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IIOOFDSTUK I.
Europa in 1848.

Wij zijn in liet overzicht van de geschiedenis onzes vaderlands gekomen tot het jaar 1848. Dit jaar is een der gedenk
geschiedenis van ons werelddeel. Wij zien-wardigsten
daarin de giststoffen, die zich langen tijd hadden opgegaard, tot
uitbarsting komen. Naar de meening van eenigen hebben wij
daarin te zien de producten van een rottingsproces der maatschappij; naar de meening van anderen evenwel een zuiveringsproces, waaruit de maatschappij, na eene heilzame crisis, als met
vernieuwde krachten en als verjeugdigd, moet te voorschijn treden; volgens anderen wederom is deze uitbarsting de aanvang
eener nieuwe phase in de wereldgeschiedenis, welke niets anders
is dan eene evolutie, waardoor het niet volmaakte onophoudelijk
en steeds meer en meer voorwaarts schrijdt naar het volmaaktere; terwijl nogmaals anderen dit alles beschouwen als een
uitwendig verschijnsel van de inwendige worsteling der ideeën
in den boezem der menschheid: der gevallen menschheid namelijk, die heen en weder wordt geslingerd tusschen het goede en
het kwade; tusschen hare aspiratiën naar de civitas Dei en
naar de civitas gentium, waarbij de Voorzienigheid Hare wegen bereidt voor Haar einddoel en ondanks het wederstreven
van de dwalingen en do hartstochten der gevallen menschheid,
ondanks des menschen vrijen wil, de wereldorde dwingt te blijven
binnen den door Haar getrokken kreits.
me D. 1.
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INVLOED

Do wereldgeschiedenis, — dat is : de geschiedenis der krachtig
vooral der christen volken, — wordt beheerscht en geleid door-ste,
de ideeën; terwijl de feiten niets anders zijn dan de uitwendige
verschijnselen dier ideeën. Hoewel ieder verschijnsel ten innigste
samenhangt met een voorafgegaan proces en ten gevolge moet
hebben een ander proces, zoo is de mensch toch gewoon zijne
gedachten te verbinden aan het een of ander verschijnsel, dat
vooral zijne aandacht trekt, vooral hem schokt. Het jaar 1848
heeft daarom in zoo hooge mate, als geen ander jaar der laatste
eeuwen, de aandacht tot zich getrokken en zal die ook blijven trekken. Toch is dat jaar niets anders geweest dan de openbaring van
hetgeen in 1789, dat is. in de algemeene Europeesche Revolutie,
verscholen lag en waarvan zij, die ,,verdergingen", de consequente
toepassing begeerden. De Europeesche volken hebben de schokken
gevoeld van die intellectueele en moreele aardbeving; de lava
heeft onoverzienbare verwoestingen aangericht; doch heeft zij
ook den uitgeputten grond wederom nieuwe vruchtbaarheid geschonken? Ziedaar eeno vraag, waarover de mensch verschillend
oordeelt. Het is de Voorzienigheid alleen, die de oplossing daar
weet to geven.
-van
is
om
niet
geroepen
die
De geschiedenis eener kleine Natie,
een groote rol op het wereldtooneel te spelen, wordt evenzeer
beheerscht door de algemeene strooming der ideeën, als de
grootere en machtigere volken van Europa. De geschiedenis
der Grondwetsherziening voor Nederland in 1848 is een onbeduidend feit in de wereldgeschiedenis van dat jaar; maar evenals dezelfde tellurische invloed 1 ) met meerder of minder kracht
werkt op dezen of genen individu, even zoo ook oefent do kracht
der ideëen haren invloed uit op dezen of genen persoon, op een of
ander volk, in een verleden of nog niet afgesloten tijdvak. Het
Nederlandsche vo!k heeft, op zijne wijze, niet minder dan andere
volken, den invloed ondervonden der ideeën, waarvan 1848 een
verschijnsel was. Het is dus van belang, ook voor een beknopt
,

1) Tellurisch (van teilen aarde) wordt genoemd alles wat or.tbpr(it uit
aarde, water, lucht enz. en invloed uitoefent op het gestel des menschen.
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geschiedverhaal als het onze, een blik te slaan op die ideëen en
op de feiten, die daaruit zijn voortgekomen.
Wat alles beheerscht in de geschiedenis van een volk, is de
verhouding der Maatschappij tot God!
Wanneer men op dit punt zijnen geest aandachtig gevestigd
houdt, dan ziet men alweder wat de H. Augustinus heeft genoemd :
de Civitas Dei, en de Civitas genfium. Millioenen van het christenvolk gelooven nog aan de Openbaring, die het heerlijkst schittert op
Golgotha en bij de Verrijzenis; die millioenen trachten daarnaar
hun leven te richten; hunne ideeen worden daardoor beheerscht, on
do Maatschappij, waarin zij leven en waarop ook zij hunnen invloed
laten gelden, wordt daarnaar gevormd. Deze millioenen hebben
achttien eeuwen aan hunne zijde, met de ingewortelde overleveringen
van elkander opgevolgde geslachten. Zij hebben aan hunne zijdes het
Geloof aan hetgeen is; de Hoop van hetgeen zal zijn; de Liefde voor
hetgeen eeuwig blijft. Voor hen schittert de onuitbluschbare vonk,
ontstoken door het vuur des Evangelies, dat in de Christelijke
Maatschappij het levend beginsel voortbrengt en onderhoudt.
Aan de andere zijde, tegenover dezen, heeft altijd gestaan en
staat nog de menigte van hen, die deze heilige vonk in hun binnenste
hebben laten uitdooven of zelven hebben vernietigd. Voor dezen
bestaat God niet; of, zoo Hij al bestaat, is Zijn Wezen in een
ondoordringbaar duister gehuld en laat Hij althans Zijn licht
niet meer stralen op deze aarde. De mensch is alles voor hen: het
einddoel van zijn. eigen roeping, de onbeperkte heer en meester van
zijn eigen zijn. Van daar dat het Recht niets anders is dan een uitvloeisel van des menschen verstand; dat het Gezag niets anders is
dan de uiting van den collectieven Wil; dat de Maatschappij niets
meer is dan een maatschappelijk verdrag. De hoogste kracht is
volgens deze menigte de Mensch zelf: of liever zijne Rede; ende
hoogste uiting van die Rede is de Wetenschap: eene wetenschap
die bijgevolg niet haren oorsprong heeft uit God en zoekt bij
God, maar in de menschelijke Rede, en wier einddoel is de immer
voortwaarts gaande ontwikkeling van het menschelijk Verstand.
Daardoor zal de mensch eindelijk de Natuur aan zich onderwerpen
en, . , . naar hetgeen de stoutsten onverholen beweren, ... dien God
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der Christenen van Zijn hoogen zetel nederwerpen. In 1793 heeft „de
stad der Intelligentie", zooals volksvleiers en poëten Parijs hebben
genoemd, dit beginsel practisch toegepast door de vergoding van de
Godin der Rede. Saturnaliën van een woesten volkshoop, hebben
„gematigden" van latere dagen dit genoemd en daarom vergoelijkt;
maar volgens de zienswijze van duizenden was dat feit de logische
consequentie ende practische toepassing van een systheem, dat door nE
Revolutie 1) wordt geleeraard en het hoogste doel is van hare ddepten.
De mensch, verlicht als hij is door zijne Rede, is dus alles;
maar daarom niet de op zich zelf staande Mensch, het Individu.
Het Recht, het Gezag zijn namelijk het uitvloeisel, het eigendom
van den collectieven mensch; en deze wordt genoemd: de Staal.
De staatsalmacht, het Caesarisme, of hoe men het ook noeme, is
evenwel geen nieuw begrip, dat zijn aanzijn dankt aan de Revolutie van 1789. Dat begrip is zoo oud als de geschiedenis. Wij
zouden echter geheelenal buiten ons bestek gaan, wanneer wij dit
wilden aantoonen. Die Staat, dat] abstracte wezen, is slechts een
woord gesteld voor een ander woord. Het is de S ouvereiniteit van
een mensch of van een volk, (dat is: de meerderheid, hetzij de
werkelijke, hetzij de fictieve meerderheid van een stemuitbrengend
deel eener natie,) die gesteld wordt in de plaats van de Souvereiniteit Gods: in de plaats van de Souvereiniteit des eeuwigen Rechts
en der eeuwige Waarheid. Maar die Souverciniteit des Volks is
het grondbeginsel der staatsinstellingen geworden sinds 1789.
De Staat was derhalve de verpersoonlijkte souvereiniteit des volks.
Vandaar de begrippen omtrent Eigendom, Gezin, Onderwijs enz.
Volgens deze begrippen der geavanceerden onder de aanhangers
der revolutionnaire ideëen, omtrent den Staat, was het Eigendom
niets anders dan een individueel bezit, dat door de Maatschappij
(of den Staat) aan ieder individu, als bij vergunning, werd gelaten,
maar waarvan de Staat meester was en bleef. 2) Aan het Gezin werd
een slag toegebracht, doordat het huwelijk slechts werd beschouwd
1) Iets anders nog dan de Omwenteling der laatste voorgaande eeuw,
hoewel deze daarin is be,loteu.

2) La societé, maitresse de tout, tolérait la possession individuelle de chacun:

wvordea van blirabeau,
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als een contract tusschen man en vrouw gesloten, maar
dat, meer of minder gemakkelijk, door de echtscheiding kon
verbroken worden. Door het begrip dat de kinderen, alvorens
aan de ouders te behooren, behooren aan den Staat, moest het
Onderwijs een staatsmonopolie worden, waardoor het recht der
ouders, om te beslissen wat hunnen kinderen geleerd of niet ge.
leerd mocht worden, aan dezen werd onttrokken: hetzij dit geschiedde
op middellijke of wel op onmiddellijke wijze. Verplicht, kosteloos
en godsdienstloos of gelaiciseerd Onderwijs is een der lievelings.
denkbeelden der Revolutie geweest en is dit nog altijd.
De nieuwe begrippen van de Staatsalmacht, waarvan het Contrat Social van J. J. Rousseau het Evangelie kan genoemd
worden, maakten dus den collectieven mensch, dat is den Staat,
alvermogend en plaatsten het individu machteloos tegenover dez en
colossus; machteloozer zelfs dan ooit een enkel persoon tegenover
een Oostersch despoot, een Caesar, een absoluut monarch der
$vIle en %VIII" eeuw had gestaan. De Revolutie van 1789 en
het daarop gevolgd Napoleontisch despotisme had alle associatiën, —
hetzij van geestelijken, hetzij van niet-geestelijken aard, — zoowel
kloosters, congregatiën als gilden, vernietigd: of, mochten er eenige
overblijfselen van zijn staande gebleven, deze aan een wantrouwend.
kleingeestig toevoorzicht onderworpen. Niet óón lichaam, hoe groot,
hoe oud, hoe eerbiedwaardig ook, mocht, — althans volgens de theorie, --- bestaan blijven: ón alles beheerschend, alles omvattend
Lichaam mocht er slechts zijn: de Staat!
Dit zijn, in den grond der zaak, de beginselen, die door
de Revolutie van 1789 in Frankrijk waren verkondigd en voor
eenigen tijd, door middel van het grootst geweld, werden doorgedreven. Maas zij bestonden reeds vóór 1789 en werden reeds
vóór dat jaar in practijk gebracht; hoewel niet zoo consequent,
en in den naam van koningen en vorsten. Omdat de Re
volutie aan vele verouderde misbruiken en overweldigingen van
bevoorrechte standen een einde zocht te maken, en inderdaad
aan zeer vele heeft gemaakt, heeft zij zooveel aanhangers gevonden en kunnen behouden. De vorstelijke familiën, de adel, de
rijken hebben van die Revolutie ten hunnen bate willen aanwenden,
-
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wat hunne belangen bevorderde of hunne hartstochten streelde; maar
als ,,revolutionnair" hebben zij verworpen en, waar het kon, ten bloede
vervolgd, wat hen in het liefste wat zij bezaten, — in hun eigen Ik
en hun belangen, — aantastte. Bij honderd- en bij duizendtallen
echter waren zij de ijverigste bevorderaars van hetgeen hen in
de Revolutie streelde: namelijk de ontkenning van een boven
orde als den grondslag der Maatschappij, en van het--naturlijke
geen hun in de propaganda der Revolutie het onschadelijkst scheen :
namelijk de Idee.
De dogma's zijn consequent: ieder persoon, op zich zelve ge
dit niet; wat in vele gevallen gelukkig is. De revolu--nome,is
tionnaire begrippen werden, in hunne verste gevolgtrekkingen,
zoo sterk mogelijk voorgestaan, zij vonden hunne belijders, hunne
verkondigers, zelfs hunne martelaars, — hoe weinig men ook buiten
het positieve Christendom neiging tot martelaarschap aantreft — bij
die mannen van eenzijdige, maar krachtige overtuiging, welke in do
volksklassen der meest beschaafde maatschappijen nog talrijk genoeg
zijn. De macht, die voortspruit uit de meerderheid, werd hun gegeven
door een groot gedeelte der arbeidende klasse en door de velen
die men meer als de slachtoffers , dan wel als bevoorrechte genieters van een zeer onvolledig, beperkt en eenzijdig onderwijs
heeft te beschouwen. Niet geringer was het aantal der volgelingen van de revolutionnaire begrippen, welke gerecruteerd werden
onder hen die — ontevreden als zij waren met het bekrompen deel
der tijdelijke goederen, dat de fortuin hun had toegedeeld, — do
maatschappelijke instellingen aansprakelijk maakten voor hunne
teleurstellingen; omdat die maatschappij hunne talenten niet genoeg waardeerde en beloonde, of aan hunne geestvermogens geen
voldoende ruimte tot wijder ontwikkeling aanbood. 1)e leiders
der menigte werden gevonden in enkele mannen van energie, die
eene macht begeerden, welke de bestaande instellingen hun onthield; of in mannen van een eenzijdig talent, die, zwijmeldronken
door dien geest, welken zij waanden te bezitten in hunne thcoriën,
in hunne kennis, de overtuiging zich hadden eigen gemaakt, dat
zij geroepen waren, om aan hunne misdeelde Iotgenooten die voor
te schenken, welke door eene verkeerd ingerichte, zelfzueh--rechtn
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tige maatschappelijke orde van zaken hun werd onthouden.
Men vond in alle landen van Europa leiders en volgelingen
der revolutionaire leerstellingen en bewonderaars der practische
toepassingen daarvan op maatschappelijk gebied. De geschiedenis
van het Nihilisme in Rusland in onze dagen bewijst hoe diep
zij zelfs waren doorgedrongen in het Rijk der Czaren, waarin
men ze in 1848 zeker het minst zou hebben verwacht. Men bespeurt de gisting door DE Revolutie teweeggebracht in meerder of
mindere mate in schier alle Staten van Europa in 1848. Hoewel dit
het meest het geval was in Frankrijk, was het nauwelijks minder in Italië en in Duitschland ; de kracht der staatsinstellingen,
do meerdere of mindere beweegbaarheid van het volkskarakter, het
meerder of minder beleid der regeeringen, enkele toevallige omstandigheden, hebben de ontploffingen door die gisting teweeggebracht,
wel is waar in meerdere of mindere mate beperkt, teruggehouden
of onderdrukt, zoodat zij in het cone land zich op deze in het
andere op gene wijze hebben geopenbaard; niettemin hebben in
de meeste landen van Europa zich de verschijnselen daarvan ver
kan die tot tweederlei uitwendige politieke verschijn.-tond.Me
selen terugbrengen: namelijk tot het streven naar de overmacht
dei Democratie in het cone land, tot de invoering van een
constitutioneelen regeeringsvorm in het andere.
Het ideaal der mannen, die tengevolge van de buitensporig
Revolutie, van het Napoleontische Keizerrijk-hednrFas
on van de autocratische regeeringsvormen, gepaard met de ondersteuning van ettelijke vermolmde toestanden onder absolute (of
bijna absolute) vorsten in Duitschland, voorstanders der nieuwe
staats-instellingen waren, was: het evenwicht tusschen de ver.
schillende machten in den Staat. Hierdoor zonde, de Vorst zoowel
als de aanzienlijken en de vertegenwoordigers der Natie, ieder
in zijnen kring, een werkelijken maar toch elkander beperkenden
invloed kunnen uitoefenen. Vrijheid van Godsdienst; vrijheid van
drukpers; het recht tot vereeniging; de vertegenwoordiging des
Volks door afgevaardigden; het al of niet weigeren der geldelijke
middelen voor het staatsbestuur; de verantwoordelijkheid van de
ministers ; de deelname der vertegenwoordiging aan de wetge-

ving, -- ziedaar de rechten, welke de voorstanders van den con•
stitutioneelen regeeringsvorm voor hun land begeerden. De Engelsehe staatsinstellingen, eenigzins gewijzigd naar de eigenaar.
digheden van iedere natie, waren het model, dat zij wenschten
na te volgen. De voorstanders eener Constitutie werden voor
gevonden onder hen, die men de ,,middenklasse," bij de-namelijk
Franschen „de Bourgeoisie", noemde.
Vooral in de landen van westelijk maar ook van midden-Europa
had die middenklasse , sinds een drietal eeuwen, al meer en
meer kracht en invloed gewonnen. Zij had eerst de Kroon
gesteund om den Adel te onderwerpen: de Revolutie van 1789
had in Frankrijk door hare leerstellingen, door verbeurdverklaringen,
door het schavot, de bevoorrechte standen geheel en al tot ,,gelijk
als men het noemde, gebracht. Voor een tijd was de menigte-heid",zo
meester geweest, maar de middenklasse was meester gebleven.
Door Frankrijks legerscharen waren de staatsinstellingen, welke ,
ook onder Napoleons militair despotisme, de macht aan de
middenklasse gaven, in Europa's westelijk gedeelte, althans voor
een tijd lang, ingevoerd. Toen het Fransche Keizerijk was gevallen en de ,v legitiemo" vorsten weder op hunne tronen waren
hersteld, had de vroeger bevoorrechte stand des Adels wel beproefd in Frankrijk en in Duitschland de verloren macht te
heroveren; maar de Juli- revolutie van 1830, geholpen door de omstandigheden, bad het overwicht der Bourgeoisie in Frankrijk
gegrondvest, in andere Europeesche staten zeer versterkt.
Onder de Bourgeoisie, — iets anders dan het geen wij in Nederland verstaaan onder de „Burgerij ", — begreep men de welgestelde middenklasse, welke door erfelijk vermogen, handel of
nijverheid zich tot eene ruime mate van welvaart had weten te verheffen, ofwel door beoefening van wetenschappen en kunsten zich
een zekeren invloed op de Maatschappij had weten te verschaffen. Het was de hoogere burgerstand, die voornamelijk in aan
steden gevestigd was en bestond uit de mannen van het-zienljk
kapitaal : bankiers, makelaars, hoofden van handelshuizen en van
industrieele ondernemingen; uit de mannen der wetenschap, geleer.
den, professoren, advokaten, geneesheeren, letterkundigen, die aan het
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hoofd stonden der intellectueele beweging; voorts uit de minder
in het oog loopende, maar talrijker klasse van mannen die van
do interesten van een verworven of geerfd kapitaal leefden; eindelijk
uit de hoogere ambtenaren der administratie. Dezen telden te zamen
in de landen, waarin zij nog den meesten invloed uitoefenden, misschien een tiende gedeelte der bevolking. Aan de eene
zijde naderden zij tot hetgeen men den hoogeren stand, (adel,
schatrijke bezitters) noemde, aan de andere zijde tot de lieden van den
kleinen burgerstand, die door nering, kleinhandel of ietwat uitgebrei.
der arbeid hun onderhoud vonden. Do Bourgeoisie versleet haren tijd
niet in ledigheid of vergenoegde zich niet met den naam en do
geerfde rijkdommen, welke zij van hunne voorouderen, als eene gift
bij do geboorte, had verkregen. Voor het grootste gedeelte
had zij zich zelve, of hadden hunne ouders hen tot eene hoogte
opgewerkt en bleef zij voortwerken. Bewust als zij waren dat zij,
de mannen van den denkenden, studeerenden, arbeidenden, speculeerenden middenstand, de kern van den Staat uitmaakten, konden
zij noch het overwicht, veel minder den trots van den Adel ver
vorderden zij Gelijkheid ; maar evenmin wilden zij toe--dragen
staan, dat de groots menigte: „het Volk," hun minderen in wel
kennis en overleg, zich naast hen zou plaatsen een Gelijk--vart,
heid met hen vorderde. Zelfzuchtig, maar met berekening; pralend
met rijkdom of met roem van wetenschap zochten zij te toonen
wat zij bezaten of waren; maar tevens voorzichtig genoeg
om niet door eene gelijksoortige lichtzinnigheid, als welke den
Adel zoo vaak ten ondergang had gebracht, te verliezen wat zij
eenmaal hadden verworven. Deze middenstand wilde in zijn land
regeerende klasse blijven of waar hij het nog niet was worden.
Hij wilde wel eene Monarchie, maar getemperd door parlementaire
instellingen, en vooral zulk eene, waarin de Census, als maatstaf van
zekere gegoedheid, hen die niets of zeer weinig bezaten, uitsloot
van den indirecten invloed op het beheer ven 's lands aangelegenheden.
Een der voornaamste trekken in het karakter der Bourgeoisie
was de naijver op hen, die door hunnen adel of door gewaande
familierechten zich aan do spits der Maatschappij in het land hunner
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geboorte hadden gesteld, en die meenden dat het hun nog van rechts
toekwam om in den Staat de grootste macht uit te oefenen.-weg
Die aanmatiging moest bestreden worden. Immers wat gold in
de xixe eeuw nog het recht van geboorte of familie, terwijl
zij (de Bourgeoisie) door het bezit van beweegbaar kapitaal, in
rijkdom niet voor den grootsten grondbezitter behoefden te wijken;
terwijl zij door ,,Verlichting" en ,,Beschaving" aan de spits der
Maatschappij stonden? En dit was inderdaad het geval, wanneer
men ,,Verlichting" a116en beschouwt als gelijk aan Kennis en Wetenschap; wanneer men „Beschaving" slechts niet onafscheidbaar
gebonden acht aan eenige hoofsche vormen. Overal, althans in
de meeste landen van Europa, wilde de middenstand zich ook dan
niet meer aan de meerdere macht en invloed van enkele bevoorrechte personen onderwerpen.
Het onmiddelijk gevolg daarvan was, dat de begrippen der Revolutie van 1789, voor zooverre het „Vrijheid" en ,Gelijkheid" gold,
vrij algemeen door dien middenstand werden aangenomen: echter
met dit voorbehoud, dat zij ,,de beginselen van 1789" beperkten tot een soort van politieke vrijheid in den zin van de constitutioneele regeeringsvormen en dat zij de „Gelijkheid" wel
verstonden als „gelijkheid van allen voor de Wet", doch op politiek
terrein niet verder uitstrek ten dan tot de lf ontwikkelden in den lande."
De groote fout der Bourgeoisie bestond daarin, dat zij de onvermijdelijke gevolgtrekkingen der door haar verkondigde beginselen
niet zag of niet wilde zien. Vooral was liet haar als eene fout
en als eene misdaad aan te rekenen, dat Lij leerstellingen verkondigde en verspreidde, die de gehechtheid aan den voorvaderlijken
godsdienst bij de minder stoffelijk bevoordeelden en minder intellectueel ontwikkelden ondermijnde. Over het algemeen genomen
was onverschilligheid, twijfelzucht en ongeloof het diepst doorgedrongen in dien middenstand. Zijn onvergeeflijke en noodlottige
dwaling bestond hierin, dat wen slechts tot hoogere ontwikkeling kan
komen door meerdere kennis en tegelijk dat do meerdere kennis in
onafscheidbaar verband staat met de „vrijmaking des geestes van
alle pricsterbauden", onverschillig of die „banden" zijn aangelegd
door do geestelijkheid der katholieke Kerk of door de predikanten,
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welke nog getrouw gebleven zijn aan de formulieren der voor
malige Staatskerk. Aanvallen op den geopenbaarden Godsdienst,
op de Evangelische Moraal, ja de onzinnigste leerstellingen mochten, krachtens de ,Vrijheid der Gedachte" en de „Vrijheid der
Drukpers", verkondigd worden : mits slechts een waas van ,,zedelijkheid" (sic dictum) werd bewaard en de bestaande staatsinstellingen niet al te zeer werden aangegrepen. Op politiek terrein
was de middenstand meestal liberaal ; in dien zin, dat zij de meest
mogelijke vrijheid tot ontwikkeling op staatkundig en maatschap
gebied begeerde voor het grootst mogelijk getal der burgers, —-pelijk
wat wij niet zullen afkeuren —; maar tevens was zij ook de ver
beginselen van wat wij het politico religieus of staat -kondigerkundig-godsdienstig Liberalisme kunnen noemen, dat de onmiddellijke
-

inwerking van eene I3loogere Orde van zaken op des menscken aan
loochent, waardoor de deur geopend wordt voor-gelqnkd
alle begrippen van regeeringloosheid op het gebied van Kerk, Staat,
Maatschappij en Gezin, — wat wij de groote misdaad der verkondigers van dat politico-religieus Liberalisme noemen. 1
Men heeft de regeering van Lodewijk Philips over Frankrijk
die der Bourgeoisie genoemd. Zij kan met recht dezen naam
dragen. In Duitschland , in Italië bewoog zich sinds 1815, en vooral
na 1830, datzelfde maatschappelijk bestanddeel, hetwelk wij in
die landen insgelijks den middenstand moeten noemen, en zocht het
uitwegen voor zijne uitzettingskracht. In de l)uitsche en Italiaausche koninkrijken en vorstendommen heerschten nog ver
overblijfselen van den tijd v6ór de groote Revolu--ouder
tie. Deze had hare beginselen in die landen overal verspreid:
zij waren tegelijk met de Philosophie der xviiie eeuw, welke
een modeartikel voor de hoogere standen was geworden, en
later met de Napoleontische overheersching overal doorgedrongen. Boe meer de Bourgeoisie won en hoe meer zij het bewust
kreeg van hare kracht, des te meer gevoelde zij zich gekneld-zijn
)

1) Ofschoon wij in liet a'7eneen beschouwd de Bourgoisie &dus meenen te
moeten schetsen, geschiedt d t even -e el met het voorbd e nd, dat duicende ,
duizende personen die tot de Bourgcoisie behooren in zin en wandel getrouw
gebleven zijn aan de waarachtige conservatieve beginselen omtrent Gods.
dienst en Maatschappij.
,
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in de banden, welke door het stelsel van „Behoud" in de
Oostenrijksche en Pruisische Monarchiën en in de verschillende
Duitsche en Italiaansche Staten door de Regeeringen haar waren
aangelegd. Het stelsel van Behoud werd, naar men meende, ver
Staatsman von Metter --tegnwordi Ostenjkch
nich. Deze en zij, welke beschouwd werden als zijn stelsel
ook in andere staten toe te passen, begrepen, dat in de begrippen omtrent Staat en Maatschappij, welke door de belijders
der „beginselen van 1789" werden geleeraard en verspreid, een
groot gevaar voor de bestaande politieke instellingen was ge
daar dat zij tegen den voortgang dier liberale be--legn.Va
ginselen een dam meenden te moeten opwerpen. Het behoud
van de bestaande instellingen, van het politiek overwicht van
den Adel, van de absolute Monarchie stond volgens hen daarmede
in het nauwst verband: daarmede moest het staan of vallen. Bevor
stoffelijke welvaart, een scherp toezicht op de in--dering
tellectueele beweging, dit alles gepaard met de bureaucratische mach t
van den Staat was het ideaal dier Politiek, welke de behoudende
werd genoemd. Maar zij liet niettemin de Letterkunde, de Philosophie ondermijnen wat zij wilde bewaren.
Bovendien was het Conservatisme, zoowel in Duitschland als
in Italia, aangetast door een kwaal, die een kanker is voor de waar
conservatieve beginselen. Zoowel in de kleinere Italiaan -achtigache Staten als in de Oostenrijksche Monarchie heerschte nog altijd het Josephisme, wanneer er sprake was van de verhouding van
de Kerk tot den Staat. Bemoeiingen met de kerkelijke jurisdictie,
met het onderwijs der toekomstige geestelijken, het Placetum
Regium waren daarvan de uitingen. In Pruisen, waar men zich als
den Protestantschen Staat bij uitnemendheid beschouwde, heerschte
naijver tusschen de belijders der beide voorname kerkgenootschappen, waardoor te vaak antagonisme tusschen het protestantsche en
het katholieke deel der Natie ontstond. Van protestantsche zijde
meende men dat alles, wat aan het Catholicisme zich vijandig
betoonde, eene kracht te meer gewonnen was. Daarbij kwam de
voortgang en de verspreiding van stelsels op theoretisch-philosophisch gebied, welke twijfelzucht, ongeloof en Pantheisme ver-
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spreidden: stelsels die, hoezeer zij zich ook schenen te bepalen
bij hetgeen op academische leerstoelen werd verkondigd, niet minder
de bestaande orde van zaken ondermijnden, dan die der Socialisten en
Communisten in Frankrijk. Dit alles was vooral het geval in de
Duitsche Staten. In de Oostenrijksche Monarchie en in Italië
werkte het sensualisme en scepticisme, dat onder de hoogste standen algemeen verspreid was, niet minder als element van maat
ontbinding op den door de Regeeringen verdedigden-schapelijk
staat van zaken.
Mochten ook de beginselen van het politico- religieus Liberalisme
te recht grootèr angst en bezorgdheid opwekken bij de honderd.
duizendtallen in Europa, die nog met innig geloof en ver
steunden op eene bovennatuurlijke orde der dingen;-trouwen
mochten ook de steeds sterker en woester geformuleerde klachten
van hen die, hetzij met de staatsinstellingen alleen, hetzij met
do maatschappelijke toestanden bovendien, ontevreden waren,
vrees inboezemen aan hen, die een behagelijke rust genoten,
omdat in hunnen geest en naar hunne belangen geregeerd werd, —
toch valt het niet te ontkennen, dat de Europeesche maatschappijen, in de eerste helft der xixe eeuw, in vele opzichten ver
goede waren vooruitgegaan. Deze vooruitgang bestond-bazendt
vooral in het verdwijnen van sommige misbruiken, die geworteld
waren in hetgeen omvergeworpen was door de Revolutie van 1789
of door den nasleep daarvan, die evenwel slechts daarom als mis
waren beschouwd geworden, omdat zij niet meer in har--btuiken,
monie waren met de algemeene beweging der Maatschappij en met
de behoeften der latere tijden. Zoo waren in Brittannië de
Katholieken geemancipeerd geworden; aan de Israëlieten was in
sommige landen gelijkheid van rechten toegekend; in andere
landen 1) waren de wetten tegen hen, die vergrijpen tegen den
Staatsgodsdienst hadden gepleegd, merkelijk getemperd geworden;
gelijkheid van allen, van welk kerkgenootschap of stand men mocht
wezen, om tot ambten en bedieningen benoemd te worden, werd
in de wetgeving opgenomen; alle privilegiën op liet punt van
1) Rusland maakte, over hot algemeen genomen, eene uitzondering.

lik
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belastingen werden afgeschaft; de overblijfselen der oude feodale
instellingen, welke hunne reden tot bestaan verloren hadden,
werden ter zijde geworpen; de wetgevingen, vooral de strafwet
werden verzacht; het oog word meer geopend voor liet-gevin
lijden der armen; meer zorg werd er gedragen voor het onderwijs;
veel verbetering werd aangebracht in den toestand der arbeidende
en op het land werkende klasssen; grooter werd de belangstelling
van de Regeering in de belangen van de groote meerderheid der
bevolking, zoodat deze zich niet meer alleen of vooral uitstrekte
tot die der bevoorrechte standen. 1
Maar er is eene schaduwzijde aan de Maatschappij der xixe
eeuw: en deze schaduwzijde valt te sterker in het oog, hoe
helderder en schitterender zich de lichtzijde vertoont. De
duizelingwekkende voortvarende beweging der industrie, sinds
deze door machines, door stoom, door de ontdekkingen der
scheikunde een vroeger ongekende vlucht heeft genomen, waardoor hetgeen vroeger weelde was, voor duizenden bereikbaar is
geworden, heeft de behoeften ontzaglijk vermeerderd. De zucht
naar genot heeft gelijken tred gehouden met de zucht naar Gelijkheid, en daarmede tevens een gevoel van onvoldaanheid en
ontevredenheid bij ontelbaren. Daarbij heeft die voortgang der
industrie, door het bijeenbrengen van honderde arbeiders in
ongezonde, vunzige en demoraliseerende werkplaatsen, op de talrijk
klasse der bevolking van de groote steden, een ongezonden-ste
invloed, zoowel physisch als moreel, uitgeoefend.
De kanker van het Pauperisme heeft daardoor de groote menigte van personen, die niets anders hebben dan een karige bete
broods en daarbij nog geheel afhankelijk zijn van de wisselingen,
van de markt, van den stilstand der nijverheid, — om niet te
spreken van de onvoorziene toevallen, welke ieder menschenkind
kunnen overkomen, — en die niets bezitten dan hunne werkkracht, terstond aan de ellende prijs geven. De algemeene toe)

1) Men klaagt thans zoozeer over den toestand der mindere volksklassen.
Voor hen die te huis zijn in de geschiedenis der verloopen eeuwen, — wij, —
is het een feit, dat de toestanden van vorige tijden niet zooveel beter waren
dan die vrn del) onzen: in zeer vele opzichten slechter.
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stand der arbeidende klassen, in de meest beschaafde Ianden van
Europa, was ten gevolge van het opheffen der gilden door de Revolutie van 1789, van dien aard geworden, dat ieder werkman als individu geheel alleen stond tegenover de macht van den grooten industrieel; dat bij alle vrijheid,`die hij volens ,,de rechten van den mensch"
en krachtens den vooruitgang der beschaving bezat, hij inderdaad
meer slaaf was geworden dan de lijfeigenen der feodale tijden.
En dat terwijl de werkende klasse in de groote steden door een
zeer oppervlakkig en onvolledig onderwijs, — gelijk het wel altijd
zal blijven voor de zeer groote meerderheid des volks, —
des te meer geschiktheid had verkregen om medegesleept te worden door fraai gedachte, maar nooiu in practijk te brengen,
theoriën; om in beweging gebracht te worden door do producten
eener ophitsende hartstochtelijke Pers; om werktuigen te worden
in de handen van eerzuchtige menners, die het volk tegen de
rijken wisten op te hitsen!
Tegenover Zes liberaux satisfails, dat is tegenover hen, die
in het bezit waren van rijkdommen of althans van welvaart;
die den grootsten invloed uitoefenden in den Staat; die daarenboven tot de regeerende klasse, althans in Frankrijk behoorden; die
door boeken en dagbladen de ongezondste denkbeelden omtrent
het wezen en de verplichtingen van den Staat lieten verspreiden of
zelf verspreidden; die moraliteit en godsdienst straffeloos lieten
ondermijnen, ja wat meer is, dit in hooge mate zelf deden; die
eindelijk door kleingeestige partijzucht, wanneer zij zelf niet regeerden, het Volk tegen de Regeering in het harnas joegen, —
tegenover deze liberalen stond de Democratie des Volks . Niet
de Democratie in den gezonden zin des woords, maar de klas
proletariërs, der fabrieksarbeiders en dier niet te noemen-sedr
menigte, waarvan men vaak niet weet ,,hoe zij van den Benen
dag in den anderen komen." De meeste aanhangers of lieden dezer
Democratie koesterden denkbeelden omtrent staathuishoudkundige
instellingen, welke men de socialistische noemt; droomden van
eene volledige hervorming der Maatschappij, bekend onder den
naam van Communisme; begeerden verdeeling der bezittingen
van de rijken; streefden naar de heerschappij des Volks over hen,
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die tot nog toe, zoo het heette, zich in weelde en genot gebaad
hadden, door de exploitatie van den eenen mensch door den anderen; en schrikten zelfs niet terug voor geweld en tiranny, om mees ter van de Regeering en don Staat te worden. Deze en nog vele
andere denkbeelden, waarvan de heerschappij der ruwe menigte over
de bezitters, een zeker despotisme, uitgeoefend door do volksmenners, den grondslag uitmaakten, en dit alles onder de leuzen van
algemeen stemrecht, Volkssouvereiniteit, sociale en democratische
Republiek, beoogden niets minder dan de omverwerping der bestaande machten en der bestaande instellingen. Zij tierden meer
of minder welig, naar gelang van de meerdere of mindere hartstochtelijkheid der Natie, van de meerdere of mindere verspreiding
dier democratische leerstellingen, van de meerdere of mindere
vastheid der bestaande Regeering.
Bij dit alles voegde zich nog een andere idee, die niet minder
medewerkte tot ondermijning en omverwerping der bestaande
staatkundige toestanden: de nationaliteitsidee. Voorzeker zijn
er weinig ideëen meer bij machte dan deze om een Volk in
beweging te brengen en rijp te maken tot eene omwenteling :
de geschiedenis van ons vaderland in de xvi° eeuw geeft hiervan getuigenis. Er bestonden genoeg redenen in de verschillende
Europeesche landen tot de hoogste ontevredenheid. Immers,
waar een volk, dat zich van eigen kracht en leven bewust was,
moest zien dat het door een ander volk werd beheerscht en onderdrukt, daar kon deze ontevredenheid niet uitblijven. Zoo
werd Ierland overheerscht door Engeland; Polen door Rusland; Lombardije door Oostenrijk; in de Oostenrijksche monarchie duldden Magijaren en Slaven met wrovel het overwicht
der Duitschers. Het minst voorzeker gevoelden de Italianen van
het Lombardisch -Venetiaansch Koningrijk, dat zij onderworpen
waren aan eerie vreemde Natie; niettemin was in niet één het
ongeduld grooter.
In Duitschland, dat niet eens den druk van andere nationaliteiten ondervond, maar dien zelf op andere uitoefende, was
dat begrip niet minder dan in andere zoo even genoemde landen
een oorzaak tot gisting. Het begrip dat Italië, dat Duitschland
-

1i

NATIONALITEITSBEGRIPPEN.

niet Bene, groote, machtige natie waren, in staat om haar gewicht in de schaal van het Enropeesch statenstelsel te leggen , wekte
bij eene woelzieke partij zeer veel ontevredenheid op. Duitschland
moest één zijn; alle groote, kleine en zeer kleine mogendheden
van dat land moesten onder één centraal bestuur, onder één
Duitschen Keizer staan, en zoo de machtigste natie van Europa
worden. Alle Italiaansche vorstendommen moesten met elkander
tot één grooten Italiaansche staat of tot een statenbond vereenigd
worden. Deze ideeën, ontstaan bij eenige beoefenaars der geschiedenis en des Staatsrechts, hadden sinds jaren, eerst met geringer,
later met grooter kracht gewerkt. Zij werden verspreid door
geschiedbeschrijvingen, door romans, door gedichten, en niet het
minst door sommige dagbladen. Uitgewerkt in liet studeervertrek,
kwamen zij tot de letterkundig-ontwikkelde klassen: dezen verspreidden ze, door de machtige propaganda der drukpers, onder
de beschaafden in den lande. Zij werden het lievelingsdenkbeeld
der jeugdige hoofden aan de Universiteiten en drongen door,
om door deze tot een uitbarsting te geraken, tot de volksklasse.
Italië klaagde over verloren grootheid en verloren luister; Duitschland klaagde over verloren macht en over de kluisters van 38
vorsten; maar Ierland klaagde met meer recht over de uitmergeling
zijner zonen door de Anglosaksers; en Polen klaagde, met het grootste recht, over de verdrukking, de godsdienstvervolging, het
despotisme en de dwingelandij der Moscovieten.
Gelijk het aanschouwen van den rijkdom en de weelde van duizenden de begrippen van omverwerping der sociale toestanden
bij honderdduizenden, die slechts met moeite en met allerlei ontberingen het leven konden rekken, deed wortel schieten, — even
zoo wekten nationale haat en naijver den wensch op naar verandering van het staten-stelsel. Zoolang de leiders der omwentelingsgezinden, reeds vroeger door wapengeweld overwonnen, zich niet sterk
genoeg gevoelden om handelend op te treden, werkten zij voort in
het geheim. In Frankrijk, in Duitschland, in Polen was een net
geweven van allerlei genootschappen, die, meer of minder in het ver
alle streefden naar een omwenteling. Verschillend was het doel-borgen,
van de leden dier geheime genootschappen: de een wilde slechts de
III L.
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Republiek in plaats van het Koningschap; de ander wilde het Socialisme; een ander verjaging van den vreemdeling; een ander de
eenheid van geheel de Natie, onder Bene Regeering; allen echter
wilden Revolutie! Evenals mijnwerkers, die in het duister gewerkt
hebben, hadden zij den grond, waarop de meeste Europeesche staten
gevestigd waren, ondermijnd: de ontploffing werd door den een met
hoop, door den ander met vrees, verwacht. Wanneer zou echter
de ontploffing der aangebrachte stoffen den grond doen barsten ?
De eerste aanval tegen den bestaanden staat van zaken begon
in Zwitserland. Men heeft beweerd, dat de leiders der revolutionaire geheime genootschappen vooral de aandacht op dat land
gevestigd hielden, wijl zij dáár, tusschen Italië, Duitschland en
Frankrijk, een soort van bolwerk of verschansing konden veroveren, van waar zij andere staten gemakkelijk konden aanvallen en
zelven, beschermd door de neutraliteit der Zwitsersche kantons en
den naijver van de Kabinetten een veilig toevluchtsoord voor de hunnen konden vinden. Het vraagstuk gelijk het in Zwitserland
gesteld werd was: of de volle souvereiniteitsrechten aan ieder
kanton moesten verblijven, dan wel of deze te zamen tot eéne Republiek vereenigd onder één krachtig centraalbestuur zouden
komen. Het middel om de sympathie te verwerven der Liberalen en
Protestanten van geheel Europa bood zich als van zelf aan in
den strijd over de vraag: of de Jezuieten geduld zouden worden, beschermd door de souvereiniteitsrechten van het een of
ander kanton, en of kloosters, gewaarborgd door verdragen in
1815, door kantonnale Regeeringen, b.v. zooals die van Aargau,
zouden kunnen opgeheven worden. De kern der Zwitsersche
quaestie was echter deze: zal Bene anti-katholieke op politiek
gebied radicale richting meester worden, of zullen de bestaande
toestanden, steunende op vroegere verdragen en gewenscht door
de kleine katholieke kantons, bewaard blijven? De gouvernementen van Oostenrijk, van Pruisen, van Rusland, ook dat van
Frankrijk onder liet Ministerie Guizot, wenschten de bestaande
rechten en verdragen te steunen; Engeland daarentegen, onder
den eersten minister Lord Palmerston, bood zijn zedelijken
steun mu de radicale partij en weerhield iedere actieve tus-
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schenkomst der groote Mogendheden. De meeste en de rijkste
kantons, hetzij onder den invloed van anti- katholieke hartstochten, hetzij onder die van politiek - radicale begrippen, besloten,
na eenmaal de meerderheid in den Bondsraad te hebben verkre.
gen, het afzonderlijke verbond der zeven kleinere katholieke
kantons (Sonderbund) door wapengeweld tenonder te brengen. Zij
bereikten in 1847 hun doel, Het Sonderbund moest zwichten
voor de overmacht, terwijl de machtige staten aan de Zwitsersche
grens, Oostenrijk en Frankrijk namelijk, besluiteloos toezagen en
berustten in het voldongen feit der onderwerping van de kleinere
kantons aan de radicale meerderheid, Van nu af hadden Italiaansche, Fransche en Duitsche revolutionairen een sterkte, van
waaruit zij hunne lagen konden leggen, en een toevluchtsoord,
wanneer zij de vlucht moesten nemen. De omstandigheid, dat
Jezuieten en kloosterlingen een voorwendsel tot verkrachting van het
Recht waren geworden, schonk aan de Zwitsersche Radicalen de
sympathie van duizenden Behoudsmannen, ook in Nederland.
Machtiger indruk op de publieke opinie in geheel Europa maakte
echter wat sinds 1846 in Italië geschiedde. Gregorius xvi had
zooveel mogelijk de bestaande toestanden gehandhaafd en zich ongunstig aan alle ,,nieuwigheden" betoond. Hij stierf in Juni
1846: dadelijk werd hem een opvolger op den pauselijken Stoel gegeven in Joan Mastaï Ferretti, die den naam van Pius ix aannam.
Onmiddellijk ging er een jubelkreet op van af de Alpen tot aan
het uiterste punt van Sicilië. De nieuwe Paus, neide de alge
roep, was v66r hervormingen; hij zou een eind maken-men
aan alle misbruiken; hij zou de gouden eeuw terugbrengen
voor Italië; hij zou een eind maken aan de vernedering van dat
schoons land. Pius ix was met de beste bedoelingen bezield;
hij begreep dat tal van 'instellingen, wetten enz., die reden van
bestaan hadden gehad in vroegere omstandigheden en onder voor
begrippen, thans wijziging behoefden, omdat tijden en-malige
begrippen waren veranderd. Hij *as een hervormer in den
juisten en waren zin des woords; maar heethoofdige Italianen
wilden van hem den aanvoerder van eene nationale, aan Oostenrijk
vijandige partij maken; zij wilden het Pausdom gebruiken als
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een krachtigen hefboom tegen li do vreemden." Zij bekommerden er zich niet over, dat die „vreemden" grootendeels ook
Roomsch- Katholieken waren. Eindelijk waren er in alle staten,
waarin het schiereiland is verdeeld, en vooral in iedere belangrijke
stad, geheime genootschappen, die evenwel hun einddoel zorgvuldig verborgen hielden : die namelijk plannen hadden gevormd van een eenig, groot Italië, hetzij als een statenbond met den
Paus als voorzitter, hetzij als een eenig Rijk onder den schepter
van het Huis van Savooien, hetzij als eene Republiek met Rome
als hoofdstad. Er hadden zich in het geheim zoowel geheel politieke als half mystieke half politieke genootschappen georganiseerd, die wel is waar volstrekt niet alle eensgezind waren ten op.
zichte van het einddoel, maar die alle eensgezind waren, om het volk
eerst in geestdrift, vervolgens tot hartstocht te brengen, om het
eindelijk te gebruiken als een werktuig, ten einde de bestaande poli
instellingen omver te werpen en aldus de Revolutie meeste -tiek
te maken van Italië.
-res
Het edele, dat er gelegen is in de aspiratiën naar een nationale
zelfstandigheid; de geestdrift, welke een geheel volk scheen te bezielen voor den godsdienst en voor het Hoofd der Kerk; de liefde en
vereering van eene indrukwekkende persoonlijkheid, die draagsterwas
van de hoogste zedelijke macht op deze aarde; de gegrondheid
van ettelijke wenschen naar verbetering van verouderde instellingen, dit alles te zamen maakte Pius ix eenigen tijd tot den afgod
van Italië. Het katholieke deel van Europa stemde mede in dien
jubeltoon ter eere van den groeten hervormer op den Stoel van den
H. Petrus; zelfs zeer vele Protestanten lieten zich daardoor mede
slechts enkele „onverbeterlijke paperhaters" schudden-slepn
het hoofd en bleven in Pius ix den Anti•Christ zien. Anderen,
die meer ontwikkeld waren en meenden het Catholicisme te
kennen, vroegen zich af, gelijk I. da Costa, of men het schouwspel zou zien van :
Het Pausdom zelf vernietigd door den Paus!
Maar de geestdrift des volks werd het middel in de hand der
politieke menners om den Paus en de andere vorsten van Italië
te bewerken. Karel Albert, koning van Sardinië, werd weldra
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voorgesteld en uitgeroepen als het zwaard van Italië, waarvan
Pius Ix de ziel was. De leiders der beweging zochten hem in een
oorlog met Oostenrijk te wikkelen en den Paus aan het hoofd der
bervoriningsgezinden te stellen. De Oostenrijksche Rijkskanselier
Metternich wees de Mogendheden op het gevaar, dat dreigde,
en wilde het vuur in den beginne smoren ; hij liet daarom Ferrara bezetten, doch de Oostenrijksche troepen keerden terug, toen Pius ix
tegen deze bezetting protesteerde. De Paus beloofde hervormingen, maar hoe meer hij gaf, hoe meer men van hem eischte.
Niet slechts verlangde men eene Constitutie, maar al de staten
van het Schiereiland, Sardinië, Toskanen, Napels, tot zelfs de
Paus werden gedwongen die te geven. Dit alles geschiedde
in den loop van 1847 tot aan het midden van Februari
1848. Wel is waar hadden de voorstanders der politieke hervormingen de oproervaan nog niet geplant, maar geheel Italië
verkeerde niettemin in de grootste gisting. Het was ieder, die zich
niet door den schijn liet verleiden, duidelijk, dat de partij der omwenteling meester was van het terrein ; dat de vorsten gedwongen
waren aan do eischen, door deze gesteld, toe te geven, en dat
zij, voor zooverre zij dit laatste niet verkozen, verplicht waren
die met geweld te bedwingen of zich aan liet gevaar bloot te
stellen van verdreven te worden. Scherpzinnige lieden en ingewijden in de plannen der geheime genootschappen begrepen zeer
wel, dat ,,eene Constitutie" niet het laatste woord zou zijn ; maar
dat het verdrijven der Oostenrijkers uit Lombardije en de Italiaan
eenheid het doel was, en dat zelfs de meest geavanceer--sche
den streefden naar de Republiek, benevens de onderwerping van
het Pausdom aan de Revolutie !
De vulkaan, die Europa met de revolutionaire lava zou
overstroomen had tot haren krater: Parijs. Het koningschap van
Louis Philippe, — het koningschap der Bourgeoisie, gelijk het
werd genoemd, -- was sinds 1830 blootgesteld geweest aan herhaalde pogingen ter omverwerping: de legitimisten haatten het
en ondermijnden het; de republikeinen niet minder. Pogingen
Lot koningsmpord en omwenteling, oproer, barrikadenstrijd hadden getoond, hoe onverzoenlijk de vijanden van het koningschap
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waren. Tot nog toe was dit echter altijd overwinnaar gebleven.
In 1847 stak do Oppositie het vaandel op van hervormingen.
Toen Louis Philippe en het ministerie Guizot aan de eischen
der parlementaire Oppositie niet wilden toegeven, besloot deze
den Koning en het Ministerie vrees aan te jagen door volksma
Mannen als Odilon•Barrot en andere leiders in de-nifestaë.
Kamer der Gedeputeerden steunden, als geavanceerde liberalen, zelven to zeer op revolutionairen grondslag, om te begrijpen
dat zij, eenmaal den Daemon losgelaten, dien niet meer zouden
kunnen bezweren. Zij besloten Parijs in beweging te brengen
door het formeeren van banketten, waarop de Politiek eigenlijk
het hoofdgerecht zou zijn. De Regeering meende dit te moeten
verbieden. De verblinde burgerstand van Parijs (misschien het
geestigst en terzelfder tijd het domst publiek van Europa)
juichte de Oppositie toe. De geheime genootschappen der Republikeinen, Socialisten en Anarchisten, altijd georganiseerd tot
een verrassing, maakten gebruik van de opgewondenheid, van
het intrigeeren der parlementaire Oppositie en van de kortzichtigheid
der Parijzenaars. De banketten hadden niet plaats; maar de
Republikeinen wierpen barrikaden op; de Nationale Garde (d. i.:
de Bourgeoisie onder de wapenen), stak het geweer in de hoogte ;
de militaire macht schoot te kort. Lodewijk Philips ontsloeg zijne
ministers. Het was te laat. Hij deed afstand van den troon ten
behoeve van den Graaf van Parijs. Wederom te laat. Er werd een
Regentschap ingesteld. Ook nu was het te laat. Ia de drie Februaridagen van 1848 (22,23,24 Febr.) werd detroon der Orleansen omver
Republiek geproclameerd; een voorloopig Bestuur-geworpn;d
ingesteld! De Revolutie was meester van Parijs, van Frankrijk,
meende het welhaast van• geheel het vasteland van Westelijk
Europa te wezen!
Schrik verspreidde zich over alle volken, die een sombere
toekomst tegemoetzagen : oorlogen, omwenteling, omverwerping
der gevestigde orde van zaken. Blijde verwachtingen slechts
werden gekoesterd door hen, die hoopten te midden der puin
bestaande regeeringen zelf hunne plannen te kunnen-hopendr
verwezenlijken. De herinneringen aan 1793 rezen op als een
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grijnzend spook; de herinneringen aan de Napoleontische dwingelandij volgden die op den voet. De woorden van een der leden
van het Voorloopig Bewind te Parijs, den alom gevierden en
vereerden dichter Lamartine, konden die vrees wel eenigermate
temperen, maar niet stillen. Deze, die zich vooral met de
Buitenlandsche Zaken van Frankrijk belast had, had door zijn diplomatieke agenten in het buitenland wel geruststellende verklaringen
laten geven, dat Frankrijk vrede wilde; maar, --- onrustbarend bleven
daarbij altijd zijn woorden: dat, ingeval het Frankrijk toescheen,
dat het uur der wedergeboorte voor een of ander onderdrukt
volk, naar de besluiten der Voorzienigheid, mocht geslagen
hebben; ingeval Zwitserland werd bedreigd in zijne vooruitgaande
beweging; ingeval de onafhankelijke Staten van Italie werden
bezet; ingeval men hunne inwendige veranderingen belemmerde; ingeval men hun het recht betwistte om zich tot één
Italiaansch vaderland te vereenigen, -- Frankrijk zich zou gerechtigd achten de wapens aan te gorden, om die wettige bewegingen van groei en van nationaliteit der volken te beschermen !
In deze woorden lag eene bedreiging voor Oostenrijk; acne zedelijke ondersteuning voor de bewegingspartij in Italie. Er was
dus slechts zeer weinig meer noodig om de legerscharen van het
republikeinsch geworden Frankrijk over de Alpen te doen rukken
en aldus een Europaeschen oorlog te veroorzaken, waarbij de Fransehen de Revolutie, de behoudende monarchiën daarentegen, met
name Rusland, de Oostenrijkers zouden steunen. En hoe spoedig
kon dat oorlogsvuur overslaan van het eene Rijk op het andere?
Europa bleef bevrijd voor een oorlog met de Fransche Republiek : iedere Mogendheid had in zijn eigen land genoeg te doen.
In plaats van buitenlandschen oorlog woedde echter in ettelijke
staten een hevige strijd tusschen de bestaande Regeeringen en
hen, die hare omverwerping begeerden.
In Frankrijk hadden de revolutionairen alleen door verras
gezegevierd over het koningschap. De verblinde, liberaal -singgezinde burgerstand zag te laat in, dat hij, om den linzenmaaltijd van eene kieshervorming te winnen, zijne rust, zijne veiligheid,
misschien zijn vermogen had verkocht. Socialisten, die de ver-
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houding tusschen kapitaal en arbeid wenschten te veranderen en
eene nieuwe maatschappij wilden grondvesten op de ruïnen der
bestaande toestanden; roode Republikeinen, die het Schrikbewind
van 1793 wenschten te doen herleven ; Epicuristische Republikeinen, die slechts het zoet der aardsche goederen, door hunne
overwinning verkregen, weuschten te smaken en zelf ,,koninkje
wilden spelen", maakten zich meester van land en bestuur en
worstelden tegen elkander. Het werkvolk, — namelijk dat niet
wenschte te werken, maar te slenteren en oproer te maken, —
werd in nationale werkplaatsen, als een leger, gereed ten strijdo
tegen de bezitters, ingedeeld. Frankrijk was sinds de Februari
overgeleverd aan anarchie. In de maand Juni barstte-dagen
een hevig barrikadengevecht binnen Parijs uit; het bloedigst dat
tot nog toe in die stad der Revolutie is geleverd geweest. Het
leger behaalde de overwinning; eene militaire dictatuur onder
generaal Cavaignac hield de verleide volksmenigte in bedwang;
eene Constitutie werd aangenomen en Lodewijk Napoleon in
't laatst van 1848 tot President der Fransche Republiek gekozen.
Zoodra was niet de tijding der Omwenteling te Parijs bekend
geworden, of Wennen, Berlijn, Munchen, ja alle Duitsche
hoofdsteden geraakten in beweging en gisting, die weldra tot
opstand oversloeg. Prins Metternich, die sinds 1815 als Kanselier de grootste macht in de Monarchie had uitgeoefend, die
het verpersoonlijkte stelsel van Behoud was, moest Weenen
ontvluchten. Het gemeen dier stad, anders zoo getrouw aan
de dynastie der Habsburgers, geholpen door studenten en aan•
gehitst door volksmenners, wierp barrikaden op en geraakte
in oproer. Het was alsof het laatste uur voor de Oosten
Monarchie was aangebroken. Lombardijers, Venetianen,-rijkseh
Magyaren, Greaten, Bohemers grepen naar de wapenen tegen
elkander, tegen of voor den Keizer. Alleen het leger en eene
sterk in den grond gewortelde Aristocratie bleven hun vaandel
en het Huis hunner Vorsten getrouw en behaalden eindelijk
de overwinning: echter niet dan na een bombardement van
Weenen, na een bloedigen oorlog met de Magyaren, welke
slechts door Russische hulp konden verwonnen worden, na de
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nederlaag van de Lombardiërs en Sardiniërs onder Koning
Karel Albert in de velden van Novara.
In Berlijn was het niet minder onrustig dan in Weenen
Ook daar geraakte het volk in opstand : het werd, wel is waar,
door militaire macht onderdrukt, maar de Koning Frederik
Wilhelm moest het hoofd ontblooten voor de lijken van hen,
die bij het oproer waren gesneuveld. Andere Duitsche hoofd
volgden liet voorbeeld van Weenen en Berlijn. De-stedn
wensch, die door de bewegingspartij in Duitschland werd geuit, was
een Constitutie voor het land en een Duitsch Parlement; Duitschland dus tot één Staat vereenigd. De Koning van Pruisen gaf toe aan de eischen der bewegingspartij: een Duitsch
Parlement werd in Frankfort bijeengeroepen (18 Mei) , terwijl
de constitueerende Vergaderingen voor Oostenrijk en voor
Pruisen reeds hare zittingen hadden geopend. Overal was de
liberale partij voor een tijd meester van den toestand geworden;
maar ook overal stonden de democraten, door opgewonden leiders
in beweging gebracht, gereed om de vruchten van den opstand te plukken. Het was alsof in alle Duitsche Staten
het vorstelijk gezag moest wijken voor de steeds stoutere en
stoutere eischen der revolutionairen. Algemeen was de vrees
of de hoop, dat het weldra gedaan zou zijn met de koningen;
of dat dezen althans zouden moeten bukken voor den # volkswil." De Liberalen werden echter in Italië en Duitschland
overvleugeld door de Republikeinen. Het ligt buiten het
plan van dit geschiedverhaal, om mede te deelen hoe in Italië
de vorsten werden verdreven; hoe de minister des Pausen,
de Rossi, werd vermoord en Pius ix Rome moest ontvluchten; hoe Weenen door het getrouw gebleven leger werd
gebombardeerd; hoe Frankfort het tooneel werd van bloedige
onlusten; hoe de vorsten weder zegevierden door de hulp der
legers; hoe de middenstand, bevreesd voor een heerschappij van
het gepeupel, zich weder om de tronen schaarde; hoe eindelijk,
na twee jaren van omwentelingen en burgeroorlog, Eeropa weder
tot rust kwam; hoe in alle staten, die geteisterd waren geworden door de beroeringen, menige gebrekkige staatsinstelling werd
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gewijzigd, waardoor de middenstand meer invloed kreeg. Menig
misbruik werd afgeschaft, zonderdat evenwel daardoor de toestand
voor de talrijkste klasse in de maatschappij werd verbeterd, terwijl
tal van hervormingen, in 184 als panaceën aangeprezen en
bewonderd, later niets anders bleken te zijn dan zeer problematische middelen, waardoor de menschheid evenmin is gebaat geworden als door andere, waarop vroeger onbepaald
vertrouwen werd gesteld.
België en Nederland hadden althans het voorrecht van niet
al te zeer door de woede der omwentelingsstormen te worden
geteisterd; de gebeurtenissen in ons vaderland zullen wij in een
volgend hoofdstuk bespreken. België had in 1848 een liberaal
ministerie; hetgeen zeker één der oorzaken was, waarom het
rustig bleef. De vraag blijft evenwel geoorloofd of, íngevalle
do Liberalen niet aan het bewind waren geweest, zij zich zoo
rustig zouden gedragen hebben als hunne politieke tegenstanders, — en wel krachtens hunne beginselen -- gedaan hebben.
Alleen bestond de vrees, dat de Fransche Republikeinen, in
hunne zucht naar ,,de grenzen van den Rijn", de omwenteling
op Belgisch grondgebied zouden willen overplanten. Een kleine
mislukte aanval van Fransche avonturiers, welke de weldaden
van hunne Revolutie aan den nabuur wilden mededeelen, had zelfs
plaats. Ook waren er eenigen bevreesd, dat Willem ii ,
die geruimen tijd na 1830 nog de hoop was blijven koeste.
ren, dat het Huis van Oranje weder over de zuidelijke provinciën zou kunnen regeeren, van de gebeurtenissen van
Februari 1848 gebruik zou trachten te maken.
Willem ii was echter een al te ridderlijk vorst, dan dat hij
thans zou trachten België te heroveren, op gevaar af van des te
zekerder een algemeen Europeeschen oorlog te ontsteken. De
Koning der Nederlanden stelde dan ook de Diplomatie en
Leopold i omtrent zijne plannen gerust. Zoodra had hij niet do
tijding der omwenteling te Parijs ontvangen, of hij liet den Belgischen gezant te 's Gravenhage bij zich komen en neide tot
dezen: „Zeg aan uwen Koning, dat ik niet zal ophouden de
onafhankelijkheid en zelfstandigheid van België van ganscher
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harte te wenschen en te erkennen. Mocht ten uwent nog eene
partij bestaan, die de erkenning van de dynastie van Oranje op
den troon van Belgie verlangt, -- verzeker uwen Koning ten
stelligste, dat ik nimmer aan hunne verlangens het oor zal leenen.
Integendeel, kan mijne hulp nuttig zijn ter bestendiging van de
tegenwoordig in België gevestigde orde van zaken, -- mijn bij stand zal zich niet doen wachten."

HOOFDSTUK II.
De Grondwet van 1848.

Reeds v6ór het uitbreken van de Februari- omwenteling te
Parijs had Willem ii het besluit genomen tot herziening der
Grondwet van het koninkrijk der Nederlanden. Dit besluit was een
geluk voor den staat: het blijft immers de vraag of de weerklank van
hetgeen in die Februari-dagen in de hoofdstad der Revolutie was
voorgevallen den moed van eenige volksmenners en onrustige hoofden niet had doen toenemen; of de middenklasse, die over het algemeen ontevreden was met den gang der zaken in het vaderland,
niet onnadenkend de beweging had toegejuicht en zich niet van
het eene tot het andere hadde laten medeslepen, verder dan zij
wel begeerde en verder dan met hare belangen strookte ; of niet
eene Grondwetsherziening, den Koning afgedwongen, den reeds
overal in Europa min of meer verdoofden luister van het Gezag hadde
doen verkwijnen; of niet een afgedwongen Grondwet, door haren
oorsprong reeds, een kiem van onrust en van verderf in haar
binnenste hadde medegedragen, Het is bijna onmogelijk met eenige
zekerheid de gevolgen te bepalen van gebeurtenissen, die niet zijn
geschied; maar hetgeen wij hier, als veronderstelling, hebben geschreven, is niet al te gewaagd, wanneer men de geschiedenis der
omwentelingen in de verschillende Europeesche staten, in het
jaar 1848, nauwlettend gadeslaat.
Pe onrust des volks in 1847 eerie onrust, die hier en daar
aanleiding tot oproertjes had gegeven; de toenemende oppositie.
geest der gezeten en ontwikkelde burgerij; de stoutheid van po
onruststokers, die de lagere volksklassen opruiden; de-litek
,-
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stijfhoofdigheid der mannen van het Behoud, die, ondanks alle
teekenen des tijds, toch een versleten en veroordeeld regeerings•
stelsel wilden blijven handhaven en het middel daartoe vonden
in de Grondwet van 1840; de algemeen geopenbaarde wensch
naar eene kieswethervorming, welke de openbare meeping als het
eenige middel ter verbetering van gebrekkige staatsinstellingen
beschouwde, deden eindelijk den Koning besluiten om eene Grond
te beloven; vooral toen de Tweede Kamer der-wetshrzing
Staten- Generaal, in Augustus 1847, een wetsontwerp ter rege
kiesrecht in de steden en op het platteland had-lingvahet
afgestemd, waardoor een onhoudbare toestand bleef voortduren.
Willem ii was persoonlijk af keerig van Grondwetsherziening. Hij had gedurende zijn langdurig verblijf in Engeland
de staatkundige beginselen der Torypartij tot de zijne gemaakt.
De „uitbreiding der volksvrij heden ," gelijk de liberale woordvoerders het noemden, had in Frankrijk sinds 1815 niet getoond, dat zij inderdaad de hechtheid der Regeering, de politieke
vrijheden des volks en de inwendige rust bevorderde. Willem ii,
hoewel getrouw aan den eed, dien hij bij zijne komst tot den Troon
had gezworen, en altijd geneigd te bevorderen, wat hij meende dat de
waarachtige vrijheid van al zijne onderdanen vereischte, was
daarom volstrekt nog niet geneigd om toe te geven aan den drang
van hen, die in eene meer rechtstreeksche tusschenkomst der burgerij bij de verkiezing der volksvertegenwoordiging, in beperking van
de koninklijke macht het middel meenden te vinden om zelf
een groot deel aan 's Rijks bestuur te nemen, terwijl de wezen
volksvrijheid daardoor weinig zou winnen. De Koning-lijke
besloot echter in het najaar van 1847 toe te geven aan den
steeds veldwinnenden wensch om verbetering te brengen in de
gebrekkige staatsinstellingen; waartoe men alleen door wijziging
van ettelijke artikelen der bestaande Grondwet kon geraken.
De minister van Financiën, F. A. van Hall, die door de Op.
positie steeds den volke werd voorgesteld als de ziel van het
stelsel van Behoud, had reeds in den loop van de maand Augustus te kennen gegeven, dat hij zijn ontslag als minister zou aan-
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vragen, indien de Koning niet tot eene wijziging der Grondwet
wilde besluiten. Willem ii raadpleegde daarop den vice-pre
Raad van State, van Doorn van Westeapelle,-sidentva
vroeger een der vertrouwde staatslieden van Willem I: insgelijks
raadpleegde hij het Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, W. L. F. C. van Rappard, in wiens staatkundig doorzicht
hij zelf veel vertrouwen stelde: en deze beiden stelden den
Koning eenige wijzigingen voor: zoo ook de minister van Binnenlandsche Zaken, graaf L. N. van Randwijck, die eene nog
uitgebreider herziening dan de beide genoemden verlangde.
Willem ii gaf toe aan den raad, hem door deze heeren gegeven; den 10 October gaf hij den ministerraad daarvan kennis.
Den 18 October werd bij de opening der Staten- Generaal aan
deze mededeeling gedaan van des Konings besluit tot herziening
der Grondwet 1).
Het ministerie bestond toen uit : H. baron van Zuylen van
Nyevelt, Hervormden Eeredienst; J. C, Baud, Koloniën; generaal de la Sarraz, Buitenlandsche Zaken; F. A. van Hall, Financiën; de Jonge van Campens Nieuwland, Justitie; List, Oorlog; Rijk, Marine; van Son, Katholieken Eeredienst; L. N. graaf
van Randwijck, Binnenlandsche Zaken. Het eerste gevolg van des
Konings besluit tot herziening der Grondwet was de aftreding
van de ministers La Sarraz en F. A. van Hall. Eerstgenoemde
was, door doofheid, nagenoeg onbekwaam geworden tot het waarnemen van zijn ambt; maar geheel anders was dit het geval
met F. A. van Hall. Deze gaf tot reden op, dat Z. M. niet
wilde overgaan tot eenige wijzingen in Hoofdstuk XI der Grond
samenstelling der Provinciale Staten). Ook wees-wet(ovrd
hij den Koning het op verschil van staatkundige meeningen, dat er
bestond tusschen hem en de ministers van Justitie en van Binnen
Zaken. Voorzag van Hall, dat de voorgestelde wijzigingen-landsche
niet voldoende zouden worden geacht door de publieke opinie,
en wilde hij zich ,, niet onmogelijk" maken voor latere gelegenheden?
1)

Zie Deel ii Hoofdstuk vui.
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Hoe dit ook zij, het ontslag, den 19 December aangeboden, werd
een week later verleend. L. van Randwijck ging van het ministerie van Binnenlandsche naar dat van Buitenlandsche Zaken
over: aan van der Heim werd het ministerie van Binnenlandsche
Zaken, aan W. L. F. Chr. van Rappard dat van Financiën opgedragen. De voorstanders van het stelsel van Behoud werden
daardoor sterker.
Reeds den 11 November was do Commissie tot het opstellen
van de ontwerpen ter wijziging van de Grondwet gereed met haren
arbeid. Die Commissie bestond uit de ministers van Hall, van
Randwijck, de Jonge, Baud en W. L. F. C. van Rappard met
A. G. A. van Rappard tot secretaris. Zoo als wij gezien hebben,
verliet van Hall nog v66r het einde des jaars het ministerie.
Er was tijd noodig om de voorgestelde wijzigingen te onder
Raad van State bracht den 21 Februari 1848 zijn-zoekn.D
advies aan den Koning uit. Mocht al een scherpziend, hoewel
tamelijk conservatief minister, als van Hall, tog ;nstander zijn van
het stelsel van vertegenwoordiging der drie standen : Ridderschap,
Steden en Platteland, ter Provinciale Staten (het College dat de
leden der Tweede Kamer an de Staten- Generaal benoemde): een
stelsel, waardoor eene Oligarchie meester bleef op staatkundig
terrein tot groote ontevredenheid der middelklasse ; in de Commissie tot herziening der Grondwet en in den ministerraad zegevierde het stelsel van Behoud. Nog meer zegevierde het in den
Raad van State. Het advies, door dit lichaam gegeven, kwam den
21 Februari tot den - Koning.
De voorgestelde wijzigingen in de Grondwet van 1840 waren
in 27 wetsartikelen vervat. Wanneer men ze thans in 1884
naleest, moet men verwonderd staan over de geringe toegeef
partij van Behoud, welke aan het bewind was-lijkhed,or
en door wier voornaamste hoofden de wijziingen waren voorgesteld,
aan de publieke opinie betoond. Noch opheffing der standen;
noch uitbreiding van liet kiesrecht en meer rechtstreeksche invloed der natie op hare vertegenwoordigers; noch beperking van
het autocratisch gezag in de overzeesche bezittingen; noch eenige
toegeeflijkheid aan de grieven, welke een belangrijk deel der Na-
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tie tegen de handhaving van het P lace, een nog aanzienlijker
deel tegen de Grondwetgeving ten opzichte van het Lager Onder
ingebracht, waren in aanmerking genomen. Geen andere-wijshad
wijzigingen dan in ondergeschikte punten werden voorgesteld. Het
stelsel van Behoud zegevierde en met dat stelsel de oligarchische,
zoowel den Koning als de Natie bindende instellingen; met dat
stelsel zegevierde de uitsluiting van de middenklasse, die haren recht matigen invloed op den gang der regeeringszaken vorderde, en niet
het minst de uitsluiting van hen, die, als Katholieken, nog altijd
beschouwd werden als niet te behooren tot cane Protestantsche
natie, of van hen die als Protestanten geen vrede konden hebben
met de heerschende richting in de Hervormde Kerk.
Het wetsontwerp der XXVII artikelen werd den 8 Maart aan
de Tweede Kamer der Staten- Generaal aangeboden. Toen Thorbecke den volgenden dag van zijnen vriend Luzac die wets-ontwerpen ter inzage kreeg, kon hij, terecht, daaromtrent zeggen:
,,een klein mager schepje uit onzen ketel 1). Dat het er bij blijve,
is, dunkt mij, onmogelijk." En het bleef er niet bij.
Den 24 Februari toch was het oproer losgebroken, waarop vervolgens de Revolutie was ontbreideld te Parijs; Koning Lodewijk Philips had de vlucht moeten nemen; de Republiek was uitgeroepen.
Italië was reeds in opstand; in Oostenrijk, in geheel Duitschland
brak de Revolutie los! Met schrik en verbazing, met vrees en door
sommigen met vreugde, werden de elkander opvolgende tijdingen
van uit Parijs, \'Veenen, Berlijn, door duizenden en duizenden
ook in Nederland gelezen, gehoord, besproken, overdreven. Men
verdrong zich om de bureelen der dagbladen; tot op de kleinste
dorpen verdrong men zich om de mannen, die de couranten voorlazen en de gebeurtenissen nader verklaarden. Vrees sloeg om het
hart der onbuigbaarste behoudsgezinden. Slechts enkelen behielden
de onbuigbaarheid van liet nationaal karakter; veel grooter echter
was het getal van hen die begrepen, dat er diende toegegeven te
worden aan hetgeen zij een week vroeger nog minachtten als een
1) Thorbecke en Lnzac behoorde tot het negental, dat in 1845 vorstellen
van wetsontwerpen ter herziening van cie Grondwet had ingediend.
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volkswaan van den dag. Zij wier leuze was: ,, alles voor het volk,
niets door het volk", begrepen thans, dat „het Volk" eenmaal
ontbreideld een veelhoofdig monster was, dat alléén door een
Hercules den kop kon gekloofd worden, en ..... zij gevoelden
dat zij geen Herculessen waren! De gematigden begrepen, dat de
tijd tot het inwilligen van hervormingen was gekomen en niet meer
kon ontweken worden: de liberalen begrepen, dat hun uur gesla.
gen had, en eenige volksmenners (of die het wenschten te zijn),
eenige politieke intriganten, zooals onze natie er gelukkig weinigen
kent, droomden, dat het getij gekomen was om in troebel water
te visschen en „de volkswenschen" als aas uit te werpen.
Willem II gevoelde en als Koning en als mensch, de indrukken, welke de Februari-omwenteling op hem uitoefende.
„Hij werd," dus verhaalt de beschrijver van zijn leven, die
omtrent zeer vele zaken door allezinds bevoegde personen is ingelicht geworden 1), „sedert het vernemen dier gebeurtenissen
een geruimen tijd door eene gedachte beheerscht, die hij aldus
uitdrukte: „Europa staat in brand en wij moeten zorgen dat de
vlam niet oversla. ". De 27 wetsontwerpen werden, zooals wij
reeds medegedeeld hebben, den 8 Maart aan de Tweede Kamer
toegezonden. „Het bleek spoedig, dat de voordracht der Regeering eene verontrustende spanning in het land teweegbracht.
Niet alleen traden er dreigend voor het aangezicht des Konings
lieden, die door overrompeling zich naar boven wilden dringen..;
niet alleen werden de oprechte voorstanders eener radicale staatshervorming vervuld met spijt en verontwaardiging, maar ook
uit de gelederen van liet Behoud verlieten velen de vanen der
Regeering; men hoorde, wat weinige weken geleden als onaannemelijk, buitensporig, verderfelijk was uitgekreten, nu als poli
wijsheid verkondigen. Terwijl bij ie meest hardnekkige-tiek
Regeeringen eene neiging bespeurd werd om voor den revolutionairen aandrang een weinig te buigen, vond men het voor
het minst onvoorzichtig, dat de Nederlandsche zich halstarrig betoonde, alsof zij al wat om haar heen gebeurde voor niets telde.
1) Bosscha.
I1Ie D.
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In de afdeelingen der Tweede Kamer werden de ingekomen wetsontwerpen z66 ongunstig ontvangen, dat, indien zij aan eene openbare beraadslaging in die dagen van Europeesche volksberoering
wierden onderworpen, de Regeering ongetwijfeld, door de meerder
verlaten, de prooi harer vroegere tegenstanders zou zijn ge--heid
worden. Onderricht van de stemming, die er heersekte in de Kamer
en daarbuiten, begon de Koning vreeze te koesteren, dat het
tijdstip wellicht niet verre verwijderd was, waarop hij niet meer
zou kunnen handelen, terwijl hij het nu nog in zijne macht
had misschien noodlottigs gebeurtenissen voor te komen. Zijn
oordeel over de staatsinstellingen, die men scheen te willen
doordrijven, was niet veranderd, maar hij was bereid zich daar
te onderwerpen. De gedachte aan een troonsafstand kon-an
geen voedsel bij hem vinden: de Goddelijke Voorzienigheid had,
naar zijn gevoel, de erfgenamen van zijn Huis geplaatst aan het
hoofd van het Nederlandsche Volk om op dien post stand te
houden totdat zij door de Allerhoogste Macht werden afgelost,
waarop hij den Prins van Oranje, zijn zoon, vroeger gewezen
had en ook later gewezen heeft."
Den toestand, waarin Willem II zich tusschen den 8.t& en den
13a$n Maart geplaatst vond, heeft hij den 1t3 dier maand aan
de gezanten van Oostenrijk, Groot-Brittannië , Pruisen en
Rusland medegedeeld. In die mededeeling zeide hij: „Ik heb u
alle vier, die om zoo te zeggen geheel Europa vertegenwoordigt, tot mij laten komen om u den aard der gebeurtenissen,
die hebben plaats gehad, en de positie, waarin zij mij hebben
gebracht, te verklaren. Gij ziet een man voor u, die van zeer
conservatief in den tijd van vier-en-twintig uren zeer liberaal
geworden is. Maar de zaak is, dat al de mijnen (tout non
monde) mij in den steek gelaten hebben en ik op eens alleen
stond. Geheel do conservatieve partij is omgedraaid. Ik heb
gemeend, dat het beter was den schijn aan te nemen van vrijwillig toe te staan, wat ik later gedwongen zou moeten geven.
Ik zag, dat verwijl gevaar medebracht, en ik heb den president
der Tweede Kamer tot mij ontboden. Hij heeft het mij bevestigd, chat er inderdaad een geheele omkeer in de leden der
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conservatieve partij had plaats gehad en dat zelfs de leden der
Kamer, op wie ik tot nog toe het meest kon rekenen, die van
Noord-Brabant en Zeeland, mij verlaten hadden." Ziedaar de
hoofdoorzaak, waarom Willem II van 11 zeer conservatief, gelijk
hij was, op eens zeer liberaal was geworden." Als een scherp
veldheer maakte hij op eens een dier bewegingen, waar--zing
door hij een zekere nederlaag ontging en zich kon staande
houden; waardoor hij zich zelf en niet minder zijn volk voor
groote gevaren wist te vrijwaren.
Tusschen den Beten en den 16den Maart toch was er veel veranderd.
De Koning en zijne raadslieden waren tot den 13den Maart
nog vast besloten om geen verdere Grondwetsherziening toe te
staan, dan bij de behandeling en verwerping van de voorstellen der negen mannen, twee jaren geleden, gebleken was
het verlangen van de groote meerderheid der Staten-Generaal te
zijn. Zelfs toen de minister van Financiën, Willem van Rappard, zich des Maandags morgens, den 13den Maart, tot den Koning
begaf en onder den indruk van de ongunstige stemming opzichtens
de 27 artikelen, welke in de Tweede Kamer de overhand had
gekregen, Z. M. aanried, een ruimere Grondwetsherziening
toe te staan, bleef Willem II nog besluiteloos. Maar nog den
middag van denzelfden dag (13 Maart) liet de Koning den
voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal, Boreel van
Hoogelanden, ontbieden. Was dit een gevolg der tijding, welke
de Vorst dienzelfden morgen uit Duitschland, — den 13'°n Maart
brak het volksoproer te Weenen los, — had ontvangen ?.... Hoe
het zij, Boreel keerde nog dienelfden namiddag terug en bracht in
de Centrale Afdeeling der Tweede Kamer officieel bericht van
zijn onderhoud met den Koning; hoe deze hem last had gegeven aan de leden der Tweede Kamer mede te deelen: hoe Z. M.
vernomen had, dat de ingezonden wetsontwerpen geen gunstiger
indruk op de Kamer hadden gemaakt; hoe het scheen, dat ten
gevolge der gebeurtenissen het gevoelen van velen was veranderd
en ruimere wijzigingen verlangd werden; hoe de Koning, hier
zijne zijde vrijer geworden om voorstellen tot wijziging-dorvan
van meerderen omvang te doen, uit eigen beweging, zonder be-
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raadslaging met de Ministers, de Kamer uitnoodigde, om hare
gevoelens en wijzigingen der Grondwet uit te drukken, ten
einde zooveel mogelijk daartoe te kunnen toetreden."
Willem II had dus uit eigen beweging, zonder medekennis
zijner ministers, het gewichtig besluit genomen tot hetgeen
eene volledige wijziging van den staatkundigen toestand ten gevolge
moest hebben. De ministers vernamen eerst wat er geschied
was door twee hunner ambtgenooten, welke het van het kamerlid Verwey Mejan hadden vernomen.
De 14den Maart was voorbijgegaan, en nog hadden de ministers
geen officiëele mededeeling van wege den Koning ontvangen: den
15^e° werd de Raad der ministers door den voorzitter bijeengeroepen; het besluit werd genomen, dat zij hun ontslag zouden aanbieden, en allen onderteekenden het verzoek om ontslag, dat onmiddellijk door den secretaris van den ministerraad tot den
Koning werd gebracht. Willem ix liet antwoorden, dat de omstandigheden hem dwongen het verzoek der ministers aan te
nemen, doch verzocht hen hunne functiën te blijven waarnemen.
Denzelfden dag nog werd een der negen, die het voorstel tot
Grondwetsherziening in 1845 hadden gedaan, L. C. Luzac, welke
beschouwd werd als de eerste van het negental, bij den Koning

ontboden.
Het schijnt niet in des Konings bedoeling gelegen te hebben,
dat de mededeeling zijner veranderde zienswijze aan den voor
Tweede Kamer plotseling ruchtbaarheid zou ver -ziterd
Dit geschiedde evenwel door ,l een niet volkomen-krijgen.
juist bericht" in de Nieuwe Rotterdamecke Courant. Het toeval
wilde, dat juist dien dag te 's Gravenhage de liehtingen der
nationale militie van de twee laatste jaren waren opgeroepen,
hetgeen met veel beweging der jonge lotelingen gepaard ging
en insgelijks de menigte in beweging bracht. De tijding van 's Konings Besluit, algemeen verspreid en overal besproken, maakte
de Hofstad opgewonden; de jonge soldaten en de Hagenaars,
zeer koningsgezind, trokken onder luid gejubel het Paleis voorbij.
Het gerucht verspreidde zich, dat Amsterdam en Rotterdam door
illuminatiën 's Konings besluit zouden vieren: dit gerucht ver-
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meerderde nog de opgewondenheid. Des avonds organiseerde het
werkvolk der ijzergieterij van Van Enthoven een optocht met
fakkellicht, om den Koning zijne hulde te brengen. Dat eenige
onruststokers gepoogd hebben het werkvolk in beweging te
brengen, lijdt geen twijfel; maar de chefs der fabriek stelden zich
zelven aan het hoofd der ovatie en ontnamen daardoor den woelzieken de gelegenheid het werkvolk mede te slepen. Een dier
onruststokers, Adriaan van Bevervoorde, bekend - en onlangs veroordeeld als redacteur en schrijver van een der opruiendste
volksblaadjes, trachtte vooral aan de beweging een oproerig
karakter te geven; maar zijne pogingen en die zijner gezellen faalden door het gezond verstand des Volks. Het kwam
niet verder dan tot een welgemeende, wel wat luidruchtige
hulde aan den Koning, den Prins van Oranje, Prins Frederik,
Donker Curtius, Van Dam van Isselt, de Kempenaer en vooral
aan Luzac. Geen verguizing noch beleediging van de hoofden der
gevallen staatspartij; geen oproer zooals in andere hoofdsteden van
Europa. Willem ii had op den avond van den 16 Maart de ovatiën,
welke hij, ofschoon tegen zijnen zin, moest ondergaan, zich laten
welgevallen: hij had zelfs de deuren van zijn paleis laten openen
en ook de door eelt ruw geworden hand des arbeidsmans, hem
aangeboden, gedrukt. Hij begreep maar al te wel, dat de gevoelens van welwillendheid van het publiek, opgewonden als
het was, door kwaadwilligen zeer gemakkelijk in eene verkeerde
richting zouden kunnen geleid worden ; dat onruststokers en heethoofden wellicht van de opgewondenheid der menigte zouden
trachten partij te trekken om deze tot het eischen van verdere
inwilligingen op te zetten. Gelukkig gebeurt dit wel is waar
niet zeer spoedig in Nederland, waar het volk gehecht is aan
de dynastie; waar het zich niet zoo gemakkelijk laat medeslepen;
waar de burgerij niet gezind is zich door volksmenners te laten voortstuwen en orde en rust zoo maar dadelijk aan politieke plannenmakers prijs te geven. Toch bestonden er redenen om niet al te gerust
te wezen: zoowel voor den Koning, als voor de mannen van
het Behoud, als voor de partij der orde. Er werd te 's Gravenhage aangekondigd, dat de studenten der Leidsche Universiteit,
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dat afgevaardigden van den handelstand zouden komen, om den
Koning eene ovatie te brengen. Wat dan verder zou geschieden
was niemand bekend, maar de pas bekend geworden gebeurtenissen
te Weenen en in andere Duitsche hoofdsteden gaven redenen genoeg
tot bezorgdheid. Eene ramp, welke de koninklijke familie trof, bracht
hierin echter verandering. Den 1 7den Maart kwam te 's Gravenhage
de tijding aan, dat de zoon van den geëerden Vorst, Prins Alexander,
te Madeira aan de tering was overleden. Onmiddellijk nadat dit
bericht bekend was geworden, werden alle voorbereidselen tot de
ovatiën gestaakt. De Natie eerbiedigde de droefheid van het
vorstelijk gezin.
Toen Willem ii den 15den Maart het ontslag der ministers had
aangenomen, had hij denzelfden avond nog L. C. Luzac bij zich
ontboden. Te half acht ure kwam deze aan het paleis.
Hij had reeds met De Kempenaer, die juist bij hem was, toen
de adjudant des Konings hem kwam ontbieden, besproken, dat
hij Z. M. eene Commissie tot Grondwetsherziening zou voorstellen ; dat Thorbecke en Dirk Donker Curtius leden zouden
moeten wezen en wie als ministers in aanmerking zouden
kunnen komen. Luzac besprak met Willem ii den staat van
zaken. Hij stelde eene Commissie voor, die het werk der
Grondwetsherziening zou aanvangen: de beide zooeven genoemden en Lightenvelt (een katholiek) werden Willem Ii voorgesteld.
Luzac liet den Koning gevoelen, dat hij zelf niet de man was
om eene portefeuille aan te nemen.
Den volgenden dag (16 Maart) werd het verslag der Tweede
Kamer over de Grondwetsherziening (de 27 wetsontwerpen) uitgebracht: het was zeer ongunstig. In de verslagen werd aangedrongen op ruimere herziening; door de groote meerderheid
werd verklaard, dat zij geen rechtstreekscho verkiezingen
begeerde: slechts enkele leden waren er voor geweest; wel werd
er aangedrongen op verkiezingen met één trap, en de overgroote
meerderheid was van meening, dat de Provinciale Staten niet
meer de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal zouden
moeten benoemen; een eigenlijk gezegd ministerie diende gewaarborgd te worden door in de Grondwet op te nemen: de
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onschendbaarheid des Konings en de verantwoordelijkheid der
ministers; algemeen werd de overtuiging uitgesproken, dat de
Staten Generaal op de wetgeving voor de koloniën niet denzelfden
invloed behooren uit te oefenen als op die voor het moederland.
Na het behandelen der hoofdpunten werd nog »door eenige
weinige leden" de meening geuit, dat de vrijheid van godsdienst
niet genoegzaam bij de bestaande Grondwet gewaarborgd was.
Dit was de kern van het verslag, dat door de Staten-Generaal den 16den Maart over de wetsontwerpen ter Grondwetsher.
ziening werd uitgebracht.
Denzelfden dag, den 16áe" Maart des avonds, werd Dirk Donker
Curtius door den Koning ontvangen, die hem had ontboden.
,,Luzac was er nog wel bij, maar stond niet meer op den
voorgrond." 1) Hij was volstrekt niet de man, die handelend kon
optreden; hij was slechts een man van het woord , van buitengewone
kundigheden en algemeen bemind ; doch zonder dat zelfvertrou.
wen en die wilskracht, welke een minister noodig heeft. Trou.
wens Luzac wilde niet op den voorgrond staan. Hij had
reeds terstond, nog op den 15 1en Maart, de lasten ondervonden van zijne populariteit. Lieden, die zich onmisbaar waanden, nu zij meenden dat de Staat beroerd word; die om hunne
oppositie tegen de Regeering, ofwel om hunne intrigen aanspra.
ken maakten thans handelend op te treden, een A. van
Bevervoorde, een Andringa de Kempenaer, een L. van Vliet
drongen zich bij Luzac in. Zij wilden hem dienen met hunnen
raad; of liever zij wilden zoo als men het noemt: ,y in troebel
water visschen." Luzac moest, op aanraden van Donker Curtius en de Kempenaer, hun te woord staan. Gelukkig voor
ons land, konden dergelijke ,,vertegenwoordigers van het Souvereine Volk" niet zooveel teweegbrengen te 's Gravenhage als
te Parijs.
Donker Curtius stelde den Koning, in het onderhoud van
den 16den Maart voor, om in de plaats van Lightenveldt, J. M. de
Kempenaer en L. C. Luzac in de Commissie ter Grondwets1) Tellegen, zie Gids Jan. 1883.

40

COMMISSIE TER GRONDW ETSHERZIENI G.

herziening te benoemen; den volgend en dag werd nog L. D. Storm
uit Breda als vijfde man op de lijst geplaatst. Storm was
katholiek. Meende Willem ii, dat, nu Lightenveldt's naam was
geschrapt, toch één katholiek op de lijst diende te staan. — Den
volgenden dag (17 Maart) verscheen in de Seaat8-Courant het
Koninklijk Besluit, waarbij 1 0 . eene commissie werd ingesteld, om
met overweging van de wenschen der Tweede Kamer van de StatenGeneraal aan Z. M. een volledig ontwerp van Grondwetsherzieziening voor te dragen, en om tevens Z. M. hare denkbeelden
omtrent de samenstelling van een ministerie mede te doelen.
20. Tot leden dier Commissie werden benoemd, D. Donker Curtius, J. M. de Kempenaer, L. C. Luzac, L. D. Storm en
J. R. Thorbecke.
Toen dit Koninklijk Besluit bekend geworden was, meenden
de leden van het ministerie , die reeds hun ontslag hadden aangeboden; maar op verzoek des Konings nog de loopende zaken
bleven waarnemen, dat hunne waardigheid hun thans gebood
nogmaals bij den Koning op het verleenen van dat ontslag te
moeten aandringen. En dit was niet zonder reden. Buitengewone
omstandigheden, wel is waar, hadden Willem ii genoodzaakt tot
buitengewone maatregelen; maar de ministers konden niet anders
dan aandringen op onmiddellijk ontslag, nu de Koning, zonder
hunnen raad in te winnen, tot zulk een ingrijpenden maatregel, als
het benoemen eener commissie tot Grondwetsherziening, was overgegaan. De minister van Justitie, de Jonge van Campens Nieuwland,
kon het minst van allen één enkelen dag meer aanblijven. Op
hem toch rustte de verantwoordelijkheid voor de orde, en de
volksbewegingen van den 15den Maart hadden genoeg getoond,
dat alle zedelijke macht niet meer bij de mannen van de voor
dagen, maar bij de Oppositie van gisteren, de populaire-gande
mannen van heden, was. Reeds den 19 "Bn Maart werd den minister
van Justitie zijn ontslag verleend en Dirk Donker Curtius tot
zijn opvolger benoemd. Den 25 "en Maart trad een geheel nieuw
ministerie -Schimmelpenninek op.
Graaf Gerrit Schimmelpenninck , zoon van den Raadspensionaris
Rutger Jan, was bij den aanvang van 1848 Nederlandsch ge-
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zant te Londen. Hij bevond zich op den dag van den 14 11° Maart
te 's Gravenhage, maar zou den volgenden dag naar Londen
terugkeeren. Op zijn afscheidsgehoor bij Willem ii werd de
politiek van den dag besproken. Schimmelpenninck neide dat,
zoo de Grondwet op ruimer schaal werd herzien met een ver
ministerie en ontbindbaarheid der Tweede Kamer,-antwordelijk
hij zich beschikbaar stelde om deel van het ministerie uit te
maken. De Koning gaf een ontwijkend antwoord en Schimmelpenninek verliet Den Haag. Den 15den Maart geschiedde wat wij
reeds hebben verhaald. Toen Luzac met Willem ii besprak
wie als ministers in aanmerking zouden kunnen komen, kwam
Schimmelpenninck als minister van Buitenlandsche Zaken in
aanmerking. Den volgenden dag liet do Koning hem ontbieden;
maar de brief kwam eerst den 19dß° Maart in zijne handen. Hij ontving terzelfdertijd bericht van de gebeurtenissen, ook van de
volksbeweging te 's Gravenhage, en verliet daarop onmiddellijk
Londen. Den 23'ten Maart werd hij door den Koning tot minister
van Buitenlandsche Zaken benoemd, met den last om een nieuw
ministerie samen te stellen. Den 25°`°° Maart verschenen de benoemingen in de Staats -Courant.
De beteekenis van een ministerie-Sehimmelpenninck lag daarin
vooral, dat de samensteller zich ten doel had gesteld om eene
Constitutie aan Nederland te geven, die zooveel mogelijk op den
leest der Engelsche was geschoeid. In welke punten die gelijkenis zou bestaan hebben, is, door het spoedig einde van het ministerie,
niet te zeggen. Echter gevoelden terstond zeer velen in den
lande, vooral de geavanceerde liberalen dier dagen, 1 ) dat er
weinig overeenstemming was te verwachten tusschen hunne zienswijze,
welke door Thorbecke werd vertegenwoordigd, en die van Schim
Deze behoorde toch door zijne geboorte en door zijne-melpnick.
begrippen tot die Aristocraten, welke wel de theoriën der Liberalen
hadden aangenomen, maar daarom volstrekt nog niet geneigd
waren om zekere voorrechten, waarop de aristocratiën vooral
prijs stellen, op te geven.
1)

Die thans niet meer de geavanceerden zouden zijn.
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Zeer spoedig was het Ministerie samengesteld en werden benoemd:
tot Voorzitter van den Raad der Ministers en minister van Buiten
Zaken en van Financiën: Graaf G. Schimmelpenninck ;-landsche
tot minister van Marine en van Koloniën: D. Donker Curtius
tot minister van Justitie: H. Rijk; tot minister van Hervormden
Eeredienst en van Binnenlandsche Zaken: L. C. Luzac; tot
minister van Roomsch Katholieken Eeredienst: L. A. Lightenvelt;
tot minister van Oorlog: C. Nepveu. Den 25sten Maart kondigde
de Voorzitter van den Ministerraad de vorming van het nieuwe
Ministerie aan de Tweede Kamer der Staten Generaal aan: het werd
met welgevallen ontvangen.
De omstandigheden trouwens waren ook van dien aard, dat
de behoefte aan een krachtig bestuur, tevens bereid om aan de
Natie de gewenschte staatkundige hervormingen toetestaan, zich
steeds dreigend deed gevoelen. Den 24'í`n Maart was er een oproertje te Amsterdam uitgebroken: de faam daarvan verspreidde zich
snel over geheel het land, natuurlijk honderdvoudig vergroot, terwijl
men terstond geloofde wat zij verhaalde. 1) Dat zij de gebeurtenissen
overdreven heeft was niet de schuld der raddraaiers, die niet ongaarne
te Amsterdam de rol zouden hebben gespeeld, welke hunne geest
te Parijs, te Wennen, te Berlijn befaamd heeft gemaakt.-verwant
Gelijk bekend is zijn in Amsterdam zeer vele Duitschers, —
in 1848 waren er zeker ettelijke duizenden, -- gevestigd. Zeer velen
daarvan behooren tot den nijveren burgerstand, eenigen tot
den zeer gegoeden, maar ook velen tot den werkenden stand.
Onder deze laatsten bestonden ettelijke associatiën, die aanvankelijk
van zeer onschuldigen aard waren, maar die, onder den invloed der
tijdingen uit Weenen, Berlijn, Munster en Frankfort, zeer spoedig
zich met de politiek begonnen bezig te houden. De juiste
maat werd niet altijd door da leden dier vereeniging in het oog
gehouden tusschen de rechtmatige begeerten en behoeften van den
werkenden stand en de socialistische, ja communistische droomerijen,
1) Des avonds van den 24sten Maart ontried mij een Hoogleeraar te Utrecht, —
ik was dien dag gepromoveerd, — over Amsterdam naar Noord•Holland te gaan,
wijl zoo even tijding te Utrecht was gekomen, dat het volk in oproer was,
de militaire macht was geslagen, de rails bij Amsterdam waren opgebroken
en men vreesde, dat de oproerigen het Paleis in brand zouden steken.
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nu alle gemoederen geschokt werden door de op elkander vol
verrassende tijdingen uit alle groote steden van Duitsch--gend
land. Wel werd het een en ander hiervan bij de politie
bekend; maar deze meende, dat zij noch de macht bezat om tegen
die vergaderingen preventief op te treden, noch dat de tijdsomstandigheden daartoe gunstig waren. Over het algemeen genomen
wist het groote publiek weinig van die associatiën. Het eerst
werd (13 Maart) er de aandacht op gevestigd door een Duitsch
blad, maar het dagblad de Tijd was er reeds lang niet meer onbekend mede. Een zijner redacteurs was, door zijne maatschappelijke
positie en zijne familierelatiën, te weten gekomen wat anderen moeielijker konden weten. Het onbestemde dier mededeelingen en de
invloed der tijdsomstandigheden waren echter redenen genoeg
om geen vrees bij het lezend publiek op te wekken, totdat de
Kölnische Zeitung op de zaak do opmerkzaamheid vestigde.
De schuld van de beweging te Amsterdam op den 24abe' Maart
komt evenwel niet ten laste der Duitschers uit de minder bevoorrechte maatschappelijke klassen, althans niet op verreweg de
groote meerderheid van hen. Een hunner echter liet Woensdag den
22sten Maart briefjes verspreiden, waarbij de arbeiders aangemaand
werden om Vrijdag des morgens ten 12 ure op den Dam te verschijnen, „om iets belangrijks te hooren en te weten krijgen." Dat ook
Nederlanders, en niet slechts eenige weinige vreemden, de hand in het
spel gehad hebben, is later duidelijk gebleken. Die Nederlanders
behoorden tot het soort van schrijvers, zonder talent en zonder overtuiging, van kleine volksblaadjes. Op Vrijdag, ten twaalf ure,
was dan ook de Dam met manschen overdekt. Er trad evenwel
geen der ,, volksvrienden" als redenaar op. Gelijk altijd bracht
de verzameling van duizenden opgewondenheid teweeg, die weldra
oversloeg tot rumoer en tot baldadigheid. Straatjongens begonnen
een arbeid, waartoe zij in den regel niet behoeven te worden aangezet :
steenen werpend, zingend, tierend trokken zij met een stoet van
misschien duizenden naar de Heeren- en Keizersgracht. Eerst werden de glazen bij honderden ingeworpen, van wien men niet eens
wist of zij &,liberaal" of ,, volksvrienden waren; hier en daar
werden eenige banketwinkels en slijterijen geplunderd, maar een
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pistoolschot maakte het gepeupel, toen het op de Botermarkt was gekomen, bevreesd. Onmiddellijk kwam de schutterij onder de wapenen;
kavalerie en infanterie werden uit de kazerne en uit Haarlem
ontboden; zeer vele vrijwilligers uit den deftigen stand boden
zich aan om de rust te helpen handhaven. De Gouverneur, uit
Haarlem overgekomen, de burgemeester en andere aanzienlijke
ambtenaren bleven op het Gouvernementsgebouw bijeen. Patrouilles
doorkruisten de stad; het gepeupel hield zich daarop stil en de raddraaiers zorgden wel, dat zij zieh niet op den voorgrond stelden.
Later zijn zij door de Justitie vervolgd en ettelijke plunderaars
tot eene geringe straffe veroordeeld.
De gemakkelijkheid, waarmede bet oproer werd gestuit, gaf
aan de partij der orde (zeker der Natie) moed. Men begreep,
dat Nederland niet geneigd was het voorbeeld van Frankrijk te
volgen en zich niet door eenige raddraaiers zou laten medeslepen.
Het ministerie Schimmelpenninck toog onmiddellijk aan het
werk. De vice-president van • den Raad van State, van Doorn, werd
den 26 °en Maart eervol ontslagen. Dit was een gevoelige slag voor
de oude partij van het Behoud. De Grondwetsherziening was de
zaak van den dag. Het wetsontwerp daartoe was den 11den April
gereed en werd den Koning aangeboden. Het werd bekend gemaakt, zoodat de openbare meening zich over die wetsontwerpen
zou kunnen doen hooren.
De openbaarmaking van het ontwerp der commissie tot Grond
werd door Schimmelpenninck, — die wel eerste-wetshrzing
minister was, doch geen lid dier Commissie, — zeer afgekeurd.
Hij behoorde niet tot hen die, al was het ook April 1848, voor
openbaarheid waren. De oude routine hield van zoo iets niet;
maar in 1848 „woei toch de wind uit een anderen hoek." Hij
meende namelijk, dat daardoor de vrijheid van onderzoek voor het
ministerie zou worden belemmerd, terwijl van den anderen kant
„openbaarheid" de algemeene leus der Liberalen, -- toen de
groote meerderheid der Natie, — was. Toen Schimmelpenninck
echter vernam, dat het ontwerp der commissie op uitdrukkelijke
begeerte van Willem II was bekend gemaakt, berustte hij er in.
Het wetsontwerp scheen echter hem en ook den minister van
1
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Oorlog, Nepveu, onaanneemlijk. ,,Hij zag daarin bijna geheele
vernietiging der praerogatieven van de Kroon en het monarchale
beginsel verdrongen door democratische bepalingen, die den grond
legden voor een Republiek. Hij stelde den ministerraad voor-slag
allereerst cenige grondslagen te bespreken en over de hoofdzaken
van gedachten te wisselen, om zich daarna met de beoordeeling
der artikelen bezig te houden; doch de meerderheid vond goed
dadelijk tot het laatste over te gaan, om bij iedere bijzondere
bepaling het beginsel daarvan ten toetse te brengen. Die weg
werd bewandeld, en daarop openbaarde zich een aanmerkelijk
geschil van gevoelens: aanvankelijk van meerdere leden van den
Raad, en ten slotte tusschen de heeren Schimmelpenninck en
Nepveu aan de eene en de overige ministers aan de andere
zijde. Daarvan werd den Koning kennis gegeven en diens beslissing ingeroepen." 1 ) In een Kabinetsraad, den 13 1 0° Mei
vergaderd, verklaarde Willem II, dat hij zich bij de meerderheid
der leden van den ministerraad voegde. Hierop verzochten
,Schimmelpenninck en Nepveu hun ontslag, dat hun den 13den
Mei werd verleend. Zij zouden tot aan de benoeming hunner
opvolgers hunne functiën blijven waarnemen. Reeds den 17den
Mei werd Baron A. A. Bentinck, gezant te Brussel, tot tijdelijk
minister van Buitenlandsche Zaken benoemd en I. A. Ossenwaarde,
Raad-Adviseur bij het Departement van Financiën, tijdelijk met
de waarneming van dat Departement belast. Den 3den Juni
werd P. P. van Bosse tot minister van Financiën benoemd.
Reeds den 16``°° Mei was Nepveu als minister van Oorlog
door generaal J. H. Voet vervangen. L. C. Luzac, die zich
alleen uit hoofde van den drang der omstandigheden met het
ministerie van Binnenlandsehe Zaken had belast, maar deze
taak te zwaar voor zijne krachten vond , werd als dusdanig
opgevolgd door J. M. de Kempenaer. Luzac bleef echter
minister van Hervormden Eeredienst. D. Donker Curtius
werd voorzitter van den Raad van Ministers. De meer geavanceerde
Liberalen, -- zooals zij namelijk in - 1848 waren, maar thans niet
1) Levensbericht van G. Schimmelpenninck, M. v. L. 1864.
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meer zijn, -- hadden in het ministerie geheelenal de meer
-derhi.
Schimmelpenninek en Nepveu hadden ieder hun verzoek om ontslag aan den Koning gepaard doen gaan met eene memorie,
waarin zij hunne zienswijzen omtrent de wetsontwerpen en Grond
blootlegden. In de hoofdzaken kwamen beide-wetshrzing
memoriën overeen. Schimmelpenninck zeide in zijne algemeene
beschouwing: „Hij (Schimmelpenninck) ziet in dat ontwerp eene
poging om onze Grondwet niet naar de vroeger aangewezen beginselen, maar naar die der Belgische staatsregeling te wijzigen;
hij beschouwt het als eene proeve van de vestiging van een
zwak koningschap op republikeinsche grondslagen en omringd
met dien overeenkomstige vormen," Nepveu uitte zijn gevoelen
in niet minder krachtige termen. Hij zag in het Ontwerp der
Grondwet door de Commissie aangeboden ,1 eene zucht tot het
verkrijgen van eene Republiek." Hij zeide: ,,Zulk een overdreven burgerzin (als in het Wetsontwerp doorstraalt) mag gerust met den naam van republikeinschen zin bestempeld worden;
en ik heb het vertrouwen dat noch de Kamer, noch de Natie
dezen wil. Met de vrijzinnige denkbeelden en instellingen, welke,
naar men zegt, bijzonderlijk de behoeften der Natie zijn, doch
welke ik veeleer die des oogenbliks en van den koortsdorst der
natiën, die ons omringen, zoude noemen, heb ik mij vereenigd,
maar dar waar de zucht tot het doen overhellen naar eene
Republiek blijkbaar wordt aangeduid, heb ik mij moeten verzetten."
De „zucht naar eene Republiek", welke later door de behoudsmannen zoozeer aan Thorbecke is verweten, was dus reeds
vóórdat de Grondwet van 1848 totstandgekomen was, de
grieve der hervormingsgezinde Aristocraten; die evenwel ,, Aristocraten" in merg en been bleven en den „burgerzin" ver
alsof niet de Republiek der zeven Vereenigde Pro--ordeln:
vinciën geheelenal op den grondslag van ,,burgerzin ", althans
in de machtigste Provincie Holland, was gebouwd geweest.
Onder de bepalingen in de wetsontwerpen der nieuwe
Grondwet waren er drie punten, waarmede Schimmelpenninck en
Nepveu zich niet konden vereenigen. IIet waren die waarbij het

AAN DEN KONING.

47

recht tot Vereeniging, de opheffing van het Placet en de vrij
Onderwijs den Nederlanders werden toegestaan. De-heidvan
oppositie tegen het recht van Vereeniging uitte zich in alge

maar het blijkt genoegzaam uit den tekst van-menhd;
Schimmelpenninck's memorie, dat deze dat recht niet begeerde,
omdat het geestelijke corporatien ten goede zou kunnen komen.
De oppositie tegen de opheffing van het Placet grondde zich
vooral op den tegenstand der Protestanten. Er waren bovendien ettelijke andere punten in het ontwerp der Commissie, die
van belang zijn voor eene geschiedenis der Grondwetsherziening,
doch waarover ons bestek ons niet toelaat uit te weiden.
Den 13``°n Mei, den dag waarop de Koning het ontslag van
de ministers Schimmelpenninck en Nepveu had aangenomen, ver
tijdelijke minister van Justitie, D. Donker Curtius, in-schend
de zitting van de Tweede Kamer der Staten- Generaal en gaf
daar, in eene redevoering, kennis van de verdeeldheid in het
Kabinet, een program der Politiek, welke hij en de meerderheid
van den Ministerraad meenden te moeten volgen, en de reden waarom
de beide ministers, die de minderheid uitmaakten, hun ontslag
aan Z. M. hadden gevraagd. Toen de voorzitter van den tijdelijken raad van Ministers, graaf Schimmelpenninck, te kennen gaf,
zeide D. Donker Curtius, dat „de Grondwet zou worden herzien
naar de grondslagen der Britsche Constitutie, gewijzigd naar onze
zeden, meenden wij, dat hij alleen op het oog had de verantwoordelijkheid der ministers en rechtstreeksche verkiezingen.
Van lieverlede bleek het echter, dat wij ons hierin hadden
bedrogen en een veel ruimer zin aan zijne woorden moest
gehecht worden. De meerderheid kou zich daarmede niet
vereenigen : vandaar de ontbinding van het ministerie Schim
-melpnik."
Ministers
meenen
nu
rondheid
„De aangebleven
zich met
tegenover de Staten- Generaal en ten aanhooren der geheele Natie te
moeten verklaren Zij, die in de tegenwoordige tijden geroepen worden
om de grondslagen voor eene nieuwe orde van zaken te vestigen,
moeten een juisten blik werpen in de behoeften der natiën, welke
onderscheiden zijn naarmate van de overleveringen en eigenaardighe-
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den van ieder volk. De spreker onderscheidt voornamelijk twee
neigingen van de Nederlandsche natie: ten eerste: eene oprechte ver
aan het Huis van Oranje, en ten andere: een eenvoudige-klefdhi
burgerlijke zin. Zij wil den Koning, op dat hoog exceptioneel
standpunt, waarop hij waardiglijk haar kan vertegenwoordigen,
geplaatst houden. De burgerlijke zin kenmerkt zich door de hoedanigheid om zich door geen uiterlijken schijn te laten verblinden, door die orde, die zucht van nauwkeurige berekening, die
zorg voor de toekomst, welke zoo bijzonder onzen landaard eigen
is. Onze instellingen moeten hiermede overeenkomstig zijn. Maar
moeten wij die putten alleen uit hetgeen vroeger bestond? Is
Nederland vreemd gebleven aan al hetgeen bij naburige volken
is totstandgekomen P Wij moeten bij onze nieuwe instellingen
wel het oog slaan op hetgeen elders is ontworpen en het goede
nemen, waar wij het vinden; maar wij moeten daarbij de liefde
voor het Koninklijk Huis en den burgerlijken zin niet uit het
oog verliezen.
„Het is onder dezen indruk, dat aan den Koning, bij de voor
wijzigingen der Grondwet, groote prmrogatieven zijn ge--gestld
laten en hem bepaaldelijk vrije benoemingen zijn toegekend, die
hij bevorens slechts op voordracht deed; dat verder, op het
voorbeeld van België de geheele vertegenwoordiging des volks
tot eene waarheid is gemaakt en beide Kamers door de Natie
zullen worden gekozen. Ook op de gewestelijke en plaatselijke
besturen is een billijke invloed aan de ingezetenen toegekend.
De vrijheid van drukpers, de vrijheid van vereeniging, gelijke vrij
godsdienst en onderwijs zijn de leuzen van onzen tijd.-heidn
die deze niet uitdrukt, zou onvolledig zijn.
Grondwet,
Eeno
Maar de Nederlander, altijd gehecht aan orde, innig bewust
dat de ware vrijheid en alle welvaart daaraan nauw verbonden
zijn, sluit in niets wettelijke regeling en verantwoordelijkheid uit.
Ziedaar eenige groote trekken der instellingen, welke zullen
worden voorgedragen, en waaraan het schijnt, dat het grootste
deel der Natie haar zegel hecht, want het is geen doellooze daad
geweest, toen de gewijzigde Grondwet is openbaar gemaakt"
# De Commissie tot hare herziening benoemd wist wel, dat zij
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geen volmaakt werk zou leveren. Zij vroeg daarom de openbaar
opdat de Regeering bij het definitief voorstel gebruik-making,
zou kunnen maken van de gemaakte aanmerkingen; wel overtuigd
als zij was dat, evenals er meer kennis bij den Raad van State
en bij de Staten- Generaal is dan bij eene Commissie van vijf
leden, er nog oneindig veel meer kennis en licht bij de geheele
Natie is te verkrijgen."
Vervolgens gaat de minister voort en zegt, hoe er, naast instel
overeenstemming met den geest des tijds, een beheer van-linge
staathuishouding moet worden voorbereid, dat mede geënt is op
de zeden en behoeften der Natie; de grondstellingen van dat beheer moeten zijn: eenvoudigheid en zuinigheid. In Benige alge
trekken, zonderdat echter bepaaldelijk iets wordt aange--men
wezen, dat de grens der algemeenheden overschrijdt, geeft nu
de minister aan, hoe er bezuinigd en vereenvoudigd zou kunnen
worden. „Ziedaar in groote trekken," zoo eindigde hij, de inzichten van het Ministerie, waarvan zij de grondslagen zullen
voorbereiden, opdat een definitief Ministerie, na de aanneming der
Grondwets wijziging (het bestaande werd altijd als een # tijdelijk
Ministerie" beschouwd) deze inzichten zal kunnen =erwezenlijken. Stemt nu de Natie hiermede in, dan moet zij het haren
bijstand bieden. Stemt men daarentegen met die denkbeelden
niet in, kan men op het altaar des Vaderlands het offer niet
brengen van een deel zijner bijzondere denkbeelden, die zoo on-.
derscheiden zijn als de individuen, die ons omringen, dat dan
anderen optreden en het roer van den Staat in handen nemen,
opdat het Vaderland niet verloren ga."
Zoo eindigde de minister van Justitie, Dirk Donker Curtius,
zijne rede, waarvan wij slechts een beknopt verslag hebben gegeven. Dat hij in de laatste zinsnede van zijne redevoering liet
oog had op eene instemming „der Natie" met het door hem gestelde program; dat hij zeer wel begreep, dat men in de Tweede
Kamer der Staten Generaal, gelijk zij toen was samengesteld,
een deel van zijne „bijzondere denkbeelden" diende ten offer te
brengen, straalt duidelijk genoeg door.
Het program, — want zoo kunnen wij het noemen, --- der begin.
III D. 4
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seien, waarop de, Grondwetsherziening en het regeeringsbeleid, door
den minister Dirk Donker Curtius in de zitting van den 13dten Mei
der Tweede Kamer voorgelegd, gegrond was, werd met gemengde ge
Natie aangehoord. De partij van hot Behoud was nog-voelnsdr
altijd sterk: zoowel doordat men gehecht was aan hetgeen bestond,
als doordat men vreesde voor hetgeen zou kunnen komen. Men ver
niet, dat in het mid den van 1848 de Revolutie-koorts nog altijd-get
hevig woedde in een groot gedeelte van Europa; dat men zag
hoe de vijanden der bestaande instellingen, de vrienden van hervorming der verouderde toestanden de mannen van een ,,bezadigden vooruitgang", gelijk men het noemt, voortstuwden; dat
achter ben die „verbetering" wenschten anderen stonden die ,1 omverwerping" in hun schild voerden; dat zeer velen slechts „volkswaan"
zagen in hetgeen anderen met den naam van „volkswil' bestempelden.
De vrees, die den een dreef om te veel in te willigen, werd bij den ander vervangen door de vrees voor de gevolgen van al te groote inwilligingon, welke hen dreef om zoo weinig mogelijk toe te geven.
Vandaar vooral de tegenstand, welken het stelsel van rechtstreek
verkiezingen ondervond. Daarbij waren er duizenden in den-sche
lande, die zich bij het nog bestaande regeeringstelsel niet kwaad
bevonden hadden, wijl zij zelven of hunne geestverwanten daardoor den grootsten invloed hadden uitgeoefend, en de trek, den
mensch ingeschapen, om datgeen, waarbij hij zich zelven wel bevindt, ook in zich zelf als wel te beschouwen, maakte hen
te goeder trouw tot voorstanders van het bestaande. Nog
eindelijk zag een aanzienlijk deel der bevolking het plecht
Staat in het Protestantisme, —-ankervdNlschn
dit laatste echter altijd opgevat in dien zin, dat de onverbasterde neven der Dortsche Vaderen, als dwepers werden beschouwd, — en het Openbaar Onderwijs met zijn protestantschen
nationalen zuurdeesem, zooals het was naar de Wet van 1806, als
een waaiborg beschouwde voor de beschaving en ontwikkeling der
Natie. Het blijven handhaven der staatsinstellingen, gelijk zij tot nog
toe bestonden, was de wil van velen; maar meer nog waren ge
ietwat toe te geven aan den algemeenen wensch naar Grond -neigd
doelt onder beperkende voorwaarden. Zij wensch--wetshrzing;
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ten den volksinvloed te verminderen, doch dien der aanzienlijke en
,,ontwikkelde klassen der maatschappii," gelijk men liet noemde, te
vermeerderen door de verkiezingen niet rechtstreeks, maar met
één trap te doen plaats hebben. Zij wilden geen afstand doen
van het koninklijk recht van Placet, zelfs als wilde dit
Willem II, omdat zij aan de Regeering een wapen in de hand
wilden laten, waardoor de aanmatigingen van den Paus zouden
kunnen worden geweerd. Zij wilden geen vrijheid van Onderwijs.
Deze allen, hoe talrijk ook in den lande, vormden echter de minderheid: het waren ettelijke familiën, die in hunne provincie, hunne
stad of hun dorp eenigen invloed bezaten, welken zij niet gaarne
door middel van rechtstreeksche verkiezingen naar „het volk"
wilden zien overgebracht, en die gesteund werden door duizenden,
welke, gehoor gevend aan de roep. en klaagstem hunner predikanten, vreesden voor het verval van het Protestantisme en meer
nog voor de ,,toenemende macht van Rome."
De groote meerderheid der Natie, — vooral onder hen die
men in onze dagen, „het denkend deel der Natie" heeft gelieven te noemen, was liberaal. De wind woei uit dien hoek.
Het jongere geslacht, dat pas het werkelijk leven was ingetreden,
had E egrippen ingezogen, die, over het algemeen genomen, niet
gunstig waren aan hetgeen men ,,de pruiken" geliefde te noen,en; mannen, uitstekend door wetenschap en kennis, zagen,
dat de verouderde toestanden niet meer houdbaar waren; verreweg de meerderheid der leden van de kleinere protestantsche
kerkgenootschappen, — Remonstrantan, Mennonieten, Lutheranen,
-- waren traditioneel altijd geneigd geweest zich te voegen bij
hetgeen men, zoowel in de XVII als in de XIX eeuw, de vrij
partij zou kunnen noemen. Eindelijk een allerbelang--zinge
rijkst gewicht werd in de schaal gelegd in 1848 door de Katholieken, die zonder uitzondering tegen de ,,behoudsmannen" en
tegen de ,1 Dominocratie gekant waren." Niet zoo machtig door hun
getal, als wel door de talenten en den rijkdom van velen hunner;
door de gemakkelijkheid, waarmede zij zich tot de overwegende partij
laten overhalen; door den alles overhoerschenden invloed, welke
zij op de dagbladpers uitoefenden, was een ander gedeelte, name-
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lijk de Israëlieten. Dezen allen nu wilden Grondwetsherziening
in ruimer zin: vooral reclitstreeksche verkiezingen. Van standen
was geen sprake meer. Men dacht er zelfs niet eens meer aan
die te veroordeelen.
Zoodra was de ministerieele krisis niet bekend geworden, of do
organen der liberale partij lieten zich luide hooren. Algemeen
werd door de Pers, althans door de meest verspreide bladen, de
meening voortgeplant, dat Schimmelpenninck een aristocratisch
karakter aan de nieuwe Grondwet had zoeken te geven; dat de
behoudsmannen de ministers Luzac en Donker Curtius hadden
trachten te verdringen. Hiertegen moest worden gewaakt: dit
moest worden voorkomen. Van liberale zijde werd de meening
verspreid, dat de Natie, door zich te doen hooren, een zedelijken
steun aan het ministerie moest geven en den behoudsmannen
moest toonen, dat de volksgeest niet aan hunne zijde was. Uit•
drukkingen aan het slot der redevoering van 13 Mei, door Dirk
Donker Curtius in de Tweede Kamer uitgesproken, schenen het
openbaar maken van dien steun uit te lokken: althans zoo werd
het door velen begrepen. Een petitionnement in dien zin werd
dan ook door de leden der liberale partij in de verschillende provinciën des Rijks uitgelokt. Gedurende den loop der maanden Juni,
Juli en nog later werden overal in Nederland, zoowel in de steden
als in de dorpen, verzoekschriften ter teekening aan de huisvaders
aangeboden, om het ministerie Donker Curtius te steunen. Zeer
vele dier verzoekschriften bepaalden zich er niet bij, dat zij alleen in
het algemeen hunne adluesie aan de Politiek van het Ministerie
schonken; zij drongen aan op meer bepaalde wijzigingen. Rechtstreek
verkiezingen was eene der algemeene leuzen: bezuiniging door-sche
vereenvoudiging eene andere. Vrijheid van Godsdienst, waaronder
opheffing van het Placet was begrepen, in geval deze niet met name
werd begeerd; vrijheid van Onderwijs werd in alle doch vooral in
de Katholieke provinciën gevraagd; ontheffing van belastingen,
die op de volksklasse drukten, werd in vele petitiën verlangd.
Het aantal der onderteekenaars van die verzoekschriften werd
bij tienduizendtallen berekend.
Maar ook van de andere zijde worden petitiën geteekend : hoewel
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het getal van hen, die hunne namen plaatsten onder het hun
van die zijde aangeboden geschrift, ternauwernood een vierde
bedroeg van dat der liberale petitionarissen. En dan nog hadden
die verzoekschriften meer een protestantsche dan een staatkun dige kleur. Zij werden uitgelokt door de Synodale Commissie,
door predikanten en door voorstanders van de bestaande Wet
op het Lager Onderwijs. De vrees, dat het Protestantisme,
dat het volksonderwijs zou lijden door de voorgestelde Grond
duizenden hunnen -naam teekenen, die-wetshrzing,d
eigenlijk meer belang stelden in de kerkelijke zijde der
quaestie dan in de politieke. Hetzelfde was het geval met de
Katholieken. Wanneer men de beweegredenen, ontleend aan
religie-inzichten, welke tot het teekenen op behoudsgezinde of
liberale petitiën aanspoorden, buiten aanmerking liet, zou men
het gewicht der zuiver politieke inzichten zeer geslonken vinden.
Terwijl de openbare meening in Nederland zich bijna alleen
met de quaestiën der Grondwetsherziening bezig hield, geraakte
ons land in moeielijkheden van een geheel anderen aard, maar
die, behalve in e' ne provincie, minder de volksaandacht tot zich
trokken. Het was het vraagstuk omtrent de verhouding van
Limburg tot den Duitschen Bond.
Zooals wij in het voorgaand hoofdstuk hebben verhaald, ver
jaar 1840 Duitschland in een zeer gespannen toestand -kerdinht :
de strijd tusschen de partij van het Behoud en van den Vooruitgang,
zooals men die noemde, was hevig en ontaardde herhaaldelijk in
straatgevechten en in burgeroorlog. De omwentelingspartij wilde
etu Benig Duitschland : alle verschillende staatjes en staten namelijk
vereenigd onder één Keizer of Rijksbestuurder en onder Bene Volks
Aanvankelijk moesten de bestaande Regeeringen-vertgnwodi.
zwichten voor den omwentelingsgeest. Er werd te Frankfort een
Duitsch Parlement bijeengeroepen. Ook Limburg, uitgezonderd
de steden Maastricht en Venlo, behoorde volgens de verdragen
van 1839, toen de scheiding tusschen Nederland en België door
de tractaten werd geregeld, tot den Duitschen Bond. Tot nog
toe had de vreemdsoortige toestand van dat gewest, dat en
cone Nederlandsche provincie bleef en een staatje van den Duit-
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schen Bond werd, tot weinig moeielijkheden aanleiding gegeven.
Geheel anders werd dit, toen ten gevolge der omwentelingen
te Berlijn en te WVeenen algemeene verkiezingen voor het Duit
Rijksparlement te Frankfort werden uitgeschreven. De Ne -sche
derlandsche Regeering doorzag 'de moeielijkheden, waarin zij kon
geraken. Zij verzette zich niet tegen die verkiezing: zij zond
Beerenbroek, lid van de Tweede Kamer der Staten- Generaal voor
Limburg en dist -ictscommissaris te Roermond, als buitengewoon
commissaris naar zijne provincie: voornamelijk om de verkiezingen
te regelen voor de afgevaardigden naar het Duitsche Parlement, dat
in de S° Paulskerk te Frankfort zou bijeenkomen. Die verkiezingen geschiedden, naar liet stelsel van één trap, op den
12(len1 Mei. De baron van Scherpenzeel Heuach werd en voor
Roermond en voor Valkenburg, in welke kiesdistricten Limburg
verdeeld was, beide gekozen. Voor het district Valkenbuig, dat
hij niet aannam, werd A. Schoenmaekers in zijne plaats gekozen.
Deze dubbele verkiezing had cone gewichtige beteekenis. I)e
baron van Scherpenzeel Ileuseh had zeer geijverd voor de los
banden, waardoor Limburg met Nederland was ver -makingder
voor de geheele vereeniging van dat gewest met-bonde,
Duitschland. De taak der NederIandsehe Regeering was niet
gemakkelijk. Het stond te vreezen dat, wanneer de omwentelings•
partij in Duitschland meester bleef, wij Limburg geheelenal
zouden moeten verliezen. Was niet de groot-Duitschgezinde
partij, — gelijk men haar noemde, — van meening, dat de
onderwerping van Limburg aan dezelfde Grondwet met Nederland,
onbestaanbaar was met de Duitsche Bondsconstitutie, en wilde
zij niet, dat de Duitsche Bondsconstitutie in Limburg zou worden ingevoerd? Op voordracht van hun lid Zachariae nam het
Duitsche Parlement (19 Juli) een voorstel in dien zin aan. Was
aan de Duitsche Eenheid van 1848 de macht beschoren ge
zij deze blijven behouden, Nederland had Limburg,-westnhad
uitgezonderd Maastricht en Venlo, — dat het toch ook moeielijk
had kunnen bewaien, -- moeten afstaan. Scherpziender mannen,
die zich niet al te beangst maakten, beschouwden echter de
Duitsche omwenteling meer als een voorbijgaanden storm dan
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als het uitgangspunt van een blijvenden toestand. Zij gaven
vooreerst toe, zonder de verwachting vaarwel te zeggen, dat zij
later op hetgeen voor het oogenblik te veel was toegegeven, zouden kunnen terugkomen.
In April--blei en ook nog in de volgende maanden heersekte
er echter cone koortsachtige beweging in Nederlandsch Limburg.
Het scheen alsof de partij, welke eene geheele vereeniging met
Duitschland en afscheiding van Nederland begeerde, de geheele
bevolking zou medeslepen. Wel bleven eenigen getrouw aan
hunne verplichtingen jegens de Regeering 1 ) ; maar do massa der

bevolking scheen ontevreden.
Die ontevredenheid der Limburgsche bevolking was, gelijk het
Kamerlid de Weicl:s de Wonne liet bij de beraadslagingen van
de Grondwetsherziening uiteenzette, — vooral opgewekt door de
,, knellende hoog opgedrevene Nederlandsche belastingen," welke
ongunstig afstaken bij die welke zij tot aan 1840, onder Bel.
gisch beheer, hadden gediegen, welke vooral op den Limburgsehen landbouw drukten, terwijl nagenoeg de geheele bevolking cone landbouwende is; verdcr doordat bij benoemingen tot
ambten en bedieningen, meestal aan vreemdelingen, dat is aan be-

woners van andere provinciën, en Protestanten boven de ingezetenen de voorkeur werd gegeven. De grondbelasting, die op
de dienstboden, op de paarden, op het geslacht en het gemaal en ook
het heffen dier belastingen, opgedragen aan mannen, aan wien
de gesteldheid van Limburg vreemd was, en dit juist om de belastingen productief te maken, wekten vooral ongenoegen op.
De Regeering zond den minister voor R. C. Eeredienst, L. A.
Lightenveldt, als buitengewoon commissaris naar Limburg. Deputatiën uit Maastricht, uit Roermond, door den handels- en fabriek stand, door dc landbouwmaatschappij naar 's Gravenhage gezonden,
werden door de ministers van Justitie en van Binnenlandsche
1 Onder anderen de bur_•erneester van Sittar-1, later lid van de Tweede
Kamer der Staten-Generasal, Arnolds, die toen ^ e ichti e diensten aan de
,,Hollandsche Regeermg"', ge'ijk men in Limburg wide, hreftbewezen. Liberale paintlet en dibliricii rij e ss van 1870hebben dit nie ei,ell, of niet geweten :
hoezeer immers kenkeu zij den man niet verguisd die Oi at je getrouw bleef endanks.... wat mi :ehien reien dier,,liber le"schrijvers zou hebben doen omkeeren.
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Zaken met tact ontvangen en behandeld. Aan de Gedeputeerde
Staten der Provincie schreef de minister van Justitie in denzelfden zin, als hij tot de deputatiën had gesproken : dat de
Regeering wel de besluiten van het Duitsche Parlement zou
eerbiedigen, maar die onderworpen houden aan de ratificatie der
Nederlandsche regeering. Zij beloofde echter vermindering van
lasten voor de mingegoeden ; vrijheid van Eeredienst, van Onder.
wijs en van Vereeniging en benoeming van Limburgers tot ambten.
Ligtenveldt handelde, in overeenstemming met den Gouverneur
der Provincie en andere autoriteiten, met kracht en beleid, in
bevredigenden zin. De Duitsche kokarde, het symbool der
afschaffiugspartij werd niet verboden . maar geduld naast de
nationale Nederlandsche driekleur. Er waren dan ook geene
buitengewone strenge maatregelen noodig a alléén eenige patrouilles
doorkruisten het platteland. De Duitsch-gezindheid verminderde tegelijk met de macht der omwenteling in Duitschland. De Limburgsche
leden, die ter Staten- Generaal verschenen, toonden volstrekt geene
geneigdheid tot afscheiding. Het valt echter te betwijfelen, of, zoo de
partij in Noord-Nederland, welke de traditiën van het stelsel van
Willem i, dat van I3ollandsche en Protestantsche suprematie
huldigde, nog in Den Haag meester geweest was, Limburg in 1848
niet voor ons zou zijn verloren gegaan: een volksopstand zou wel
wapengeweld moeielijk te onderdrukken geweest zijn.-lichtdor
De Grondwetsherziening bleef de algemeene aandacht bezig
houden. Dat de Koning het ontslag van Schimmelpenninek en
van Nepveu had aangenomen, was een bewijs, dat Z. M. zich
niet met de zienswijze dezer beide heeren, maar met die der
andere ministers vereenigde. Den 6 en Iden Juni werd het
onderwerp in den Raad van State behandeld. ,,Sedert geruimen
tijd" verhaalt de levensbeschrijver van Willem u, ,,had de Koning
de zittingen van dien Raad niet bijgewoond, omdat hij na zijn
Besluit van 1 April 1842 alle ontwerpen van Wet en Besluit
met zijne ministers in den Kabinetsraad voor de koninklijke beslissing tot rijpheid bracht; doch bij de beraadslaging over de
herziening der Grondwet bekleedde de Koning zelf den voor
Raad van State, en hij opende die zittingen-zitersolvand
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niet het houden eener rede, waarin hij den invloed schetste der
gebeurtenissen, die sedert den aanvang des jaars in Europa waren
voorgevallen. De koninklijke spreker drukte zijne overtuiging
uit, dat de Natie algemeen eene ruime Grondwetsherziening
wenschte, en zijne verwachting, dat de voldoening van dien wensch
strekken zou tot het welzijn des lands en tot bevestiging van
de banden , die Nederland hechtten aan het Huis van Oranje.
In deze merkwaardige zitting van den Raad van State, waarbij
de ministers tegenwoordig waren, werden in de wetsvoordrachten,
die onderwerpen waren der overweging, zoovele verbeteringen
gebracht, dat door de Regeering later ook op grond van die
diensten door den Raad van State aan de Grondwetsherziening
bewezen, het behoud van dat Staatslichaam met nadruk is ver
laatste maal, dat Willem ii de zittingen-deig.Htwas
van dien Raad bijwoonde."
Den 19c1 en Juni werden de twaalf wetsontwerpen, waarin de herziening der Grondwet was vervat, aan de Staten- Generaal aan
Zij gingen vergezeld van een koninklijke boodschap-gebodn.
van den volgenden inhoud:
„Ik breng deze voorstollen bij U. E. M. ter overweging, met
het oog niet slechts op onzen binnenlandschen toestand, maar
ook op de gebeurtenissen, welke in de meeste overige Staten van
Europa tot hervormingen in don maatschappelijken toestand heb
geleid. De voorzichtigheid gebiedt om niet uit het oog te-ben
verliezen, wat eene algemeene behoefte voor de volken schijnt
geworden te zijn, al is het dat ons Vaderland, Gode zij dank!
nog vreemd gebleven is aan de geweldige bewegingen, welke andere
Staten hebben geschokt. Ik vertrouw dat de Grondwet, gewijzigd naar de voorstellen, welke door U. E. M. staan onder
te worden, aan de eischen van liet tegenwoordig oogenblik-zocht
zal beantwoorden, gelijk zij ruimte zal overlaten om, - bij gewijzigden loop van omstandigheden, ook hierop acht te slaan
en onze maatschappelijke instellingen gaandeweg te ontwikkelen
en te verbeteren. Het is mij niet onbewust, dat over de onder
punten van meer of minder gewicht, verschil van ge--scheidn
voelen kan bestaan en werkelijk aanwezig is, maar in oogenblikken
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als de tegenwoordige vooral is het de plicht van een ieder om
inschikkelijk te zijn en van eigen denkwijze iets ten offer te
brengen. Ik zelf, E. M. H., heb mij, bij de beoordeeling van
de nu voorgestelde wijzigingen in de Grondwet, niet aan de beoefening van een plicht onttrokken, welken ik ter bevordering
van eendracht, tot waarachtig heil van het Vaderland, met aan
liet harte druk."
-drangop
Deze woorden , zij inogten dan al uit de pen van een verantwoordelijk minister gevloeid zijn, drukten de waarachtige gevoelens uit van eenen vorst, die het waarachtig wel meende met
zijn volk en die zelf het voorbeeld gaf oat persoonlijke inzichten
op te offeren aan hetgeen hij overtuigd was, dat de belangen, de
rust, de orde en het welzijn der natie vorderden. Des Konings
woorden maakten dan ook algemeen diepen indruk.
Er heeft echter, voor een korten tijd, gevaar bestaan voor
het aftreden van Donker Curtius, den tijdelijken minister van
Justitie; den man, die vooral om zijne liberale gezindheid door
den Koning was gekozen; den man, die algemeen als het hoofd
van het Ministerie word beschouwt. Als rechtsgeleerde had Donker
Curtius zich tegen de straf van geeseling en brandmerk verklaard : minister van Justitie geworden, meende hij den StatenGeneraal een wetsontwerp te moeten aanbieden, om deze straffen, welke door velen ,,barbiarseli" genoemd werden, af te
schaffen. Door de Tweede Kamer der Staten- Generaal werd het
wetsontwerp aangenomen', maar door de Eerste verworpen. De
liberale partij en de bladen , die haar tot orgaan dienden, ook een
ander blad, dat niet ei liberaal" kan genoemd worden, maar in 1848
in meer dan één punt aan de zijde der Liberalen was, De ljcl, meenden
de oppositie der Eerste Kamer te moeten toeschrijven aan eerie,
hoewel machtelooze, poging om den liberalen minister een neder
te. doen lijden. Eene quaestie, die eigenlijk een quaestie-lag
van strafrecLt was, werd beschouwd als een politieke. De
bovendrijvende opinie althans beschouwde die als dusdanig.
Donker Curtius bood hierop den Koning zijn ontslag, aan. Hij deed
dit in eeu brief gedagteekend den 31s#el Juli. Vooral trok
in dezen brief eene zinsnede de aandacht, waarin gezegd werd
,
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duzt hij, de minister, gehoopt had, dat de ,,zoogenaamde partij
van Behoud de Regeering zou hebben gesteund", waarin hij zijne
hoop niet verwezenlijkt zag. ,,Ik doel op het gedrag van hen",
neide Donker Curtius in zijnen brief, # die het oude willen behouden en hun stelsel van behoud thans in een stelsel van
tegenstand ten aanzien van alles wat naar hervorming gelijkt
hebben doen overgaan, en waaraan zich blijkbaar de meerderheid
der Eerste Kamer, bij rte verwerping der twee Wetsontwerpen
(die omtrent de geeselstraf en de niet-vervulling van eenige
vacaturen in de provinciale hoven) door mij voorgesteld, heeft
aangesloten ". Om die reden verzocht hij als tijdelijk minister van
Justitie zijn ontslag. De Koning weigerde echter, den 4k"
Augustus, dit ontslag aan te nemen.
Een ander wetsontwerp, door den tijdelijker minister van
Financiën, P. P. van Bosse, aangeboden, ontging door intrekking
van het voorstel, de nederlaag, welke het stond ie wachten.
Den 18áf11 Juli werd het voorstel tot heffing tiener buitengewone
belasting van 4 pCt. op alle bezittingen en van 5 pCt. op de
inkomsten uit ambten en pensioenen bij de Tweede Kamer ingediend, maar aldaar zeer ongunstig ontvangen. Het is de vraag,
of het bij de Natie een gunstig onthaal zou gevonden hebben:
waarschijnlijk niet. De minister althans was voorzichtig genoeg
het wetsontwerp in te trekken.
De twaalf wetsvoorstellen, waardoor de herziening der Grond
zou komen, waren alzoo bij de Staten- Generaal-wetosand
ingediend. Zij moesten in de afdeelingen onderzocht worden.
Dit geschiedde met nauwlettendheid en ijver. De beide Kamers
waren niet populair; maar stonden zeer vaak bloot aan spot en
hoon. Elke onpartijdige echter is genoodzaakt te erkennen, dat
talent, ijver en goeden wil niet aan de Tweede Kamer der StatenGeneraal ontbraken. Het stelsel echter, volgens hetwelk zij waren
gekozen, was reeds veroordeeld: en evenzoo waren ook de
,,rcgeerings maximen'' (gelijk Oldenbarnevelt zich ook in 1848
zou uitgedrukt hebben) van de biden, waarin zij waren gekozen,
niet meer gewild in den tijd, waarin zij zich thans bewogen.
Eer nog de openbare beraadslagingen over de Grondwetsher-
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ziening in de Staten-Generaal een aanvang namen, had een man
geheelenal het politiek terrein verlaten, waarop hij jaren lang
had geschitterd, te weten L. C. Lu-zac. Den 28sten Juni nam hij
zijn ontslag als lid der Tweede Kamer : tevens verzocht hij den
Koning om als minister van Hervormden Eeredienst ontslagen te
worden. Noode werd hem dit verleend: zijn overprikkeld zenuw
vorderde evenwel rust. Hij werd als minister opgevolgd door-gestl
baron S. van Hcemstra: een der negen mannen, die in 1844
op Grondwetsherziening hadden aangedrongen. A. Mackay later
als anti-revolutionnair, een getrouw bondgenoot van Groen van
Prinsterer. werd door de Provinciale Staten van Zuid-Holland
in zijne plaats benoemd.
De Commissie van Rapporteurs, die het verslag moesten opmaken van hetgeen in de afdeeling was behandeld, bracht haar ver
uit, dat den 13aen Juli werd openbaar gemaakt. Volgens-slag
dat Rapport waren u de overwegingen in de afdeelingen beheerscht door een vijftal hoofdpunten, welker regeling, zooals zij
thans door de Regeering wordt voorgegesteld, niet met de denk
meerderheid der Kamer strookt". Het vijftal hoofd--wijzevand
punten, waartegen de meerderheid groote bedenkingen had, bestond
uit: 10 het stelsel van vertegenwoordiging; 2° den Raad van State ;
30 den Godsdienst; 40 het Onderwijs on 5 0 het recht van ver
-enig.
1. De meerderheid gaf de voorkeur aan verkiezingen met een
trap, overtuigd dat d6 fruit liet meest goede keuzen zouden
komen, terwijl door rechtstreeksche verkiezingen enkele drijsers
den hoogsten toon zonden voeren en dezen een sterk democratisch
karakter zouden verkrijgen, terwijl toch de volksinvloed — tengevolge van den hoogen census voor de kiezers — zou vermindereu; de meerderheid in de afdeelingen wilde echter, met het
oog op den toestand der gemoederen, het stelsel van rechtstreek
verkiezingen toegeven, mits door cone krachtige Eerste Kamer-sche
een tegenwicht kon geboden worden tegen het democratisch karakter
der Tweede. 2. De Raad van State werd door de meerderheid
niet uoodig geoordeeld. 3. De afschaffing van het recht van Pdacet, door de nieuwe Grondwet vond bij de meerderheid af kou-
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ring. 4. Het beginsel van vrijheid van Onderwijs werd goedgekeurd. Ook werd de bepaling verlangd, dat in iedere gemeente
van Overheidswege voldoend openbaar lager onderwijs zou worden
gegeven. 5. De opneming van het recht van Vereeniging vond
geen overwegend bezwaar; maar moest eene aanmerkelijke wijziging ondergaan.
Dit waren de vijf hoofdpunten, waartegen in de afdeelingen der
Tweede Kamer door de meerderheid bezwaren werden geopperd. In
1848 geschiedde het echter evenals in onze dagen vaak, dat de
meerderheid in de sectie - vergaderingen niet meer de meerderheid
bleef bij de openbare beraadslagingen. Velen der gematigde behoudsmannen zouden later toegeven; vooral nadat ettelijke hun
bezwaren waren uit den weg geruimd. Men kan hunne be--ner
zwaren tot twee terugbrengen. Zij waren bevreesd namelijk ten eerste:
dat door het stelsel van vertegenwoordiging, gelijk het voorgesteld
werd, en door een te uitgebreid recht van Vereeniging de Democratie, — dat schrikbeeld der behoudende partij in 1848, — al te zeer
zou zegevieren." Ten tweede vreesden zij, dat door opheffing van het
Placet en door volledige vrijheid van Onderwijs te veel zou
worden toegegeven aan de Roomschgezinden : iets wat voor velen
zoo zwaar te dragen viel. De geest van gematigdheid, die velen
bezielde; het gezond verstand, dat men als een kenmerkenden karaktertrek niet aan de Nederlandsche Natie zal ontzeggen; de
vrees misschien bij enkelen voor uitspatting der volksdriften
en ook bij velen de zucht om gehoor te geven aan des Konings
woord, die opoffering van eigen inzichten in vele dingen van hen
had verzocht, alle deze beweegredenen wogen evenwel meer dan genoegzaam op tegen de behoudsgezindheid en de ,,Jezuietenvrees"
van enkelen.
Buiten de Kamers en buiten hen, die van ettelijke bepalingen in de voorgestelde Grondwetsartikelen een bepaalde
studie hadden gemaakt, bemoeide men zich, behalve hetgeen het
stelsel van verkiezingen, van godsdienst en van onderwijs betrof,
minder met de hangende vraagstukken, maar men drong vrij
algemeen van liberale en van katholieke zijde aan op spoed.
De vrees had bij velen vrij diep wortel geschoten, dat de partij
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van Behoud tijd zocht te winnen; ook dat de gang dk r gebeur
Frankrijk en Duitscbland, waar ,,de reactie" veld-tenis:
won, een nadeeligen invloed op het herzieningswerk zou uitoefenen. Op Woensdag den 16 Augustus werden de beraadslagingen der Tweede Kamer over de ontwerpen tot herziening der
Grondwet geopend. Van de 58 leden waren er 56 tegenwoordi , .
Voorzitter was jhr. W. Bore-1 van Hopelanden. De wetsontwerpen waren zoowel in de sectievergaderingen der Kamer als
in dagbladen en vlugschriften rijpelijk onderzocht, overwogen en
besproken. De Regeering had zoowel in den geest der artikelen
als in de redactie meer dan ééne wijziging aangebracht. De zittingen namen, onder warme belangstelling van allen die zich
met de openbare zaak bezig hielden, een aanvang. Eerst gaven,
zooals de gewoonte is, de algemeene beraadslagingen ieder lid
gelegenheid om over de Grondwet en hare bepalingen zijne
meening te doen kennen. Nadat aan die algemeene beraadslagingen een einde was gekomen, werd ieder der twaalf wetsontwerpen, waarin de geheele Grondwet was bevat, behandeld.
Ons bestek gedoogt, niet dat wij daaromtrent uitvoerig in bijzon.
derheden treden. Over hetgeen door sommige leden omtrent ontwerp VI (godsdienst) on omtrent ontwerp X (onderwijs) werd gezegd,
komen wij, wat ettelijke argumenten v6ór of tegen betreft, in de
volgende hoofdstukken terug. Alle twaalf wetsontwerpen werden aan
grootste minderheid — van 17 stemmen — was tegen-genom:d
ontwerp IV (van de Provinciale Staten en de Gemeentebesturen);
tegen ontwerp V (van de Staten-Generaal) verklaarden zich 15
stemmen; tegen ontwerp VI (van de godsdienst) 14 stemmen;
tegen ontwerp XII (de additioneele artikelen, waarin afschaffing
der heerlijke rechten was opgenomen en een voorloopig kies
vastgesteld), verklaarden zich 17 stemmen ; het-reglmntwas
wetsontwerp X (van het onderwijs en armbestuur) werd . slechts
door 4 stemmen bestreden: trouwens in dit wetsontwerp had
het Ministerie het meeste ingewilligd aan de tegenstanders 'van
het bijzonder en de voorstanders van het onderwijs van Staatswege. Den 24 Augustus waren alle twaalf wetsontwerpen door
de Tweede Kamer aangenomen.
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ZooweI in de regeeringskringen als daarbuiten vreesde men,
dat de Eerste Kamer der Staten- Generaal de wetsontwerpen ter
herziening van de Grondwet wel eens niet zoude kunnen aannemen. Dat lichaam werd beschouwd als vooral afkeerig van
verandering in de Staatsinstellingen; de omstandigheid, dat zij
nog onlangs het wetsontwerp van den minister Donker Curtius,
tot afschaffing van geeseling en brandmerk, had verworpen,
werd vrij algemeen aangezien als een sprekend bewijs harer ongunstigegezindheid tegenover veranderingen en tegenover het Ministerie.
Ook sprak zij door het aannemen der nieuwe Grondwet haar
eigen doodvonnis uit in den vorm, zooals zij thans bestond. De
Eerste Kamer telde in 1848 acht en twintig leden. Den Koning
kwam echter het recht toe om nieuwe leden te benoemen. Hiervan maakte de Regeering den 19 Augustus gebruik door de
benoeming van A. J. Vos de Wael, bu gem eester van Zwolle,
en van L. G. A. graaf van Limburg Stirum, lid der ridderschap
van Friesland.
De beraadslagingen, nadat de wetsontwerpen in de afdeelingen
waren onderzocht, vingen den 6 September aan. Zij waren
niet publiek. Evenwel zijn eenige redevoeringen, als die der
leden W. L. F. C. van Rappard, Van Nes en Van Lynden
van Lunenburg, openbaar gemaakt. Er waren 26 leden der
30, waaruit de Kamer na de benoemingen van 19 Augustus
was samengesteld, tegenwoordig. Het bleek, dat de tegenstand
tegen het wetsontwerp III, dat is tegen het stelsel van recht•
streeksche verkiezingen, nog sterker was dan men had gedacht.
Dit wetsontwerp word don 7 September behandeld en do stemmen staakten: 13 tegen 13. De zitting werd geschorst en na
verloop van één uur werden de beraadslagingen hervat; alsnu
bracht een der leden, de baron Van Brienen, zijne stem anders
uit dan bij de eerste beraadslaging, zoodat het wetsontwerp niet
werd verworpen, maar met 14 tegen 12 stemmen aangenomen.
Tegen wetsontwerp XII verklaarden zich 11 van de 26 stemmen.
Den 8 September hadden dus de beide Kamers der Staten- Generaal
de wetsontwerpen ter herziening van de Grondwet aangenomen.
Willem I1 had nog denzelfde:. avond, dat dit in de Eerste Kamer
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was geschied, deze bekrachtigd. Nu was het nog bovendien
noodig, dat zij door een dubbele Kamer werd goedgekeurd.
Twee leden der Eerste Kamer, waarvan Chasse er een was,
namen vóórdat de zittingen aanvingen hun ontslag en werden
door twee andere, door den Koning benoemd, vervangen. De
Provinciale Staten gingen terstond over tot de benoeming van
de acht en vijftig leden, die met die der bestaande Tweede
Kamer dat lichaam zouden aanvullen. Onder hen welke gekozen werden behoorde L. D. Storm, welken de Provinciale Staten van Noord-Brabant in 1847 niet weder hadden benoemd.
Tot de overige mannen, die later in de Volksvertegenwoordiging een gewichtige rol hebben gespeeld en die toen voor
het eerst op het staatstooneel in het Binnenhof verschenen, behoorden J. A. C. A. van Nispen van Sevenaer en
J. de Bosch Kemper, W. J. C. van Hasselt, C. van Foreest.
F. A- van Hall werd door de Provinciale Staten van NoordHolland afgevaardigd.
Den 18aen September werden de zittingen der Tweede Kamer
in dubbelen getale geopend; de xii wetsontwerpen, waarin de
Grondwetsherziening vervat was, en het voorloopig kiesreglement
werden der vergadering aangeboden. Den volgenden dag begon
beraadslagingen. 105 leden waren tegenwoordig. De-ned
Voorzitterstoel werd ingenomen door Jhr. W. Boreel van Hogelanden. Wij zullen niet in een verslag der beraadslagingen en
van den geest der opmerkingswaardigste redevoeringen treden. Gelijk
bij de opening der zittingen was aangemerkt, moest er wel groote
eenstemmigheid heerschen, zou de Grondwet aangenomen worden.
Drie vierden der goedkeurende stemmen van de aanwezige leden wer
volgens de bestaande Grondwet vereischt, zou een wetsvoorstel-den
niet vallen. Dat ettelijke wetsontwerpen volstrekt niet de alge
goedkeuring wegdroegen, was genoeg gebleken uit den-men
tegenstand, welken de rechtstreeksche verkiezingen, de opheffing
van het Placet. en de vrijheid van Onderwijs ondervonden. De
geest der Provinciale Staten, waarin de gewestelijke oligarchiën
zetelden, was niet maar zoo op eenmaal veranderd, dat zij voor
meer dan drie vierden hunne stem op vrijzinnigen, op voorstanders
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der nieuwe Grondwet zouden hebben uitgebracht; maar het ge
verstand en de practische zin van den Nederlander hadden-zond
den boventoon behouden: hoe oligarchisch de gezindheid der
kiezers van de afgevaardigden ter Staten-Generaal ook mocht
wezen. Dit was ook het geval bij de gekozen leden der Tweede
Kamer. Bij velen zal het gewicht van het oogenblik de schaal
hebben doen overslaan, zoodat zij voor stemden. De minister
van Justitie kon met recht den 4 October zeggen: ,,Het
mocielijk werk der Grondwetsherziening is nu tot dat uiterste ge
dat zij die voornemens zijn tegen te stemmen, zich nu-vorde,
vooral eens moeten afvragen, hoe zij, deze vergaderzaal verlatende
en naar hunne haardsteden terugkeerende, over hunne afkeurende
stem zouden denken, indien de wetsontwerpen met eene kleine
minderheid van 2G a 30 stemmen gevallen waren en de Staat
in dien toestand gebracht was, dat men niet meer weten zou
waarheen zich te wenden; waar eene meerderheid voor cone
nieuwe herziening te vinden. " Op enkele uitzonderingen na
schenen de leden dit dan ook te begrijpen.
De grootste tegenstand was ook nu tegen wetsontwerp III
(Staten- Generaal) : dus tegen de rechtstreeksche verkiezingen. 22
der 114 aanwezige leden stemden tegen , terwijl 21 zich tegen
de additioneele artikelen, derhalve tegen het voorloopig kiesre
verklaarden. Den 14 October, nadat de Grondwets--glemnt,
herziening was aangenomen, werd de zitting der Staten-Generaal
in cone vereenigde zitting gesloten. Drie dagen te voren had ook
de Eerste Kamer de Grondwetsherziening aangenomen. Op denzelfden dag, den 14n October, had de Koning door zijne handteekening ze tot Wet verheven.
Terecht kon de tijdelijke minister van Binnenlandsche Zaken,
de Kempenaer, toen hij in naam des Konings de zitting sloot,
(wel wat gezwollen) zeggen : „De Geschiedenis dezer zitting levert
een tafereel op, eenig in de Geschiedenis der Wereld, 1 ) eenig
1) Men was in 1848 de heb'.ielijkheid nog niet afgewend om Nederland

als ^ecnig in de wereld" te beschouwen. De Iíempenaer hield bovendien nog
al van overdrachtelijke en oratorische taal.
j

III D. 5.

65

DE GRONDWET AANGENOMEN.

vooral in onze dagen, in het midden der beroeringen van Europa.
Elders stonden de volken tegen hunne vorsten op, om te miskennen en te verdrijven, — hier trad de Vorst, ofschoon door
huiselijken rouw diep gegriefd, zijn Volk vertrouwend te gemoet,
en beiden verbonden zich inniger en vaster dan ooit aan elkander. Elders werden Grondwetten geschonden, verscheurd, — hier
werd de Grondwet geeerbiedigd, gezuiverd. Elders werd het Koningschap gebannen, — hier werd het op betere grondslagen ge.
vestigd. Elders worden de partijen en partijschappen met den dag
talrijker en stouter en bedreigen elkander met krijg en moord, —
hier is de stof tot verdeeldheid zorgvuldig opgeruimd en reiken
alle ingezetenen elkander eendrachtig de broederhand." De "advokaat straalt wel wat al te zeer door in deze redevoering van den
minister; doch in den grond der zaak sprak hij waarheid.
Dat de gistende en ontvlambare stollen in Nederland in 1848
niet uitbraken gelijk in naburige rijken, is allereerst te danken aan
de staatsmanswijsheid van Willen II. Deze zag in Maart, welk
gevaar de rust en orde dreigde. Gelijk een veldheer op liet
oorlogsveld, overzag hij het politieke slagveld en handelde hij
naar hetgeen hij zag en naar hetgeen hij noodig achtte en
kon verrichten. Ten tweede: is de gelukkige afloop der gebeur
ons vaderland te danken aan den kalmen,-tenisva184
ordelievenden en practischen zin der Natie, die zich niet door enkele
raddraaiers en speculanten liet verleiden, maar dadelijk haren
zedelijken steun schonk aan haren welmeenenden Koning.

HOOFDSTUK III.
De

eerste jaren na de Grondwetsherziening.
1849-1853.

Den 3den November 1848 werd de nieuwe Grondwet met
plechtigheid afgekondigd. Deze gebeurtenis, die bij een opgewekt
volk met veel gejubel zou zijn gevierd, werd door Nederland met
kalmte begroet. Wel was dan eindelijk voldaan aan een lang gekoesterden wensch van een belangrijk deel der Natie; maar hetgeen men
in onze eeuw gewoon is geworden # het volk" te noemen, geraakt
zelden door politieke feiten, die niet tot zijn gevoel spreken,
in beweging. De Liberalen en de Katholieken begroetten die
afkondiging evenwel als den eersten dag van een nieuw leven; de
nog talrijke en altijd zeer invloedrijke mannen der Behouds• en
predikanten - partij daarentegen schudden bedenkelijk het hoofd. Zij
zagen, in hunne verbeelding, Nederland overgeleverd aan republikein
instellingen en aan de „satellieten van Rome." De kleine, maar-sche
door het talent harer woordvoerders reeds machtige partij der
anti- revolutionairen zag de beginselen van DE Revolutie zege
nieuwe Grondwet. Doch — en dit is gewis een-vierndo
groot voorrecht boven vele andere Staten — Nederland had althans eerie hervorming zijner staatsinrichting verkregen, zonder dat het de vuurproef der omwenteling had moeten doorstaan. Deze
uitkomst, dit gevoelden duizenden, was een geluk, dat slechts door
enkele weinige politieke warhoofden, die de waarachtige belangen
eens volks over het hoofd zien — voortgedreven als zij worden door
den stroom der politieke hartstochten —• niet op prijs gesteld is
geworden.
Nog altijd was er slechts een voorloopig ministerie, — voor-
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loopig in dien zin, dat het alleen was samengesteld om de herziening
der Grondwet tot stand te brengen. Dit ministerie rekende het zich
ten plicht in een rapport aan den Koning, gedagteekend van
13 November 1848 , zijn te volgen gedragslijn aan de Natie
bekend te maken. Die gedragslijn werd afgebakend door Bene
hoofdgedachte, welke reeds overal in het land door de liberale
partij als programma was gesteld en welke op het vaandel van
menige kiezersvereeniging was geschreven : redding door bezuiniging. Deze zou moeten bewerkstelligd worden door vereenvoudiging
in het Rijksbestuur. Twee millioen zouden zoo op een budget
van ruim zeventig millioen kunnen bezuinigd worden. Dit zou
nog niet op eenmaal, maar in zeker tijdsverloop kunnen geschieden.
De Raad der Ministers rekende nu ook het tijdstip gekomen, dat
Z. M. een definitief ministerie zou benoemen. Dit geschiedde; de vol
werden definitief benoemd: Donker Curtius tot-gendmistr
minister van Justitie; J. M. de Kempenaer tot minister van
Binnenlandsche Zaken; P. P. van Bosse tot minister van Financiën;
J. C. Rijk tot minister van Marine; J. H. Voet tot minister
van Oorlog; S. Baron van Heemstra tot minister van Hervormden
Eeredienst. Daar baron Bentinek zijn ontslag begeerde, werd
J. M. Lightenvelt, tijdelijk minister van R. C. Eeredienst, in
diens plaats benoemd tot minister van Buitenlandsche Zaken,
terwijl J. A. Mutsaers zijn opvolger werd aan het departement van
R. C. Eeredienst. Minister van Koloniën werd G. L. Baud 1 ).
Eerie gewichtige gebeurtenis, die op den loop der politiek in
Nederland van groote gevolgen zijn zou, was aanstaande. Voor
de eerstemaal zouden den 30n November de rechtstreeksche verkiezingen plaats hebben. Er moesten, naar de bepalingen van een
voorloopig kiesreglement, 68 leden voor de Tweede Kamer gekozen en tevens tweemaal negen en dertig personen aangewezen
worden, uit welke laatste de Koning negen en dertig leden der
Eerste Kamer zou benoemen. Het land was ingedeeld geworden in
enkele kiesdistricten : de stad Amsterdam was in vijf, Rotterdam in
twee, 's Gravenhage insgelijks in twee kiesdistricten ingedeeld. De
1) Niet te verwarren niet J. C. Baud, die r üór 1848 met het departement
van Koloniën was belast geweest.
-
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verkiezingen geschiedden met de meeste orde en bezadigdheid: de opgewektheid was groot. De uitslag gaf de meerderheid aan hen, die
voor ,,liberaal" te boek stonden bij de openbare meening. Verscheidene mannen, die reeds een naam hadden verworven, werden gekozen; ook velen, die in later jaren een aanmerkelijken invloed
hebben uitgeoefend. Eenige der meestbekende voorstanders der
,,liberale beginselen", gelijk men zich uitdrukte, werden gekozen
in meer dan één district : bijv. L. D. Storm werd gekozen zoowel te
Bergen-op-Zoom als te Breda • Thorbecke in vier districten, terwijl
hij te Gouda in herstemming kwam; Nedermeyer van Rosenthal te
Arnhem en te Harderwijk. Deze nam het mandaat aan voor Arnhem,
en Groen van Prinsterer, die bij de eerste verkiezing slechts in herstemming was gekomen, werd toen door Harderwijk gekozen. M. B.
Withers, een der negen voorstellers van Grondwetsherziening in
1845, werd de uitverkorene voor Groningen en voor Appingadam.
Alberda was do uitverkorene van vier der vijf kiesdistricten, waarin
Friesland was verdeeld. Van de leden, die in de Tweede Kamer v66r
1848 gezeten hadden, waren de meest bekenden: Luyben, die voor
's Hertogenbosch, en Goltstein, die voor Utrecht zitting namen; Hoorn
en Edam kozen beide W. J. C. van Hasselt: een der medewerkers
aan ode Gids en een der bekende leden van de Amstelsociëteit.
Amsterdam vaardigde af den Israëliet Godefroy, F. A. van Hall en
bij herstemming Ilcemskerk Bz., benevens twee anderen. 's Gravenhage koos Boreel van Hoogelauden, die in 1848 voorzitter
der Tweede Kamer was geweest, en Schooneveld. Van der Linden
kwam voor Gouda in de Tweede Kamer. Rotterdam had zijne
keus gevestigd op de Monchy en op A. van Rijckevorsel, twee
financie-mannen. In de provincie Groningen vestigde zich de
keuze der plattelandskiezers op twee voorname ,,heerboeren"
Zijlker en Reinders, en op een Medicinaz Doctor Westerhoff.
Tilburg vestigde zijne keuze op den minister Mutsaers. Nijmegen
vaardigde Dommer van Poldersveldt af en Doetinchem Van Nispen
tot Zevenaer: twee Katholieken, die een welverdienden naam
genoten hebben. Tiel vestigde zijne keuze op den zeer antipapistischen liberaal, Van Dam van Isselt. Enschede koos Dirk
Donker Curtius. Door Maastricht werd Borret afgevaardigd; twee

70

BEGINNENDE

Limburgsche kiesdistricten vestigden hunne keuze op baron van
Scherpenzeel•Heusch : denzelfden, die zoo zeer geijverd had voor
de nauwere verbintenis van Limburg met het Duitsche Rijk.
Aan de overwinning der Liberalen, bijna overal sterk gesteund
door de Katholieken, kon niet het minst getwijfeld worden. De
voornaamste voorstanders van liet stelsel van Behoud waren bijna
overal geslagen; maar toch hadden twee krachtige en ervaren kampvechters tegen de liberalen van 1848 zitting gekregen in de StatenGeneraal: twee strijders, die wel is waar ieder niet meer dan ée'n
stem konden uitbrengen, doch met wie te rekenen viel, nl.:
F. A. van Hall en G. Groen van Prinsterer.
Den 13aen Februari 1849 werden de zittingen der StatenGeneraal geopend. In de Troonrede werd met ingenomenheid
over het tot stand brengen der thans gevestigde orde van zaken,
zonder beroering, gelijk dit in andere landen het geval geweest was,
gesproken. De donkere stip aan den politieken horizon, de
nadeelige toestand der financiën, werd in de volgende woorden
aangewezen. „De stremming, welke de gebeurtenissen der laatste
tijden in het onderling verkeer der volken hebben teweeggebracht,
heeft nadeelig op de inkomsten der schatkist teruggewerkt. Die
invloed zal zich ook gedurende het loopende jaar, ofschoon in
mindere mate, doen gevoelen. Middelen, waarbij het bedrijvig
deel der Natie zooveel mogelijk wordt gespaard, zullen u worden voorgedragen om in de tekorten te voorzien." Het bleek
al dadelijk bij de beraadslagingen over het antwoord op de
Troonrede, dat er in de Tweede Kamer een krachtige oppositie
tegen het bestaande ministerie bestond en dat deze zich zou
doen gelden. In het adres van antwoord werd de wensch uitgesproken , dat de Regeering eene nationale kracht zou worden, en
verklaard, dat een nieuw belastingstelsel noodig was. Zij, die aldus het
ministerie wilden aansporen tot krachtigen vooruitgang zegevierden met 34 tegen 31 stemmen. Terstond openbaarde zich
ook de ontevredenheid van velen, die het nieuwe Bewind in
zake van Onderwijs niet vertrouwden. Groen van Prinsterer drong
aan op de onverwijlde toepassing der vrijheden en rechten door
de nieuwe Grondwet toegekend. Hij vroeg dit, met het oog op

OPPOSITIE.

'71

de vrijheid van Onderwijs. Luyben en Borret verhieven hunne
stem tegen de eenzijdige en partijdige benoeming der Commissie
tot het ontwerpen van een nieuwe wet op het Hooger Onder
waarin wel de verschillende schakeeringen der protestant--wijs,
sehe opiniën waren vertegenwoordigd, maar waarin geene Katholieken waren opgenomen. De minister van Binnenlandsche Zaken
antwoordde, dat hij niet op geloofsbelijdenis, enkel op kunde
had gezien; een argument dat door de tegenstanders n afgesleten"
werd genoemd.
Zoo als wij gezegd hebben bleek het al dadelijk bij den aanvang der zitting, dat het ministerie Donker Curtius—de Kempe
veel tegenstand zou ondervinden. Iemand, die geheel en-nar
al in de staatkundige gebeurtenissen in ons vaderland sinds het jaar
1818 is betrokken. Heemskerk Az., zegt omtrent de eerste ontmoeting van het ministerie met de Tweede Kamer: „Later werden
de sterkste uitdrukkingen (in het antwoord op de Troonrede)
door amendementen verzacht en daardoor de aan het Ministerie
volstrekt vijandige strekking weggenomen; anders ware reeds
dadelijk eene crisis onvermijdelijk geweest. Uit deze debatten
en uit andere handelingen der Kamer bleek, evenals uit de
dagbladpers, dat, zonder eenige bepaalde grief tegen het regeeringsbeleid, de meening had wortel geschoten en met groote
behendigheid was verbreid , dat het Ministerie der Grondwetsherziening slechts een Kabinet van overgang mocht heeten, maar
hoe eerder boe beter voor een Kabinet -Thorbecke moest plaats
maken. Op Donker Curtius en de Kempenaer maakte deze bevinding een indruk van teleurstelling en dit gevoel gaf zich wel
eens lucht in scherpe uitdrukkingen. Dat echter die indruk
bij hen verklaarbaar en vergeeflijk was, bleek uit hetgeen men van
leden der Kamer, gehecht aan de nieuwe instellingen, vernam.
Zoo klaagde de heer Sleet tot Oldhuis op den 27 April, dat
de Kamer dagen en weken aan de herziening van haar reglement
besteedde en de voorstellen der Regeering niet afdeed; den
3 Mei nam Van Dam van Isselt diep bewogen zijn ontslag als lid
der Kamer, omdat hij in de partijschappen het ongeluk van het
land zag, en den 5° Mei waarschuwde Van Voorst tegen het
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euvel eener partijdige beoordeeling van zaken ter wille van
personen." Dit zijn de woorden, van J. Heemskerk Az. 1 )
Ongetwijfeld bevatten de aangehaalde woorden veel waarheid
doch het valt niet te ontkennen, dat de ministers Donker Curtius en de 1Kempenaer vaak door den toon, waarop zij spraken.,
redenen gaven, dat de Kamer in cone onvergenoegde stemming
tegen hen geraakte. Men zou de veronderstelling mogen maken,
dat bet oordeel van laatstgenoemde althans over politieke personen tamelijk pessimistisch was: a.daar hij meer vertrouwen stelde
in de honden". Zeer velen in de Tweede Kamer der Staten- Generaal,
nog meerderen in de Pers, stelden bovendien meer vertrouwen
op Thorbecke. Deze werd door velen als het ideaal beschouwd van
staatmans wijsheid: hij bezat den sleutel ter oplossing van de poli.
tieke vraagstukken, waarvoor men stond. Voor hen die in 1849 de
geavanceerde liberalen werden genoemd, konden derhalve Donker
Curtius en de Kempenaer de mannenïniet zijn aan de Groene Tafel,
waaraan zij niemand anders Thorbecke wenschten te zien, wiens staat
zienswijzen door zoovel_en aan de Leidsche Academie als het-kundige
woord van # den meester" waren aangenomen. Wat de Katholieken
betreft, die in het Binnenhof, en nog meer aan de stembus, een niet te
versmaden getal vormden, dezen waren in hunne geestdrift voor
D. Donker Curtius tamelijk bekoeld. Zij hadden in 1848 diens
regeeringsprogramma met vreugde begroet en met alle krachten,
die hun ten dienste stonden, gesteund; maar de geestdrift voor
het hoofd van het ministerie, dat de Grondwet zou herzien, ver
korten tijd merkelijk, zoodra zij hem niet meer-minder
met de vroegere felheid zagen aangevallen door de mannen
van het Behoud en door de ,,Dominocratie." Het wetsontwerp
omtrent het Recht van Vereeniging kwam hun, niet minder
dan den Liberalen, niet vrijgevig genoeg on verdacht voor.
Evenwel keerde zich de oppositie der Katholieken het meest
tegen den minister van Binnenlandsche Zaken. Algemeen reeds,
al was het ook niet altijd in dagbladartikolen , werd onder
1) Levensbeschrijving van J. M. de Kempenaer in de Handelingen der
Maatschappij van Letterkunde 1870.
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hen de meening verspreid, dat de Kempenaer eigenlijk toch hun
niet gunstig gezind was; dat hij als minister van Binnenlandsche
Zaken gaarne wilde inkrimpen, wat hij als lid der Commissie tot
Grondwetsherziening had toegestaan; dat Thorbecke daarentegen veel
meer hun man was. De benoeming eener Commissie tot herziening
der Wet op het Hooger Onderwijs gaf grond tot die meening.
Immers niet één Katholiek was daarin benoemd; en het Hooger
Onderwijs was ook voor hen eene zaak van overwegend belang.
Van daar de meening, dat de Kempenaer hun vijandig gezind was.
Wij laten in het midden wat wezenlijk des Ministers gevoelen
geweest zij; doch die meoning omtrent zijne gevoelens bezorgde
hem reeds vele tegenstanders.
In zekeren invloedrijken kring van hen, die men thans eene
,,clerical" noemt, werd daarom, — niet lang na den dood van
Willem ii, — besloten, zooveel mogelijk het Ministerie tegen te
werken en Thorbecke te steunen, van wien men beteren dunk
had, wanneer de belangrijke wetsontwerpen, welker indiening te
verwachten was, zouden moeten behandeld worden.
Bene treurige gebeurtenis gaf — onverwacht — eene droevige afleiding van hetgeen in het Binnenhof geschiedde en waarmede
zich in den regel de groote menigte toch niet veel bemoeit: het
was de dood van Willem ii.
In de keurige levensbeschrijving 1 ) van den beminden Vorst
leest men het volgende: „Acht jaren had Willem ii geregeerd:
zijn koningsweg was een doornenpad geweest. Bij het aanvaarden
der regeering had hij eene staatshuishouding gevonden met geheim gehouden schulden overladen en een volk vol van wantrouwen en ontevredenheid: -- nu bescheen het licht der openbaarheid de gesteltenis van 's lands geldmiddelen; het krediet van
den Staat had de schokken van 1846 kunnen doorstaan, in weerwil van een aanzienlijk tekort door buitengewone veiligheidsmaatregelen en stremming in het handelsverkeer veroorzaakt; eene
nieuwe Grondwet, zooals de geest des tijds die verlangde, was
overwogen, vastgesteld, afgekondigd; maar om tot die uitkomst
1) Van

Bosscha.
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te geraken had de koning eene netelige taak door te worstelen
gehad, onder gestadig zelf bedwang en dagelijksche verdrietelijk
bij koningssmart en vaderrouw. Onder deze gee: tinspan--hedn,
ningen en zielsaandoeningen had het lichaamsgestel te meer geleden, omdat, door de wederkeerige werking van stof en geest in
het menschelijk wezen, de hartkwaal, die vroeger beschreven is,
de gevoeligheid zijner zeer prikkelbare zenuwen bij het klimmen
der jaren aanmerkelijk verhoogd had. Huiveringen, benauwdheden,
hartkloppingen , sedert liet voorjaar van 1848 menigvuldig, waren
teekenen, dat de ziekelijke voorbeschiktbeid van het hoofdorgaan
des levens zich ontwikkelde met versnelden gang".
Op den 13° Maart 1849 verliet Willem ii den Haag om zich
te begeven naar Tilburg, waar hij gaarne verbleef en waar hij
zich een paleis had laten bouwen. De trouwhartige Noordbrabanters kenden en beminden den Vorst, die zich gaarne met hen bezighield en een geopend oor had voor hunne wenschen. Het
werkvolk vooral vereerde bovenmatig den hun allen welbekenden
koning. IIij nam de reis over Rotterdam en Geertruidenberg.
Eer hij nog te Tilburg was aangekomen, gevoelde hij zich reeds
ziek: de guurheid van het jaargetijde had een belangrijke stoornis
in zijne ademhalingswerktuigen veroorzaakt. De toestand des lijders
was den 1611 Maart reeds zorgwekkend geworden: zijn lijfarts ,
Everard, was reeds uit den Haag ontboden. Prins Hendrik en
ook de koningin kwamen denzelfden dag nog te Tilburg aan;
en reeds denzelfden nacht van den 17 Maart stierf Willem xi.
Den 4n April werd zijn stoffelijk overschot in den grafkelder
te Delft bijgezet bij dat zijner voorvaderen.
Met Willem ii verloor Nederland eenen koning, die in de
hachelijkste oogenblikken, met vasten blik, als die eens veldheers,
gezien had, wat hij als Vorst kon doen om zijn land voor drei
gevaren te beveiligen. De ,,monsterleening", gelijk de on--gend
tevreden natie haar noemde, was een klip, waarop het roer van
den Staat, zoo het niet met beleid gevoerd werd, ten berste had kun
koninklijk initiatief der Grondwetsherziening van-nesto;h
1848, ten juisten tijde genomen, had Nederland voor het lot van
vele Europeesche Staten bewaard; des konings geest van bevrediging
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zonder zwakheid, maar ook zijne kracht zonder overmoed, had
meer gedaan om de twee provinciën beneden den Moerdijk met
die des overigen Rijks te verbinden, -- niet slechts door stoffelijke, maar ook door moreele banden, — dan al dadelijk werd begrepen. Had Willem ii in 1829 op den Troon gezeten, waarschijnlijk zou België nooit van Noord-Nederland zijn afgescheurd.
Zijne onderdanen, die den katholieken godsdienst beleden, gevoelden vooral voor hem genegenheid en stelden op hem vertrouwen.
Wanneer men in de herinneringen der ouderen van dagen onder
hen een blik slaat, ziet men dat die gevoelens diep en innig zijn
geweest. Door Willem ii zijn eigenlijk de Katholieken met het
Huis van Oranje verzoend geworden : immers alle vroegere vorsten
uit dat stamhuis hadden hen, -- dit was althans onder hen het
algemeen gevoelen, — als stiefkinderen beschouwd: Willem ii behandelde hen het eerst als kinderen uit hetzelfde gezin!
De troonopvolger bevond zich, toen de Koning den adem uit blies, in Engeland. De Minister van Buitenlandsche Zaken ,
Lightenvelt, werd reeds den 16 Maart naar Londen afgevaardigd,
om den zoon kennis te geven van den gevaarlijken toestand,
waarin zijn vader verkeerde. Toen de Prins van Oranje den Hollandsehen grond betrad, had de dood van Willem ii hem reeds tot
Koning der Nederlanden gemaakt. Willem iii kwam den 22 Maart te
's Gravenhage aan. Er was bij hem geen spraak van verandering
van het ministerie. Hij vereerde de raadslieden van Willem ii
met hetzelfde vertrouwen, als zijn vader hun had geschonken. Pen 4,1
April had de plechtige begrafenis van den overleden Koning plaats.
Den 1211 Mei werd Willem nr plechtig te Amsterdam als Koning
der Nederlanden ingehuldigd.
Er waren alzoo slechts eenige maanden voorbijgegaan, sinds
ons vaderland, wel is waar zonder door groote onlusten geschokt te
zijn, toch na veel inspanning, de nieuwe staatsinstellingen had
aangenomen. En reeds rustte de beminde Vorst, wiens hart zeker
niet het minst geleden had door den terugslag der gebeurtenissen,
in het graf. Het was zijnen opvolger gegeven aan het hoofd
van den Staat geplaatst te worden, juist op het tijdstip dat
de nieuwe staatsinstellingen zouden worden toegepast. In de
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kracht zijns levens geroepen om den schepter te voeren, houdt hij
dien, terwijl wij dit schrijven, nog in zijne hand. De tijd is bijgevolg
nog niet gekomen om een oordeel te vellen over zijn bestuur. Dit
echter zal de Nederlandsche Natie volmondig erkennen , dat
Willem iii, van het oogenblik af dat hij den Troon besteeg, altijd
getracht heeft als constitutioneel Koning Nederland naar de
Grondwet van 1848 billijk en rechtvaardig te regeeren.
Men kan niet zeggen, dat het eerste liberale ministerie tegenover de eerste Tweede Kamer, die uit de eerste rechtstreeksche
verkiezingen was ontsproten, gelukkig was. En toch konde
noch traagheid, noch lauwheid aan het Kabinet verweten worden. De invoering der nieuwe Grondwet moest de invoering
van tal van nieuwe wetten en wel van de allerbelangrijkste tot
onvermijdelijk gevolg hebben. Er werden dan ook in de zitting van
1849 verscheidene wetsontwerpen aangeboden: den 19n Februari
een wetsontwerp om het te kort op den dienst van 1848 en
1849 te dekken; denzelfden dag een op het recht van Ver
verantwoordelijkheid ; den 8-enigopdmstrel
Enquéte;
den
17n April op de toelating
van
recht
op
het
Maart
den
21"
Mei de Kieswet; den
en uitzetting van vreemdelingen;
1" Augustus de Provinciale Wet; den 3" September de Gemeentewet en denzelfden dag de Wet op het Lager Onderwijs: de drie
laatste worden aangeboden, toen D. Donker Curtius reeds liet ministerie had verlaten.
Al deze Wetsvoorstellen werden, uitgezonderd eene -- de Vreemdelingen wet — verworpen, of zij kwamen niet in behandeling: hetgeen met de meeste het geval was, omdat het ministerie, dat ze had
ingediend, de plaats had moeten ruimen voor een ander.
Zeker was het een gebiedende noodzakelijkheid om het
te kort op de dienstjaren 1848 en 1849 te dokken. Het ver
te kort werd geraamd op niet minder dan vijftien-moedlijk
millioen. De Minister van Financiën, P. P. van Bosse, stelde
een inkomstenbelasting voor; maar de Natie scheen jegens niet
éé ne belasting ongunstiger gestemd dan jegens deze: desniettemin is
zij steeds een lievelingsbegrip der liberale partij in den lande gebleven
en is dit nog. Voorzeker bestaat er geen billijker belasting,
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wanneer zij slechts billijk kan worden toegepast; doch juist in
deze moeielijkheid ligt het voornaamste argument daartegen. De
ongunstige ontvangst, welke zijn wetsvoorstel ondervond, deed
den Minister dan ook besluiten het den lln Augustus in te
trekken.
Het eenige wetsontwerp van gewicht, door het ministerie
aangeboden en door de Kamers aangenomen, was de Wet
op de vreemdelingen: en dit geschiedde den 25n Juli, toen
reeds de minister van Justitie, die de Wet had voorgesteld, het
Kabinet verlaten had.
Het wetsontwerp op het recht van vereeniging en vergadering
vond reeds dadelijk, toen het bekend geworden was, een ongunstig onthaal: het werd den 16n Mei verworpen met 54
tegen 6 stemmen. Zoowel van Hall als Groen van Prinsterer
en Thorbecke stemden tegen. De voorname grieve tegen het Wetsontwerp was, dat het de vrijheid te veel aan banden legde. Het
lot was het wetsontwerp op de ministerieele verantwoordelijk
insgelijks ongunstig. Het had de aftreding van den minister-heid
Donker Curtius ten gevolge.
In het eerste artikel van het wetsontwerp was straffe gesteld op het opzettelijk schenden of niet uitvoeren van de Grondwet. Op het voorstel van het lid Fokker, een warm aanhanger van Thorbecke, werd het woord opzettelijk uit het artikel
gelicht met 27 tegen 26 stemmen. De minister van Justitie
trok het wetsontwerp in, doch bood tevens zijn ontslag den
Koning aan: het werd den 5n Juni aangenomen. H. L. Wichers
werd met de portefeuille van Justitie belast. Ook de minister
van Koloniën trad af over eene quaestie, waarvan de meerdere
of mindere uitgebreidheid van de bevoegdheid der wetgevende
macht in Koloniale Zaken de spil was. G. L. Baud werd
(18 Juni) opgevolgd door E. B. van den Borch als Minister van
Koloniën.
De wetsontwerpen door den Minister van Binnenlandsche Za
voorgesteld vonden geen beter onthaal dan het wetsontwerp-ken
door Donker Curtius der Kamer aangeboden. Het ontwerp van
Gemeentewet en op het Lager Onderwijs zijn niet eens in de Staten-
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Generaal of in de dagbladpers aan bespreking onderworpen geworden, wijl zij eerst den 3n September ingediend en met de voor
val van het ministerie medegetrokken werden.-stelrind
De Kieswet en de indeeling van het Rijk in kiesdistricten werd
daarentegen wel degelijk op alle mogelijke wijzen door de Pers

onderzocht, verdedigd en nog meer bestreden. Door het wetsontwerp van de Kempenaer werd het Rijk naar de Provinciën
in enkele kiesdistricten verdeeld: de census, die kiesrecht verleende, werd zeer gewijzigd naar de verschillende gemeenten. Het
wetsvoorstel werd voor de publieke opinie om zoo te zeggen
,, letterlijk uitgekleed" en in de sectiën der Staten-Generaal niet gunstig ontvangen. De Kamer besloot den 4n September, dat het
wetsontwerp nog nader zou worden onderzocht.
Het ministerie de Kempenaer was alzoo eerst verzwakt, later
machteloos geworden. Een der tegenstanders, wiens slagen het
niet het minst gevoelig getroffen hadden, was Groen van Prinsterer: hoewel zijne partij toen slechts door hemzelven in de Tweede
Kamer der Staten-Generaal vertegenwoordigd werd. Hij had in
de zitting van den 27n en 28n Juli het ministerie geinterpelleerd over zijne homogeniteit; de vraag gesteld en op zijne wijze
beantwoord, in hoeverre het gemis aan homogeniteit invloed
uitoefende op de werkzaamheden der Kamer. Volgens Groen bezat
het ministerie noch beginselen, noch eenheid, hetgeen, gelijk
te begrijpen is, door den minister de Kempenaer werd ontkend. Gezondheidsredenen leidden den minister van Justitie,
— den pas onlangs opgetreden Wichers, -- en van Marine, Rijk,
er toe hun ontslag te vragen. Het viel niet gemakkelijk geschikte
opvolgers voor hen te vinden. Het scheen alsof niemand zich er aan
wilde wagen die portefeuilles aan te nemen in een Kabinet, hetwelk
men even veel vertrouwde, als een zeeman de boot vertrouwt, waaraan hij een gevaarlijk lek heeft ontdekt. Teleurgesteld in hunne
pogingen bij verschillende personen brachten de ministers hieromtrent hun verslag bij den Koning uit en verzochten zij den 18"1
September gezamenlijk hun ontslag.
Den 15n Augustus was de zitting, die den 13ll Februari een aan
genomen, gesloten : den 18n Sept. werd tot president voor-vanghd
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de nieuwe zitting met slechts 31 tegen 29 stemmen, terwijl één
stem weggeworpen was, gekozen de afgetreden president van
Goltstein : de 29 stemmen waren uitgebracht op Thorbecke, hetgeen eene vijandige beteekenis voor het nog bestaande ministerie
moest hebben.
Den 25n September werd het ontwerpadres op de Troonrede
den leden der Tweede Kamer aangeboden. In § 5 daarvan werd
gezegd: „Zoo de uitkomsten van de werkzaamheid der vorige
zitting zijn gebleven beneden hetgeen wij wenschten en de Grondwet verlangt, wij vleien ons, dat eene hoofdredo dier teleurstelling, gebrek aan overeenstemming tusschen de verantwoordelijke
raadslieden der Kroon en deze Kamer, nu zij weggenomen om
te worden vervangen door eene eenparigheid, welke het onderpand
zal zijn eener krachtige en spoedige bereiking Uwer hooge volksen vaderlandlievende bedoelingen."
Reeds had het Ministerie zijn ontslag aangeboden, maar het
was niet verleend. De Kempenaer kon dus nog in de Tweede
Kamer het Bewind, waarvan hij deel uitmaakte, verdedigen in
een rede die ,,niet conciliant" was. 1) Zijne zienswijze en die
zijner ambtgenooten, trouwens reeds in hun verzoek om ontslag
aan den Koning in anderen vorm openbaar gemaakt, drukte hij
uit in de volgende woorden in de Kamerzitting van den 26
September: „Waaraan is het toch toe te schrijven, heeft men ge
dat zij, die voor het invoeren van staatkundige ver--vragd,
beteringen ijverden, zelven aan het bestuur gekomen hetgeen
zij beloofden niet tot stand kunnen brengen?
Ik kan die vraag met eene wedervraag beantwoorden, en wel
deze: waaraan is het toch toe te schrijven, dat diezelfde voorstanders van staatkundige verbeteringen aan het bestuur gekomen
juist in hunne vroegere medestanders de vurigste tegenstanders,
hunne bitterste bestrijders vinden, en dat wel van het oogenblik
van hun optreden af en voor dat zij nog tijd en gelegenheid tot
handelen hebben genoten." En hierop geeft de Kempenaer zelf
I) Gelijk J. Heernskerk Az. zich in het Levensberzchi van de Kein enger
uitdrukt.
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tot antwoord: „Die vereenigdo strijders voor hervorming stemden
alléén in hoofdpunten, onmogelijk in alle opzichten, overeen.
Na de overwinning wilde ieder daarvan al die vruchten plukken,
die hij in het bijzonder had beoogd. Bij den aanvang gingen
allen van hetzelfde doel en standpunt uit; maar na behaalde zege
waren allen nog niet bevredigd. Waar velen een eindpaal vonden, wilden anderen nog meer veroveren. De uitkomst, waarover
hier wordt geklaagd, is niet zoo vreemd."
Oppositie van de Thorbeckianen, gelijk zij toen reeds begonnen
genoemd te worden, tegen die Liberalen, welke niet ver genoeg
gingen naar hunne meening; persoonlijke eerzucht van Thorbecke
zelf, naar zijne tegenstanders beweerden, werden door zeer velen
als oorzaken dor ministerieele crisis beschouwd.
Groen van Prinsterer verklaarde, van uit zijn anti-revolutionair
standpunt, den val van het Ministerie Donker Curtius—de Kompenaer volgender wijze „Geroepen om de herziene Grondwet in
praktijk te brengen, viel het Kabinet van 1849 na ongeveer zes
iu anden van moeielijkheden en betoon van zwakheid. Het
snelle van zijnen val was een bewijs te meer, dat, wanneer de
revolutionaire crisis nog niet tot bedaren is gekomen in de geesten,
de tegenstand wordt weggevaagd door de beweging." 1 )
In de Tijd van den 3 October wordt ontkend, dat de strijd
tegen het Ministerie een strijd tegen personen is geweest. ,,De
Regeering vergist zich zeer, wanneer zij in de oppositie der Kamer
eene quaestie van personen ziet. Het is van den beginne af hare
fout geweest, dat zij in elke afkeuring niet gezien heeft een ver.
schil van meening, maar een strijd van personen. Steunende op
hare goede trouw en hare goede bedoelingen heeft zij niet een
oogenblik aan hare onfeilbaarheid getwijfeld ... Wat ons meer
bevreemd heeft dan de onbekwaamheid der Regeering is de onwil,
die in de meeste barer ontwerpen doorstraalt om de Grondwet
tot cone waarheid te maken."
Zooals wij reeds gelegenheid gehad hebben te zeggen, zagen
de woordvoerders der katholieke opinie de voorstellen van het
1) Le parti antirevolutionaire.-
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ministerie, omtrent de wetsontwerpen, die het recht tot vereeniging moesten regelen, die het Lager Onderwijs moesten organi.
seeren; ook in hare benoemingen, een kwalijk bedekte strekking
om de grondwettelijke vrijheden, zooveel mogelijk te bekrimpen,
wanneer zij de Katholieken ten goede konden komen.
De meer geavanceerde richting onder de Liberalen, wier leider
Thorbecke was, had dus de zege behaald over de Liberalen der
gematigde richting, waarvan Donker Curtius en de Kempenaer tot
nog toe de voornaamste woordvoerders waren geweest. Later
werden eerstgenoemden als de eigenlijke Liberalen beschouwd,
terwijl uit de anderen de conservatieve partij van 1867 is ge
evenwel met geheele omkeering van enkele verhoudingen,-boren:
waarover het hier de plaats niet is om uit te weiden.
Toen de ministers hun ontslag hadden aangevraagd en de Koning
het noodig had geoordeeld dit aan te nemen, werd aan D. Donker
Curtius en Lightenvelt de taak opgedragen een ander Ministerie
samen te stellen. Het duurde tamelijk lang eer de ministerieele
crisis was geëindigd. Den In November werd de samenstelling van
liet nieuw benoemde ministerie bekend. De reden, waarom de onder
lang hadden geduurd, was, dat Donker Curtius-handeligzo
en Lightenvelt niet behoorlijk hadden kunnen slagen. Nu werd
de taak opgedragen aan Thorbecke en Nedermeijer van Rosenthal,
die als de hoofden der parlementaire meerderheid werden beschouwd; doch zich in hunne taak bemoeilijkt meenden te
zien, omdat de Kroon aanvankelijk haar vertrouwen, noodig ter
formatie van een ministerie, aan anderen had verleend. Nadat
dit bezwaar uit den weg was geruimd; toen de president der
Kamer, van Goltstein, den raad gegeven had de onderhandelingen
met Thorbecke weder aan te knoopen, werd het nieuwe Kabinet
geformeerd. P. P. van Bosse bleef minister van Financiën ; de
vice- admiraal Lucas werd minister van Marine; generaal van
Spengler van Oorlog; Pahud van Koloniën; Van Sonsbeeck werd
minister van Buitenlandsche Zaken, terwijl aan Nedermeijer van
Rozenthal het ministerie van Justitie en dat van Hervormden
Eeredienst werd toevertrouwd. Thorbecke werd minister van
Binnenlandsche Zaken.
III D. 6

82

GEVOELENS OMTRENT

Ontegenzeggelijk was Thorbecke, zoo niet de bekwaamste, toch
zeker de meest bekende en meest begeerde man, die in het
nieuwe ministerie zitting nam. Hij was de uitdrukking van den
wenseh naar hervorming der staatsinstellingen, in den geest van
hetgeen men in 1848 de leidende klasse kon noemen: de ontwikkelde burgerij, die, wars van al hetgeen naar Aristocratie en
Oligarchie zweemde, het roer van den Staat wenschte in handen
te zien van hen, die men als de bekwaamste beschouwde. Dat
een man uit den niet bemiddelden burgerstand, om zijne talen
bevorderd, thans met het voornaamste beleid-tenoHglra
van 's Lands aangelegenheden zou worden belast, streelde het
gevoel van hen, die zich zoo vaak over de # aanmatigingen
van de mannen des Behouds" had den geërgerd. Dat de gevierde
Professor in het Staatsrecht thans de nieuwe staatsinstellingen
in praktijk zou brengen, werd luide toegejuicht door zoo velen
als aan de Leidsche Academie zijne leerlingen waren geweest.
Men zag in hem den man, die doordrongen was van de
begrippen van het constitutioneel regeeringsstelsel; die den
„vooruitgang" in alles beminde; die met helder hoofd en met
vaste hand in den geest der Liberalen, de zoo lang gewenschte
hervormingen zou invoeren.
Mochten zij, die in 1850 nog de geestdrift gevoelden, welke
de Grondwetsherziening had opgewekt, de komst van Thorbecke
aan 's Lands Bestuur, waartoe hij scheen geroepen door hetgeen men
„de Openbare Meening" noemde, als de dageraad van een nieuw
staatkundig leven begroeten; voor hen, die de toestanden beter
kenden, was het nog niet zoo zeker, dat alles even gemakkelijk zou
gaan. Thorbecke had aan de eeno zijde groote bewonderaars, aan de
andere echter vinnige tegenstanders. Zijn persoonlijk karakter had
hem bij allen niet even bemind gemaakt: men verweet hem heerschzucht, trotschheid en pedanterie. Talentvolle mannen, wier naam,
geschriften, lessen en talenten hun een niet te versmaden invloed
hadden bezorgd: de Amsterdamsche hoogleeraar J. de Bosch
Kemper, de Utrechtsche hoogleeraar G. W. Vroede, die beiden
insgelijks het Staatsrecht onderwezen, hadden insgelijks hunne
aanhangers in de politieke Leer. Zij vonden in'Thorbecke's opiniën
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vele dwalingen en fouten: bovendien eene geringschatting der
eigenaardigheden, waaraan do Natie gehecht was en die door
Thorbecke al te zeer werden opgeofferd aan do theorie.
Daarenboven scheen do nieuwe minister, die als hot hoofd van het
Kabinet werd beschouwd, volstrekt niet in aanzien te zijn bij het Hof.
Dat nu zulk eerie meening, hetzij deze op waarheid rustte of niet, hetgeen wij hier in liet midden zullen laten, op velen invloed zal uit
hebben om anti-thorbeckiaan te zijn, is zeer begrijpelijk.-geofnd
Het woord j republikeinschgezind" werd dan ook uit den mond
van zeer velen gehoord, als een middel om de leiders der liberale
partij in een verdacht licht te stellen. Onzinnige praatjes, alsof
Thorbecke eigenlijk niets minder begeerde dan den Koning tot
een speelpop in zijne handen te vernederen, ja zelfs eenmaal
President eener Republiek te worden, gingen rond en vonden
geloovigen. Van waar deze oppositie tegen Thorbecke ontsproot,
ligt voor de hand: voor de echte Aristocraten, — ook voor hen,
die zichzelven als Aristocraten beschouwden, omdat hunne ouders
„vooruitgekomen waren', — was Thorbecke al te zeer een „burgerman"; voor de nog altijd invloedrijke mannen, die het stelsel
van Behoud als echte staatsmanswijsheid vereerden, was hij al te zeer
de liberaal, al te zeer de man, die het bestaande, het eerbied waardige
zou afbreken om daarvoor iets nieuws in de plaats te stellen, waarvan de deugdelijkheid door den tijd nog zou moeten worden
aangetoond; voor hen, die de stelling verkondigden: ,,alles v66r
het Volk, niets dd0r het Volk", was hij een gehate democraat; en
eindelijk, wat niet het minst in aanmerking kwam, voor de predikantenpartij was hij de man, die heulde met Rome en de eigenaar
als Protestantsche Natie" miskende.-dighevan„Nrl
Dat de Anti-revolutionairen niet zoozeer den minister of den persoon
van Thorbecke tegenstonden, maar dat zij in hem den man zagen,
wiens staatsrechterlijke beginselen geheel en al gebouwd waren
op den grondslag van „de Revolutie", maakte hen tot niet minder
geduchte tegenstanders; maar hunne oppositie, als zijnde minder uit
staatszucht of persoonlijken tegenzin ontsproten, is eerbiedwekkender.
Tot de eerste regeeringsdaden van het ministerie-Thorbecke behoorde de maatregel, dat de beide ministeriën van Eeredienst niet aan
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afzonderlijke ministers werden opgedragen, maar dat zij met andere
departementen werden vereenigd: dit was echter slechts voorloopig.
Het doel was om tot geleidelijke opheffing dier beide ministeriën te
komen. Dit hing samen met het liberale begrip door Thorbecke
voorgestaan, dat de Kerk, zooveel het kou, moest gescheiden zijn van
den Staat. Het noodwendige gevolg van dergelijken maatregel moest
wezen, dat er altijd in het ministerie minstens één Katholiek -- bij
voorkeur in het departement van Buitenlandsche Zaken of van Jus
diende te wezen, wilde men de Katholieken niet al te-tie—
zeer krenken. Een andere zaak, welke door Thorbecke werd in praktijk
gebracht, -- een praktijk, die sinds gevolgd is, — was, dat ministers
niet terzelfder tijd leden der Staten.Generaal konden zijn. Hij althans
en Nedermeijer van Rosenthal namen hun ontslag als leden der
Tweede Kamer en stelden zich niet weder verkiesbaar.
Den 13n November 1849 verscheen het nieuwe ministerie voor
de Tweede Kamer der Staten- Generaal en verkondigde zijn pro.
gram. Het verklaarde zijne regeeringsbeginselen en welke gedragslijn
het zoude volgen. Het koesterde de hoop, dat het dezelfde zou
zijn als die der Kamer. Als een geducht tegenstander trad terstond
Groen van Prinsterer op. Hij stelde de vraag, — dit is althans
de kern zijner rede, -- of het Kabinet wel homogeen was, d. i.: in alle
belangrijke zaken dezelfde gedragslijn zou volgen. Het antwoord
van Thorbecke -- door zijne bewonderaars opgehemeld, door zijne
tegenstanders ironisch begroet — eindigde met de woorden:
,,Wacht op onze daden l"
Het eerste ministerie Thorbecke heeft getoond, dat het geen
grootspraak was, toen het dit zeide. De regeling der altijd nog
verwarde financieele aangelegenheden vorderde de grootste aandacht.
P. P. van Bosse, die zijne portefeuille bij de verandering van
het ministerie had behouden, was in de eerste plaats financier
en handelsman: staatsman in den gewonen zin des woords kan
hij moeielijk genoemd worden. Hij was een voorstander van
het vrijhandelsstelsel. Dit was in 1850, gelijk reeds in voor
jaren, een lievelingsdenkbeeld, dat de liberale partij tot-gande
verwezenlijking zocht te brengen. Het beschermend stelsel daarentegen werd nog altijd ondersteund door hen, die de staatsbe-
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grippen, welke onder Willem I en Willem iI de heerschende
zijn geweest, waren blijven aankleven.
Het behoort niet tot ons bestek om over dergelijke vraagstukken in nadere bijzonderheden te treden : dat voor het beschermend
stelsel en voor vrijhandel beide, redenen v66r en redenen tegen zijn,
zal door ieder erkend worden; dat de belangen der groote
volksklasse en der handelaars, der landbouwers en der fabriek arbeiders, die van de eene stad en die van eene andere kunnen en
ook moeten verschillen, lit in den aard der zaak. Genoeg zij het
dan ook dat wij slechts vermelden, dat in Augustus 1850, na
belangrijke en zaakkundige beraadslagingen, de Scheepvaartwetten
en die op de differentieele rechten werden aangenomen, welke op
onzen handel met het buitenland en op onze nijverheid zulk
een belangrijken invloed hebben uitgeoefend.
Niet minder dan onze handelaars en industrieelen, die met groote
belangstelling de handelingen van den minister van Financiën
volgden, hadden zij, die voornamelijk het oog gevestigd hielden
op de staatkundige ontwikkeling des lands, hunne aandacht
gericht op de wetten, welke aan het ministerie van Binnen
Zaken reeds in bewerking waren en eerlang aan het-landsche
oordeel van de Staten- Generaal zouden worden onderworpen,
namelijk : de Kieswet, de Provinciale Wet en de Gemeente
Wet.
Ook omtrent deze wetten kunnen wij niet in bijzonderheden
treden. Zij bestaan thans nog: de gebreken, welke vooral de
Kieswet aankleven, worden thans door de meerderheid der liberale partij erkend en misschien wel al te breed uitgemeten.
Wat in 1884 beschouwd wordt als te veel te binden, werd in
1850 beschouwd als een groote vooruitgang. De leemten, die
worden waargenomen, zijn vaak niets anders dan subjectieve opvattingen en die zich wijzigen naar tijd en omgeving.
Het stelsel, dat in de Kieswet van Thorbecke gevolgd werd,
verschilde vooral daarin van het Wetsontwerp van de Kempe
hetwelk nooit in behandeling is gekomen, dat de verdee--naer,
ling van het Rijk niet geschiedde naar de Provinciën, maar met
voorbijgang van dezer grenzen. Gedeelten van twee, ja tot drie
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Provinciën toe, werden soms bij elkander tot één kiesdistrict
gevoegd. Om de vijf jaren konden de kiesdistricten „versneden"
worden, gelijk men dat in dagbladen vaak zoo noemde i). Om
de twee jaren trad de helft der leden af, zoodat in de dubbele
districten de kiezers om de twee jaren, door hunne keuze, konden aantoonen, hoe zij omtrent de politieke vraagstukken dachten.
De census was verschillend naar de verschillende gemeenten :
de hoogste was f 160, de laagste f 20. Dat bij de bepaling
van den census voor verschillende steden zeer vreemdsoortig
werd gehandeld, werd reeds in 1830 erkend. De Kieswet werd
in de Tweede Kamer met 46 tegen 19 en in de Eerste Kamer
met 26 tegen 10 stemmen aangenomen en den 4 Juli 1850
afgekondigd. Zeer spoedig volgde het indienen, aannemen en
afkondigen van de Provinciale en Gemeente -Wet.
Laatstgenoemde vooral heeft een grooten invloed uitgeoefend
op het publiek leven der Natie. De, rechtstreeksche verkiezing
der leden van de gemeentebesturen door kiezers, welke de helft
van den census, die voor de kiezers der leden van de StatenGeneraal gevorderd werd, betaalden, maakte een zeer aanzienlijk
gedeelte der burgerij tot beslissers over de wijze, waarop de
Gemeente zou bestuurd worden. Hierdoor werden do stads- en
dorpsoligarchiën, welke schier overal op het kussen zaten, van
hunnen invloed beroofd. Niet minder belangrijke gevolgen hadden de artikelen der Gemeentewet omtrent het financieel beleer.
Aan het stelsel van stedelijke belastingen op de eerste levensbehoeften werd allengs een einde gemaakt; het stelsel van een belasting
op de inkomsten werd bevorderd. Het is bekend genoeg, hoezeer
de burgers thans bijna overal klagen over de hoofd elijke omslagen;
maar van het geslacht, dat in 1884 leeft, herinneren zich wei
meer hoe drukkend he stelsel was der stedelijke belastingen,-nige
bijv. op vleesch, brood, sterken drank, turf en honderd andere
1) Dat zulks geschieden kon met bepaalde bedoelingen, bleek onder andere
uit de vorming van het kiesdistrict Nijmegen, waarbij aan de geographie geweld werd aangedaan, om te voorkomen, dat er in dat dubbele district eene
katholieke meerderheid zou zijn.
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artikelen; hoe een heirleger van kommiezen de poorten van iedere
stad moest bewaken en hoe het demoraliseerend sluiken voor
zeer velen een winstgevende affaire was. De Gemeentewet werd
den 4n Juni in de Tweede Kamer der Staten- Generaal met 52
tegen 13 en den 27n Juni in de Eerste met 28 tegen 7 stemmen aangenomen.
Thorbecke kon met voldoening terugzien op deze eerste zitting
der Staten-Generaal onder zijn eerste ministerie. Het bleek, dat
zijne woorden: ,, Wacht op onze daden", geen grootspraak waren
geweest.
Al dadelijk rees het vraagstuk op, of de Kamer thans, bij het
invoeren der Kieswet, diende ontbonden te worden of niet. Het
Ministerie besliste in bevestigenden zin. De Staten- Generaal werden den 20n Augustus ontbonden. De keuze der leden voor de
Eerste Kamer zou thans geschieden door de Provinciale Staten, welke
rechtstreeks door de kiezers zouden worden gekozen; de leden der
Tweede Kamer volgens de nieuwe kieswet. Den 2711 Augustus
hadden de verkiezingen plaats: de opgewektheid was op verre na
zoo groot niet als bij de eerste verkiezingen. De Liberalen behaalden eene meerderheid, groot genoeg om hunne partij in de
Tweede Kamer een beslist overwicht te geven. Amsterdam koos,
doch eerst bij herstemming, F. A. van Hall; Rotterdam Jean
Chretien Baud; Zwolle, doch ook bij herstemming, Groen van
Prinsterer. Behalve in enkele districten, met name Zwolle, steunden de Katholieken de liberale kandidaten, terwijl het bij de
verkiezingen voor de Provinciale Staten bleek, dat de geest van
uitsluiting der Roomschgezinden nog meer heersehte onder de
kiezers dan bij de administratie, -- iets waarover van katholieke
zijde zoo herhaaldelijk werd geklaagd. Dat het gemis aan eene
vaste politieke gedragslijn nog tamelijk algemeen was, blijkt
onder andere uit de omstandigheid, dat De Tijd bij de verkiezing tusschen het tweetal: F. A. van Hall en J. Heemskerk Az. 1 )
eerstgenoemde zijnen geestverwanten aanbeval. J. Heemskerk Az.,
1) Welke bij
zich getrokken.

de verkiezingen in 1850 voor het eerst de aandacht heeft tot
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mocht volstrekt niet gekozen worden wegens zijne zienswijze
omtrent het Armenwezen; F. A. van Hall kon gekozen worden
ondanks de ,,monsterleening", welke thans niet meer door hem zou
worden goedgekeurd. Het geslacht, dat voor ons, in 1850, den
eersten stap deed op het staatkundige leven, stond nog niet vast in
de schoenen, ten zij, — en dit zij tot hunne eer gezegd, — het de
grondbeginselen betrof, welke innig verbonden zijn met het leven
van iedere politieke Persoonlijkheid.
Het ligt niet op onzen weg, evenmin als ons bestek het toelaat, stil te staan bij de verschillende wetten, die onder het eerste
ministerie Thorbecke zijn tot stand gekomen, of voorgesteld, of bewerkt en niet tot stand zijn gekomen.
Ministerieele verantwoordelijkheid, Recht tot Vereeniging, wetten
op het Onderwijs, op de Armenverzorging en op het beheer der
Koloniën werden gebiedend vereischt, om de Grondwet van
1848 in praktijk te brengen. Wij zwijgen van andere wetten ,
die niet of wel zijn aangenomen. Bovendien was de wensch,
die door de petitionarissen in 1848 herhaaldelijk werd op den
voorgroad gesteld, deze: dat het belastingstelsel zou gewijzigd
worden. De burgerstand der steden, en niet minder de plattelandsbevolking, was vrij ontevreden over de lasten, welke het
accijnsenstelsel, vooral wegens de moeielijkheden, welke men
van de ambtenaren ondervond, veroorzaakte. Van daar dan ook
dat die op het Gemaal, het varkensvleesch en op de turf werden
afgeschaft, dat de zoutaccijnsen werd gewijzigd; terwijl de minister van Financiën, P. P. van Bosse, bovendien een wet voor
belasting op de renten en een wijziging der zegel -steldvan
welke echter niet werden aangenomen.
-wet,
De aanstaande wet op het Lager Onderwijs, waarvan nog niet
eens een ontwerp was aangeboden, wekte reeds dadelijk, na de eerste
verkiezingen, en nog meer na de tweede, de hooge belangstelling
op. Groen van Prinsterer, Dommer, Van Nispen, Luyben drongen
daarop aan bij den Minister. Men leefde nog onder de Wet van
1806. Thorbecke vond het overeenkomstig zijne Politiek, althans
zooveel dit bij de bestaande wet kon geschieden, de moeielijkheden voor het Bijzonder Onderwijs op te heffen.
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De Wet op het Armenwezen hing insgelijks nauw te zamen
met den Godsdienst en de zedelijke belangen van allen, die het
godsdienstig beginsel niet op den achtergrond wenschten geschoven te hebben. De predikanten, gelijk hun plicht was, hielden
dan ook daarop een aandachtig oog gevestigd. T)e Armenwet, welke
door Thorbecke, in 1852, werd voorgesteld, verhoogde ook zijn
populariteit niet bij de katholieke geestelijkheid : hij had die
der predikanten nooit bezeten.
Het Ministerie Thorbecke had al dadelijk te kampen tegen de
hooge verwachtingen, welke zijne komst aan het Bewind had
opgewekt. Redding door bezuiniging; bezuiniging door vereen
waren de leuzen geweest, welke aan de liberale partij-voudign;
tal van volgelingen hadden bezorgd. Toen nu de Minister, na het
openen der zitting van 1851, deze al te hoog gespannen ver
moest teleurstellen, maakten zijne politieke tegenstanders,-wachting
met F. A. van Hall aan liet hoofd, daarvan gebruik om het ministerie
scherp te hekelen. Het talent van van Hall en van Groen van
Prinsterer woog vaak bijna op tegen dat van het „eminente hoofd"
des ministeries.
Eer de storm van 1853 uitbrak, had dit ministerie evenwel reeds
belangrijke veranderingen ondergaan. Van Rosenthal had in Juli 1852
de portefeuille van Justitie nedergelegd, toen zijn wetsontwerp op
de samenstelling der Rechterlijke macht was verworpen. Hij werd
opgevolgd door Strens, een Limburger, welke insgelijks met de
zaken van Roomsch Katholieken Eeredienst werd belast, toen
Van Sonsbeeck de Buitenlandsche Zaken overdeed aan J. P. P. van
Zuylen van Nijevelt. Ook het ministerie van Oorlog werd aan
een ander toevertrouwd.
Forstner van Dambenoy nam de plaats in van van Spengler.
Forstner behoorde tot de geestverwanten van Groen van Prinsterer. Hoezeer ook veranderd in samenstelling door deze veranderingen was het ministerie Thorbecke nog altijd krachtig: de
Liberalen hadden de meerderheid in de Tweede Kamer der Staten
Generaal: en de gezeten middelklasse vooral was Thorbeckiaansch
gezind. Thorbecke werd verheerlijkt door zijne aanhangers, maar
vinnig gehaat door zijne tegenstanders.

HOOFDSTUK V.
De Katholieken van Nederland en de Grondwetsherziening

van 1848.

Het zij den schrijver van deze bladzijden vergund voor het
hoofdstuk, waarin dit onderwerp wordt behandeld, een soort van
inleiding te plaatsen. Aan de houding der Katholieken van Neder
gedenkwaardige jaar 1848 en in de volgende jaren-landihet
tot April 1853 wordt een grootere ruimte in dezen arbeid toegewezen, dan eigenlijk het bestek en de evenredigheden van dit
Werk wel gedoogden: niet ruimer echter dan noodig is tot het
bereiken van het doel, waarmede de Gesckiedenis van het Neclerlandscke Volk van 1815 tot op onze dagen wordt geschreven. Dit
doel is niet: het geven eener volledige geschiedenis van dat
tijdvak; immers zal men volledig de historie van dat tijdvak
kunnen schrijven, dan behooren er nog ettelijke jaren te zijn
voorbijgegaan; dan behooren nog vele omstandigheden nader
gekend te zijn, dan thans reeds het geval is. Bovendien zijn de
afmetingen, toegewezen aan het onderwerp in dit hoofdstuk behandeld, misschien nu reeds te groot. Maar deze Geschiedenis is geschreven, voornamelijk met het oog op hetgeen aan een belangrijk
gedeelte der Nederlandsche Natie vooral gedenkwaardig toeschijnt.
Te lang heeft men ook in onze volkshistorie dat gedeelte, de Katholieken namelijk van Noord-Nederland, als een „niet-volk" schier
doodgezwegen. Het heeft, ook in de historiebeschrijving, haast
den schijn, alsof zij niet bestonden, en, zoo men hun aanwezeni
al erkende, hun invloed, hunne werking op de algemeene lotsbedeelingen der Natie toch niet in rekening behoefde gebracht
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te worden: of het moest alleen zijn om anderen door vrees voor
het Pausdom en voor de Jezuieten, op te hitsen en in beweging te
brengen. Evenwel zij waren er en zij zijn er nog. Men kan het
gewicht dat zij, in 1848, in de schaal gelegd hebben niet als
onbeduidend buiten rekening laten, wanneer men de politieke
en sociale geschiedenis der laatste verloopen dertig jaren wil
bestudeeren.
Nu deze bladzijden nedergeschreven worden, zijn er zes en dertig
jaren sinds 1848 voorbijgegaan. Zij die toen in de volle
kracht des mannelijken leeftijds waren, die toen de lasten heb.
ben getorscht of in het voorste gelid der strijders hebben- gestaan,
zijn meest allen, zoo wij hopen, bij God gaan rusten van hunnen
arbeid; zij die toen nog maar pas den mannelijken leeftijd waren
ingetreden, nog vervuld met de zinsbegoochelingen eener hoopvolle jeugd, dragen thans reeds de kroon der grijze hairen;
zij die toen op den schoot hunner moeders nog slechts eene flauwe
schemering zagen van het leven, zijn thans mannen geworden.
Opgegroeid onder andere omgeving, in hunne jongelingsjaren verkeerend onder vaak geheel andere indrukken, alleen op de hoogte
gebracht door de verhalen der ouderen van dagen of door het lezen
van vroegere geschriften, hetgeen altijd minder bezielend werkt,
hebben zij zich omtrent sommige zaken, omtrent sommige inzichten der mannen van rijperen leeftijd, welke 1848 en 1853
hebben beleefd, vaak een verkeerd denkbeeld gevormd.
En toch, hetgeen in 1884 geschiedt, de strooming der begrippen
van thans, de gevolgen van hetgeen het verleden op bet heden
uitoefent, staan in een allerinnigst verband met de zienswijzen
en den strijd der mannen van 1848. Kon aan deze Gesekiedenis
de vorm van Gedenkschriften gegeven worden 1 ), dan .... maar
dit kán niet.
Het is evenwel van belang voor de geschiedenis van het tijdvak van 1848 tot op onzen tijd, dat men de zienswijzen en de
houding der Katholieken van Nederland kenne. Kent men die
1) Hier denk ik aan de gedenkschriften van een voormalig hooggeplaatst
ambtenaar over het eind der voorgaande en de eerste helft dezer eeuw, in
1884 uitgegeven.
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en houdt men rekening daarmede, dan heeft men den sleutel ter
oplossing van hetgeen zij thans wenschen en waarnaar zij streven
en van den invloed, welken zij op den openbaren gang der zaken in
ons vaderland trachten uit te oefenen. Persoonlijke herinneringen
bezitten eenige waarde, doch kunnen soms al te subjectieve opvat
teruggeven. Mededeelingen van mannen, die handelend-tinge
zijn opgetreden, verdienen niet gering geschat te worden. Het
best kan men de algemeene zienswijzen en begeerten der katholieke bevolking van Nederland in 1848 leeren kennen uit de
redevoeringen en adviezen van de leden der Staten- Generaal,
uit vlugschriften en uit dagbladartikelen. Hoe meer deze met
elkander overeenkomen, des te meer mag men veronderstellen, dat
zij de algemeene wenschen uitdrukken. Eindelijk zijn de verzoek
Katholieken, ter gelegenheid der Grondwetsher -schriftendo
aan de Tweede Kamer der Staten- Generaal-ziengva184,
opgezonden, — en deze zijn honderden in getal, met duizende
en duizende handteekeningen voorzien, — zeker een der beste
bronnen om te weten, wat het geslacht van 1848 wenschte. Nu
heerscht er eene opmerkingswaardige, in het oog vallende een
hetgeen volksvertegenwoordigers, dagbladschrijvers,-stemighdn
onderteekenaars van verzoekschriften, begeerden. Voorzeker is de
toon van den een wat sterker dan die van den ander. Eenige
weinigen onder de Katholieken, dit straalt duidelijk door, zijn
wat meer dan de groote menigte onder hen, behoudendgezind of
liever gezegd : wat bevreesd voor Democraten en Radicalen ; —
anderen, en hun getal is veel grooter, vooral onder de petitiona.
rissen, toonen zekere geneigdheid tot het instemmen met hen die
,,al te radicale hervormingen" eiachten; maar, algemeen genomen,
wenschten zij hetzelfde. Zij traden krachtig op, zooals door den
Warmondschen heogleeraar C. Broere, in 1853 uitgedrukt is in de
woorden: ,,Pe Katholieken van Nederland maken eene politieke
persoonlijkheid uit, die vrijheid vordert."
In 1848 trad vooral de katholieke Pers krachtig op. Het eerste in
aanzien en rang was het tijdschrift De Kafholiek. Dit besprak de
groote vraagstukken van den dag, vooral van uit een theologisch
standpunt. Het liet zich minder in met hetgeen men de #kleinere
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Politiek" zou kunnen noemen. Het verdedigde met krachten met zeer
veel talent de beginselen. Het trad vooruit als een lichtende kolom.
Terwijl een groot aantal personen, waaronder ook invloedrijke Katholieken, zich door de algemeene Europeosche beweging lieten mede
misschien, zich zelven minder bewast, de logische ge--slepn
volgtrekkirgen, welke uit den zwijmelroes van liet j,Vrijheids"woord
konden voortspruiten, over het hoofd zagen, handhaafde de
Katholiek, geleid door de katholieke Wijsbegeerte, de ware beginseien van Gezag, van Recht, van Vrijheid. Men kan in de diepe
gedachte en den wijsgeerigen zin van ettelijke artikelen in die
dagen geschreven, de meesterhand des schrijvers, Broere, erkennen.
In het eerste gelid der Dagbladpers stonden de Noord-Brabanter
en de Tijd. Eerstgenoemde sprak voornamelijk tot de bewoners
van de twee zuidelijke provinciën, de Tijd tot de katholieke bevolking der provinciën boven den Moerdijk. Andere bladen, hoewel wat de hoofdzaken betreft in denzelfden geest geschreven,
oefenden minder invloed uit. De Limburgsche bladen drongen,
op weinige uitzonderingen na, niet vorder door dan het Limburgsch grondgebied reikte. De Katholieke Stemmen beteekenden
op verre na niet meer wat zij onder Lesage ten Broek hadden
beteekend. Sinds den dood van dezen was het blad in handen
geraakt van iemand, die minder talent bezat: ook werd een groot
gedeelte der artikelen geschreven door een jeugdig candidaat in
de Letteren. Het miste dan ook die bezadigdheid en voorzichtigheid van uitdrukking, welke vooral in 1848 voor de Katholieken in Nederland zoo noodig was. Het anti-katholieke lid
der Staten- Generaal E. W. van Dam van Isselt maakte dan
ook gebruik van een zeer ongepaste uitdrukking der Katholieke
Stemmen als een wapen tegen do Katholieken, waarop van
Sasse van IJsselt hem antwoordde: tt Ik protesteer tegen de
woorden, zoo die spreker zegt, getrokken uit het orgaan der
Katholieken. Ik heb nimmer de schrijvers van pamfletten, de
staatkundige of godsdienstige zienswijze van den redenaar deelende, 1)
1) Dit zinspeelt op de Wespen, een boo-,aardig antipapistisch geschrift van
van Dam van Isselt. De woorden van het Noord -Brabantsche lid der
Tweede Kamer zijn gesproken, den 16D Augustus 1848.
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als organen van zijne partij beschouwd, maar ik eisch daarentegen,
dat hij niet op rekening der Katholieken brenge, wat een of
ander dagbladschrijver goedvindt te verkondigen."
let dagblad de Tijd werd niet op dergelijke wijze door een
der uitstekenste mannen der Katholieken in de Staten •Generaal
verloochend: trouwens het blad verdiende zulks ook niet. Integendeel het won met iederen dag meer en meer aller vertrouwen.
Oorspronkelijk in Noord -Brabant uitgegeven, was het naar Am.
sterdam verplaatst geworden. De onderneming was, — de geringe
belangstelling in de dagbladen destijds, vergeleken bij hetgeen in
onze dagen het geval is, en de groote onkosten door het dagblad
veroorzaakt in aanmerking genomen, —wel wat gewaagd. Aan--zegl
vankelijk had de Tijd ook kwade dagen te beleven. Een lloomschkatholiek kassier, G. van Cranenburgh, steunde liet beginnend blad
echter met zijn fortuin. Meer dan f 30,000 werd door hem voor
eer de Tijd in eigene behoeften kon voorzien. De bekwame-geschotn,
oprichter en hoofdredacteur J. Stnits, een Noord -Brabantsch priester,
bijgestaan door DI J. W. Cramer, wisten hun blad in 1848 tot
zulk een hoogte te brengen, dat het eerlang een gewichtige plaats
onder de dagbladen van Nederland kon innemen. De hoofd
Smits was een man van uitstekende talen--redactu(lMg)
ten, met een helderen blik op de historie van zijnen tijd en bovendien een beminlijk karakter, dat vertrouwen wist in te boezemen.
De naam van Mgr Smits is minder bekend geweest en is voor
veel minder genoemd geworden dan die van G. Groen van-zekr
Prinsterer; maar hij heeft niet minder dan deze een belangrijken
invloed uitgeoefend op de staatkundige geschiedenis van Nederland tot aan het jaar 1872, waarin hij is overleden.
De Td heeft dan ook in 1848 en later een overwegenden invloed
uitgeoefend op de ziens- en handelwijze der katholieke bevolking :
niet omdat zij die zienswijze vormde, die handelwijze uitlokte;
maar omdat Mgr Smits den strijd op liet gebied der ideeën
en der gebeurtenissen, zoowel in Nederland als in Europa,
met helder oog doorschouwde ; omdat hij rekenschap wist te
houden met de eigenaardigheden van het Nederlandsch volks
De TJd wist de klip te vermijden, waarop men zou-karte.
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gestooten zijn, ingevalle men de Hollanders b. v. als Franschen
had willen toespreken; alsof, in hetgeen men Furia Franckese l),
noemt, eene krachtsuiting ligt, welke door Nederlanders met vrucht
kan aangewend worden. Het hoofdorgaan der Katholieken (want
dit was De Tijd reeds in 1818) matigde zich niet aan de Katholieken van Nederland te leiden en dáárom begonnen zij vertrouwen
te stellen in zijne leiding. De Redactie zelve achtte zich (16 Maart
1848) verplicht het volgende te schrijven: ,, Wij maken niet de
aanspraak, dat wij de Katholieken vertegenwoordigen. Hoezeer
wij er naar streven die eer te verdienen, wij mogen ons haar
niet aanmatigen. Daartoe ontbreekt ons het recht. Niemand
heeft ons gezonden. Wij vertegenwoordigen dus niemand dan ons
zelven. Wij hebben ons zelven opgeworpen als verdedigers van
de algemeene belangen des lands en van de bijzondere belangen
der Katholieken, in zooverre zij daarmede vereenigbaar zijn. Wij
zijn vrij en onafhankelijk van elke macht, behoudens verantwoordelijkheid waar zij recht is. Als wij cone meaning uiten,
het is all6 n onze persoonlijke meening, gebouwd op overwegingen
naar onze wijze van zien opgevat. Daarvoor is dus niemand noch
wettelijk, noch zedelijk verantwoordelijk buiten ons. Zij, die onze
persoonlijke opiniën op rekening stellen der Katholieken in het
algemeen, vergissen zich, of zij lasteren naar gelang der oorzaak,
welke aan die misvatting haar ontstaan geeft... Kunnen de Katho.
lieken verantwoordelijk worden gesteld voor al hetgeen wij schrij.
ven? Niet het minste. Zelfs niet onze vrienden. Elk heeft zijne
opinie, en ofschoon alle Katholieken met ons één doel beoogen,
Vrijheid en Gelijkheid voor de Wet, zoo kunnen zij dikwijls met
ons verschillen en verschillen zij dikwerf in de keus der middelen.
Het spreekt van zelf, dat op zuiver politiek gebied het verschil
nog grooter moet zijn, omdat ieder daarop, behalve zijne inzichten, daarenboven nog zijne bijzondere belangen heeft te ver
2)
-deign."

1) Fransche drift (eigenlijk furie.)
2) Ik reken het noodig dit eenig , zins uitvoerig te bespreken, wijl er omtrent
dit punt vele verkeerde inzichten heersehen.
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Dit omtrent het hoofdorgaan der Katholieke opinie en de
Pers.
Toen Willem II op den gedenkwaardigen 13n Maart zichzelven aan het hoofd stelde der beweging, die Grondwetsherziening ten doel had, toonde de Katholieke bevolking van Neder
zich zoo eenstemmig als het kon zijn, bereid om in dien zin-land,
den Koning te volgen en te steunen. Men kan niet zeggen,
dat veer dat tijdstip allen zoo eensgezind omtrent de beweging
voor Grondwetsherziening waren geweest. De meerderheid hunner
ging, zoo als de meerderheid der bevolking, met de voorstanders mede.
L. D. Storm uit Breda kon als de vertegenwoordiger dier meerderheid
in de Tweede Kamer worden beschouwd. Anderen daarentegen, zeer
invloedrijke mannen, bezadigden, misschien ook enkele voorzichtigen,
bovendien enkelen die bevreesd waren voor hetgeen vóór 1848 als
,,democratischfl werd beschouwd, of die, vooral geneigd waren om
het Koninklijk initiatief op den voorgrond te stellen, waren geene
voorstanders van Grondwetsherziening naar het voorbeeld der negen
mannen, en volstrekt niet in den geest der liberale partij van
1847 geweest. Luyben, de veteraan, welke reeds vóór 1830 in
het eerste gelid had gestaan, behoorde tot dezen. De redenen,
waarom hij en in 1840 en in 1845 de voorstellen ter Grond
afgestemd, legde hij (17 Aug. 1848) in-wetshrzingad
de Vergadering der Staten- Generaal bloot. Zij waren deze:
de voorstellen in 1840 van de kroon uitgegaan hadden hem
niet voldoende toegeschenen. Toen Willem ii . den troon beklommen had, stelde hij in dezen vorst vertrouwen. Hij begeerde
echter niet, dat het voorstel tot herziening van een ander dan
van de Kroon zou uitgaan. ,,Zoo het voorstel ter herziening
van het Staatsverdrag niet van de Regeering uitging, Iiep hare
populariteit groot gevaar, en wanneer ze eenmaal verloren ging,
was de Regeering verlamd. "" Eerie andere reden waarom in
1844 en 1845, al ware ook eene Grondwetsherziening door de
Regeering voorgesteld geworden, Luyben zich toch daartegen zou
verklaard hebben was, dat er nu misschien twee of drie leden
van het toenmalige ministerie volledige vrijheid van Godsdienst
en van Onderwijs aan de bewoners van Nederland hadden wil.
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len schenken, en hoe de meerderheid der Kamer toen over de
vrijheid van Godsdienst voor twee vijfden der Nederlanders
dacht, heeft de Placeiquaestie geleerd. „Zelfs nu, nog in Augustus 1848, een vrijzinnig ministerie aan het roer is, blijkt het
hoe vele leden der Tweede Kamer en hoe duizenden daarbuiten over de zaak der Godsdienstvrijheid denken. Bij zulke
omstandigheden had ik (Luyben) den moed niet om op wijzigingen van het Staatsverdrag aan te dringen, overtuigd dat
diárvan voor de vrijheid van allen geene goede vruchten te
plukken waren." Zoo dacht Luyben, en met hem dachten vóór den
13n Maart 1848 zoo velen der bezadigde en gematigde Katholieken,
die beter den thermometer der Politiek hadden waargenomen.
Maar toen de Koning zelf Grondwetsherziening begeerde, wijl hij
begreep dat zij eene noodzakelijkheid was geworden, waren allen
eensgezind, en zelfs was verreweg de groote meerderheid met
geestdrift bezield voor de zaak, waarvan thans Willem ii zelf
het initiatief had genomen.
Op de eerste plaats werd door de Katholieken lof aan den
Koning zelven toegebracht: ,,Willem ii heeft zijn tijd bedrepen
en als een staatsman, die oorzaken en gevolgen kent en berekent,
plaatst hij zich zelven aan het hoofd der beweging en bewerkt zelfs
de omwenteling, (lie Nederland tot behoud moet strekken. Het
Koninklijk woord heeft geklonken ; de Natie ' heeft het gehoord
en toegejuicht, en als met een tooverslag is een ommekeer van
denkbeelden bewerkt, die elk moet verbazen. Wie is er, die
zich nu nog behoudsman durft noemen P Het systeem is gevallen. Hetzij voor eeuwig ten grave gedaald met al zijne consequentiën. En moge de nieuwe orde van zaken, die uit den
huidigen toestand moet geboren worden, zijn gegrondvest in
waarheid op het denkbeeld onzer eeuw der vrijheid." Zoo
schreef de Ted van 17 Maart. Men kan zeggen, dat het blad
de gevoelens zijner geloofsgenooten uitdrukte. Het valt niet te
ontkennen, dat zich evenzeer onder de Katholieken van Nederland als onder de Protestanten personen bevonden hebben, die
al te hooge verwachtingen koesterden omtrent een gulden eeuw
van vrijheid en van volkswelvaart, welke thans voor de Natie
1110 D.
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zou zijn aangebroken. De slechte zijde der volksbewegingen in de
verschillende Staten van Europa had zich in de tweede helft
van Maart nog niet vertoond: men weet nog den val van Louis
Philippe geheelenal aan eigen schuld en aan die zijns ministers
Guizot. De politieke tinnegieters en onruststokers, welke beu
proefden het hoofd hier en daar op te steken, vonden weinig
sympathie bij de katholieke bevolking, doch veel meer af
Mannen echter, die den loop der verrassende op elkan--keuring.
der volgende gebeurtenissen meer van uit een hooger standpunt
beschouwden en een wijsgeerigen blik wierpen op hetgeen ge
rieden hunne geloofsgenooten in rle Katholiek van-schied,
April 1848 tot kalmte en gematigdheid aan. Strijd voor hunne
rechten in zake van Godsdienst, Onderwijs en recht tot Vereeniging werd door den schrijver aanbevolen; maar met de vermaning om zich waardig, kalm en vastberaden te gedragen.
Het vertrouwen op den persoon van Willem ii was bij de
groote menigte der Katholieken algemeen: evenzeer de vreugde,
dat het belangrijke werk der staatkundige hervorming van de
Kroon zelve zou uitgaan, bij de diepdenkenden, die den gang
der gebeurtenissen gadesloegen. Het ministerie Schimmelpen
Donker Curtius, als tijdelijk minister van-nick,metDr
Justitie, werd door het katholieke deel der natie, zooal niet
met ingenomenheid, dan toch met vertrouwen, ontvangen. Dat
de Pers zweeg ouder de opgewondenheid van het Publiek,
laat zich begrijpen; dat in de dagbladen zich alle uiterlijke
verschijnselen openbaarden, die aan de staatkundige beweging van
1848 hun eigenaardig karakter gaven, i- een feit, dat hij, die
ze later met kalmte heeft nagelezen, zal moeten erkennen. Maar
al de geestdrift voor vrijheid, voor hervorming, voor maatschappelijke verbetering, voor verbetering van liet lot der volksklasse
bleef bij de katholieke, zoowel als bij de protestantsche Nederlanders binnen de palen der gematigdheid.
Het politiek programma, door de Katholiekert, in Maart
1848, opgesteld, is niet het werk geweest van de redactie van een
dagblad, die slechts met zich zelve te rade ging en hare
zienswijze voor die der Katholieken van Nederland verklaarde;
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dat programma, ofschoon liet alleen door de Redactie van de
Tijd uit haren naam door twee harer leden is gesteld, is niet
opgemaakt dan na overleg met invloedrijke en achtingswaardige mannen, omtrent wie men veilig kan zeggen, dat zij een
helderen blik op de gebeurtenissen van den dag wisten te
werpen en dat zij de meening uitdrukten van geheel het katholieke volk van Nederland. Mogen er al enkelen onder dat
katholieke volk zijn geweest, welke niet konden instemmen met
de ,,Ultramontaansche eischen", zeker was hun getal niet grooter
dan één op de duizend. Dat Programma, gelijk de schrijver van
dit Werk zich veroorlooft het te noemen, is door de Zijd openbaar gemaakt in het nummer van 21 Maart 1848, onder den
titel van ,Onze vorderingen ". Als politiek Programma van de
Katholieken in 1848, laten wij het in zijn geheel volgen :
,,In den nieuwen toestand, die Zijner Majesteits heugelijk besluit
heeft gemaakt, is het de plicht van elk rechtgeaard Nederlander
de Commissie van herziening der Grondwet voor te lichten nopens
de behoeften, welke het land wenscht bevredigd te zien. Het
is daarom ook dat wij ons programma geven.
, Vrijheid en gelijkheid voor do Wet. Ieder wil haar, en de
gebeurtenisssen hebben haar bevestigd. Al wie dus een vrijzinnig
hart in den boezem draagt, eische met ons vrijheid in den echten
zin van het woord. Hij behoort tot andere tijden, die nu nog
inkrimpende of preventieve bepalingen wil hebben ingevoerd in
strijd met de vrijheid".
,,Vrijheid van drukpers. Wij hebben haar; maar do gevallen
Regeering wenschte haar in te krimpen! Het zij voor altijd ge
onder den schijn van het misbruik te willen-danmeth,i
keeren, voorhadden de vrijheid te dooden. Men straffe het mis
dat de vrijheid ongeschonden blijft."
-bruikzó,
„Vrijheid van Godsdienst. Men plaatse niet meer het bespotte
woord in de Grondwet, dat de vrijheid van begrippen is go.-lijk
waarborgd ; daarvoor hebben wij geene Grondwet noodig; er is
geene politieke macht in de wereld, welke die vrijheid kan aan
Wij hebben recht op vrijheid van belijdenis on eeredienst;-tasen.
niet slechts van de eerediensten, die thans bestaan, maar wan(
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neer men vrijheid wil, ook van die zich regelmatig mochten
organiseeren, 1 ) als zij noch de rust, noch do veiligheid van den
Staat bedreigen. Iedere eeredienst moet overigens de vrijheid
hebben zich te organiseeren, elk naar hare bijzonderen aard."
„Gelijke bescherming moet worden verleend aan alle godsdienstige
gezindheden. Die bescherming zij nooit preventief ; immers eene preoverheersching. Daarom
ventieve bescherming is — of ontaardt in
zij het den Staat nooit vergund zich te mengen in de inwendige
belangen van eenige gezindheid. lV ant geschiedt zulks tegen den
wil der betrokkene eeredienst, dan heeft men verdrukking; heeft
het plaats met de goedkeuring eener gezindheid, dan loopt men
gevaar, dat deze boven do andere wordt begunstigd."
„Daarenboven strijdt het met de gelijkheid van bescherming,
dat de nu vigeerende Grondwet (van 1840) aan sommige eerediensten bezoldigingen waarborgt en voor de andere eerediensten
slechts machtigt om die te verleenen naar goedvinden. 2) Waar
gelijkheid van bescherming is, daar moet gelijkheid van recht
bestaan. En daarom, if de Staat moet geen enkele eeredienst
bezoldigen, en dit verlangen wij: het zonde een groote bezuiniging zijn; bf zij moet aan allen gelijkelijk recht geven op bezoldiging in evenredigheid der behoeften."
„Het moet overigens iedere gezindheid vrij staan gemeenten
op te richten, waar zij goedvindt, ten minste op eigen kosten."
„Vrijheid van Onderwijs. Het is eene ongerïjmdheid, dat in
een land, waar vrijheid heerscht, de Staat alle' n het recht zou
hebben van onderwijs te geven. Geef den Staat het Onderwijs,
dan zal het Onderwijs afhangen van Bene partij, die bovendrijft,
of van één enkel man, welke die partij vertegenwoordigt in de
Regeering. Is het niet eene vrije Natie onwaardig, dat de toekomst van ons Volk wordt toevertrouwd aan de grillen van één
man, of ten minste van Bene partij! Is het niet bespottelijk,
dat dáár, waar ieder recht heeft, om zich een openbaar en dage—s

1) Dit heeft betrekking op vrijheid van eeredienst ook voor de Afgescheidenen. De Katholieken zijn in ons land altijd voor de Separatisten in de
bres getreden.
2) In welk geval de Afgescheidenen verkeerden.
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lijksch onderwijs aan te matigen door de Pers , dat dáár zelfs
niet een geleerde de vrijheid zou hebben, om eenige kinderen te
onderwijzen zonder machtiging der Regeering! Daarom, de Grond
geve nu uitdrukkelijk vrijheid an Onderwijs. Echter geene-wet
losbandigheid. Wij willen het toezicht van den Staat niet geheel en
al buitengesloten; want wij vragen geen vrijheid om kwaad te
doen; wij willen vrijheid om goed te doen."
,,Vrijheid van Associatie."
„Vrijheid van Petitie."
„Een homogeen verantwoordelijk Ministerie.
u Onschendbaarheid des Konings."
,,Ontbindbaarheid der beide Kamers."
,,Rechtstreeksche verkiezingen."
,, Openbaarheid van de zittingen der Staten-Generaal, der
provinciale, stedelijke en zelfs van sommige plattelandsbesturen."
,,Periodieke aftreding van de leden dezer lichamen."
„Afschaffing der Standen."
„Afschaffing van de ministeriën van Eeredienst, die bij de
vrijheid van Godsdienst vervallen."
,,Afschafóng van den Staatsraad, die bij een homogeen Ministerie onnoodig is."
,,Het opperbestuur der Koloniën te regelen door de Wet."
„Vereenvoudiging van het huishouden van Staat en, om die
mogelijk te maken, de indeeling der provinciën en het getal der
hoven over te laten aan den Wetgever."
,, Eindelijk vorderen wij, dat in de Grondwet eene bepaling
worde gevoegd, waardoor het beginsel wordt uitgedrukt, dat tegen
het misbruik der door de Grondwet gewaarborgde vrijheden
preventieve wetten uitgevaardigd, of besluiten of dispositiën mogen
genomen worden."
e^Ziedaar de voorname punten, waarop wij de aandacht der
Commissie vestigen, en welke zij, wij vertrouwen het, niet zal
nalaten op te lossen naar de ruime begrippen onzer eeuw en de
gebiedende behoeften van het oogenblik."
Ziedaar dan een soort van programma, dat door de Tijd in
overleg met eenige anderen werd gesteld. Er waren voorzeker
"
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onder de Katholieken tal van mannen, die omtrent sommige
punten minder radicaal (gelijk men het noemt) gezind waren,
maar de groote menigte der Katholieken vond niet het minst
bezwaar daartegen in te brengen. Men wenschte ingrijpende hervormingen, waardoor „de partij van het Behoud en de Dominocratie"
van de Regeering zou worden verwijderd, waardoor men volledige
gelijkheid van rechten en ook van toepassing dier rechten zou
verkrijgen. Zich aan te sluiten bij de leiders der liberale partij
scheen daartoe de eenige weg. Ook maakte men van katholieke
zijde er volstrekt geen bezwaar tegen, dat men voor 11 liboraal"
zou beschouwd worden.
Al spoedig bleek het, dat er tusschen de leden van het Ministerie een ernstig verschil bestond omtrent de toepassing van het
regeeringsbeginsel der Grondwetsherziening; dat Schimmelpenninck
en Nepveu andere inzichten hadden dan de overige leden van het
Ministerie; dat die twee heeren niet instemden met het ontwerp,
dat door de Commissie ter Grondwetsherziening den 18n April
was ingediend. Daar Schimmelpenninek en Nepveu omtrent
punten, welken den Katholieken bijzonder ter harte gingen, met
hunne ambtgenooten niet eensgezind dachten , wendde zich
hunne opinie terstond togen deze beide ministers: ,, Gaan wij
eene reactie te gemoet ?i" vroegen de katholieke organen. Het antwoord, dat deze op hunne eigen vraag gaven, was: „Hoe het zij,
de oneenigheid in het Ministerie is toe te schrijven aan de verandering van sommige ministers, die wellicht daarom van meen ing veranderd zijn, omdat zij zich hebben laten influenceeren
door de mannen van het Behoud. Als wij wel onderricht zijn,
moet het verschil hoofdzakelijk loopen over het al of niet brengen van een meer aristocratisch element in de Wetgeving# i)
Het woord ,,Aristocratie" en het woord ,,Vrijheid" maakten op
de Katholieken van Nederland in 1848 een geheel verschillenden
indruk: met „Vrijheid" dweepte men; het andere woord was genoeg om hun vrees aan te jagen. Eu zeker niet zonder grond.

1)

Tijd 13 Mei 1848.
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Aristocratie, Oligarchie, Do:ninoeratie waren in Noord-Nederland
meestal met elkander verbonden geweest teen de ,, Pausgezinden".
Als één man schaarden zich de Katholieken onmiddellijk aan
de zijde van de meerderheid in hei Ministerie, waarvan Dirk
Donker Curtius den 13a Mei het politiek Programma aan de
Staten- Generaal mededeelde. Nog eer de Koning zijn besluit genomen had om aan Schimmelpenninck en Nepveu het gevraagde
ontslag te verleenen, r^.dcneerde de Tijd alsof dit reeds ware ge
uitte den wensch, dat men deze gelegenheid niet zou laten-schiedn
voorbijgaan, om Thorbecke en anderen in het ministerie te doen
treden 1).
De liberale partij bleef door het aftreden van Schimmelpen•

ninek en Nepveu aan het bewind. Zij werd nog versterkt doorat de Kempenaer optrad als minister van Binnenlandsche Zaken.
Dirk Donker Curtius had door zijne rede van den 13n Mei de
natie uitgelokt om hare meening to doen kennen. Het katholieke gedeelte der bevolking bleef niet achterwege. Den 15' Mei
reeds circuleerde in Rotterdam een adres, waarin men zijne im
stemming met de politieke gedragslijn van Donker Curtius betuigde. De Katholieken werden aangespoord om door hunne
onderteekening een bewijs hunner sympathie te geven. Deze uit
van de Tijd en andere dagbladen vond weerklank : eigen--nodig
lijk waren reeds vele Katholieken uit den deftigen handelsstand
in onze groote steden en invloedrijke mannen in Noord-Brabant
v6órgegaan. Bij het nalezen der jaargangen onzer invloedrijkste
bladen van 1848, bij het nagaan van hetgeen in die jaren van onze
zijde is geschied, valt het moeielijk te beslissen, welke invloed het
krachtigst is geweest: die van de dagbladen, vooral van de
Tijd, op de publieke opinie der Katholieken, of die van dezen
op hunne organen in de Pers. Wederzijds werd men aangespoord en voortgedreven. Men kan niet zeggen, dat de organen
der Pers de openbare meening Teebben gemaakt; eerder zou
men moeten zeggen, dat de Pers gehandeld heeft onder den
invloed der Openbare Meeping; welke op hare beurt zich door
1) Tijd

13 Mei 1848.
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eenige weinige vertrouwde organen de formulen liet geven,
waarin die openbare meening zich behoorde te uiten.
Die gemeenschappelijke samenwerking toonde zich al spoedig
in de beweging ter ondersteuning van het ministerie Donker
Curtius. De liberale partij gaf door tal van petitiën hare
meening to kennen: de Katholieken sloten zich bij haar aan.
Men begreep, dat men op de nog bestaande Staten- Generaal
druk moest uitoefenen, om deze zedelijker wijze te noodzaken
tot het aannemen der voo rge stelde Grondwetsherziening: vooral
om er deze toe te doen besluiten, dat zij rechtstreeksche verkiezin.
gen, -- de voornaamste wensch der geavanceerden Liberalen, —
opheffing van het Placet en Vrijheid van Onderwijs, — de voorname
wensch der Katholieken, — zouden aannemen. Dit potitionnement,
in dien geest reeds vóór den 13n Mei aangevangen, werd na
dien dag met kracht en ijver voortgezet. Uit de verschillende
verzoekschriften, welke eene belangrijke verzameling vormen, kan
men het best den geest der Natie in 1848 leeren kennen. Het
adres, dat van de zijde der Katholieke bevolking het meest bijval vond, is in het bureau van de Tijd, na overleg met
eenige invloedrijke Katholieken, opgesteld. Het was zeer gematigd
in den vorm. Het diende om het politiek programma van Donker
Curtius te steunen: voornamelijk omdat veel daarin gevonden
werd, wat de Katholieken bevredigde. Dit adres, dat eerst te
Amsterdam ter onderteekening werd aangeboden en spoedig in
alle oorden des lands door duizenden werd aangenomen als
do formuleering hunner wenschen omtrent de Grondwetsher
volgenden inhoud:
-zieng,wasvd
,,In uwe hoogstmerkwaardige zitting van den 13n Mei is door
de Regeering eene gewichtige verklaring afgelegd van de beginselen, die door haar bij de aanstaande regeling der instellingen
van den Staat zullen worden gevolgd en ten grondslag gelegd,
alsmede van hare inzichten en stellige voornemens omtrent de
toekomstige Staathuishouding."
„Do ondergeteekenden zijn doordrongen van al het gewicht
der omstandigheden, waarin Nederland verkeert, en van den plicht,
die op ieder rust om aan de stem. des Konings en der Regee.
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ring gehoor te geven, tot openbaring zijner gevoelens omtrent
die beginselen en inzichten, opdat daaruit de geest en de wensch
der Natie moge blijken. #
„Piet is daarom dat zij zich verplicht achten openlijk te
kennen te geven hunne innige overtuiging van de onmisbaarheid
van den monarchalen Regeeringsvorm in ons vaderland en hunne
onwankelbare verkleefdheid aan het Huis van Oranje. Op dezen
grondslag hechten zij dan ook oprechtelijk hun zegel aan het
stelsel, dat door den tijdelijken minister van Justitie in uwe
Vergadering is opengelegd, den wensch uitende, dat de uitspraak,
welke van U. E. M. zal worden verlangd, daarmede in overeen.
stemmin; zal zijn en alzoo onder den zegen des Allerhoogsten
zal mogen bijdragen tot het vestigen van instellingen, waardoor
de zelfstandigheid, de rust en de voorspoed van het Vaderland,
de eendracht der burgers, de band tussehen Vorst en Volk en
de toekomst van Nederland krachtig zal worden verzekerd."
Het ondersteunen van Donker Curtius was en bleef een tijd
lang de Politiek der liberale partij en ook die van De Tijd. Toen
de minister van Justitie den Koning in het laatst van Juli zijn
ontslag aanbood, omdat de Eerste Kamer zijn wet op de afschaf
brandmerk had verworpen, ging er van-fingvaesl
liberale en ook van katholieke zijde een kreet op. Zij zagen in
het verwerpen van het wetsvoorstel een drijven van de partij
van het Behoud. Het lid der Eerste Kamer, Van Rappard, wien de
verwerping vooral werd geweten, werd in niet zeer malsche bewoordingen veroordeeld. „Als men het veld ruimt," schreef De T jd
den 4den Augustus, „voor de eerste poging de beste, die de behoudende partij mocht willen aanwenden tegen de verbete-ing, die
onze Staatsregeling behoeft, dan is het niet mogelijk, dat er ooit
iets tot stand zal komen dan door revolutie. Mochten de StatenGeneraal geneigd zijn de wetsontwerpen ter Grondwetsherziening
te verwerpen, iets wat men sinds de houding der Eerste Kamer
omtrent het wetsvoorstel van den minister van Justitie vreesde,
welnu ! dat men zich dan tot den Koning wende met het eer
maar dringend verzoek, dat Z. M. middelen berame om-biedg,
de gewenschte herziening zonder de Kamers tot stand te brengen."
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Ziedaar den raad, welke den l In Augustus door De Tjjcl aan de
Katholieken werd gegeven. Men verlieze niet uit het oog, dat de
opgewondenheid algemeen was en dat er, behalve de dagblad
andere mannen waren, die het volstrekt niet wen--schrijve,nog
schelijk zouden geacht hebben, dat de Koning tot buitengewone
maatregelen overging, doch die den Koning tegenover de Oligarchie
en Dominocratie, gelijk men het uitdrukte, zouden gevolgd zijn.
Men ' ergete niet, dat het de Katholieken van Nederland in 1848
minder te doen was om constitutioneele, liberale instellingen, dan
wel om de laatste overblijfselen van eene gehate orde van zaken
van voor hen droevige tijden omver te halen.
Zij konden daarom echter niet tot de Liberalen gerekend
worden in dien zin, dat zij hunne eigene zelfstandigheid vergaten ;
dat zij het bewustzijn verloren, of voor een oogenblik den feitelijken
toestand vergeten hadden, dat zij eene „politieke persoonlijkheid"
in Nederland vormden. Dat vergaten zij niet; maar zij waren in
1848 eene politieke persoonlijkheid, „die Vrijheid vorderde."
Daarom gingen zij voor het oogenblik met de liberale partij mede.
Beiden begeerden hetzelfde, althans zoo scheen het. De Liberalen
offerden, hetzij uit beginsel, hetzij onder den indruk der gebeur
papistische traditien op en toonden zich bereid-tenis,da
om, gelijk men het uitdrukte: „de Protestantsche belangen" in
den steek te laten. Do Katholieken wilden hunne vrijheden en
schenen geen beter middel daartoe te kennen, dan de politieke
vrijheden te vorderen, welke de liberale partij voor het land begeerde.
Het blijkt uit enkele petitiën, dat de Katholieken van deze
of gene streek, -- hetzij onder den invloed van den een of
anderen redenaar in kiezersvergaderingen, hetzij uit afkeer tegen
de eene of andere staatsinstelling, — soms vreemdsoortige elementen
in hunne petitiën voor rechtstreeksche verkiezingen, opheffing van
Placet enz. inlaschten. Zoo werd uit eene streek des lands, waar
veel veenderijen zijn, behalve genoemde zaken ook opheffing van den
turfaccijns gevraagd 1). Wel wat zeer liberaal in den zin van 184,'
1) Dit brengt mij in herinnering, dat in 1796 of 1798 een klein dorpje in
Noord -Holland, Wadway, zich zelf tot cone ondeelbare, onafhankelijke Repnbliek deelareerde,
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waren de wenschen in eene petitie van uit Eindhoven geformuleerd.
De adressanten begeerden, behalve volledige vrijheid van Godsdienst en Onderwijs, ook vrijheid van associatie; vrijheid van
drukpers; gelijke burgerlijke en politieke rechten; gelijke bedeeling van waardigheden tusschen do belijders van onderscheidene
gezindheden; rechtstreeksche verkiezingen; ontbindbaarheid der
Kamers; afschaffing der militie, welke de kinderen aan hunne
ouders ontrukt; zooveel mogelijk bezuiniging en vereenvoudiging
in de huishouding van den Staat; zooveel mogelijk vermind3ring
van belasting, die op de mingegoeden drukt; afschaffing der
standen. Wij staan voor een oogenblik bij één wensch in deze
petitie geformuleerd stil; bij den wensch: vermindering van belasting, die op de mingegoeden drukt. Onder deze tamelijk onbe
stemde uitdrukking schuilde een wensch, in 1848 vrij algemeen
gedeeld door de geheele plattelands bevolking en niet het minst
door die van Noord-Brabant; insgelijks was deze vrij algemeen
onder de kleine burgerij der steden : het was namelijk do afschaf
belasting op de eerste levensbehoeften: op brood, vleesch,-fingder
turf enz. enz. Zoo ook werd onder een anderen wensch van vele
petionarissen om niets meer of minder gevraagd dan om het vrijhandelstelsel. In de verzoekschriften wordt dit geformuleerd als:
„opheffing van beletselen, welke handel en nijverheid in den weg
leggen." In tal van petitiën door katholieke onderteekenaars op.
gezonden vindt men dergelijke wenschen geformuleerd. Wij
treden noch ten gunste van inkomstenbelasting, noch van Beschermend of Vrijhandelstelsel op; wij constateeren slechts het
feit, in welken zin het geslacht der Katholieken van 1848 dacht
en handelde.
Het woord van óón man beteekent vaak meer dan dat van
duizenden, die medegaan waar de opinie van den dag hen voert.
Des te meer beteekent het woord van zulk een man, wanneer
het wordt ondersteund door het woord van mannen, die bij de
Katholieke als het hoogst kerkelijk gezag worden erkend, door het
woord namelijk van de gezamenlijke kerkvoogden en bisschoppen
van Nederland. Zulk een man nu was Mr. J. B. Van Son, de
minister van R. C. Eeredienst in het Ministerie vóór 1848, een

-

108

AJREé1 VAN

man op Wien Noord -Brabant een onbepaald vertrouwen stelde.
In zekeren zin kan men Mr. J. B. Van Son den hoofdleider
in politieke zaken der Noord Brabanters noemen: reeds van
den dag af toen de beweging tot herziening der Grondwet in 1848
een aanvang nam tot aan zijn dood in het jaar 1875. Conservatief
in de juiste beteekenis van het woord, doch, niet altijd in die,
welke door de partij van het Behoud daaraan werd gegeven; innig
gehecht aan de katholieke Kerk was hij, hoewel niet gezeten in
de Staten- Generaal, wat hij niet begeerde, — had hij dit gewild, alle kiesdistricten van Noord -Brabant hadden er een eer
in gesteld hem af te vaardigen, — de man, wiens woord een
gezag had grooter dan van eenigen anderen katholieken leek in
Nederland.
De aanleiding tot het petitionnement der Kerkvoogden en van
mr. J. B. van Son, gesteund door duizende Noord - Brabanders,
werd gegeven door een adres, dat de Synodale Commissie der
Nederlandsche Hervormde Kerk in Juni 1848 aan den Koning
inzond. Daarin werd gevraagd: „dat het Zijne Majesteit behage
het ontwerp van Grondwet, voordat het aan de Staten-Generaal wordt aangeboden, inzonderheid op het punt van de
Godsdienst, in ernstige overweging te nemen ", hetgeen in parlementaire vormen beteekent : er niet de goedkeuring aan te
schenken. „Onder de artikelen, welke de Godsdienst betreffen,
zegt de Synodale Commissie, „komen er in dat onderwerp voor, die
beginselen behelzen, geheel en al strijdig met den geest, den
toestand en de behoeften der Nederlandsche Hervormde Kerk, den
hechten steun van Uwer Majesteits Troon en het Huis van
Oranje; beginselen, die in de toepassing niet dan vreeselijkegevolgen doen duchten en zullen na zich slepen." Onder die beginselen in het ontwerp der Grondwet neergelegd, welke zulke
,,vreeselijke gevolgen doen duchten ", telde de Synodale Commissie: „het beginsel van onbepaalde vrijheid om godsdienstige
meeningen te belijden; om alle godsdiensten openbaar uit te oefenen;
om aan de Kerkgemeenten de vrije keus harer leeraren te geven;
om het recht van briefwisseling met hare hoofden toe te staan;
het recht om hunne kerkelijke voorschriften vrij af te kon-
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digen waardoor het recht van Placet wordt vernietigd; verder
om het Onderwijs geheel vrij te laten, zonder regeling door de
Wet. "Ook verhief de Synodale Commissie hare stem tegen enkele punten, welke bepaaldelijk bestaande toestanden in de Neder
Hervormde Kerk veranderden, doch waaromtrent de Ka--landsch
tholieken tamelijk onverschillig waren. De Synodale Commissie
eindigde met den Koning de verwachting te kennen te geven,
dat, zoodra de Hervormden den stap vernomen zouden hebben,
dien de Commissie, genoodzaakt door de ministerieele mede
Mei en gedreven door waarachtige belang -delingva13
heil van Kerk on Staat, bij Z. M. heeft gedaan,-stelingh
vele kerkbesturen en leden van liet Hervormde en andere Protestantsche Kerkgenootschappen zullen worden opgewekt, om bij
het dreigend gevaar mede hunne stem te laten hooren. De
Synodale Commissie zeide aan het slot van haar adres aan den
Koning, dat zij zich voorbehield zich insgelijks tot de Tweede
Kamer der Staten- Generaal te wenden.
Dit adres van de Synodale Commissie, welke aan het hoofd
stond van het Nederlandsch Hervormde Kerkgenootschap, was eene
zaak van gewichtige beteekenis. Hoewel zij zich alleen bepaalde in hare petitie tot die punten, welke de godsdienst
vrijheid van Onderwijs betroffen, veroor--quaestindv
deelde zij echter de geheele liberale politiek, gelijk de minister
Dirk Donker Curtius, in zijne redevoering van den 13n Mei,
daarvan het programma had gegeven. De Synodale Commissie
gaf hare verwachting te kennen, dat de Hervormden en ook andere Protestanten, welke dachten gelijk zij, insgelijks door middel
van adressen en petitiën zich zouden doen hooren. Door dergelijke
verwachting te kennen te geven, lokte men de verwezenlijking
daarvan uit. Trouwens in dit punt gebruikte de Synodale Commissie niets meer dan een recht, dat haar en hare geestverwanten onbetwistbaar toekwam. Zij volgde bovendien slechts het
voorbeeld door de Liberalen haar gegeven, toen de adresbeweging
ter herziening van de Grondwet door dezen was uitgelokt. Wat
meer is, zij beantwoordde door haar adres dat van zoovele Katholieken, die wel degelijk onder hunne wenschen van Grond.
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wetsherziening de quaestie van opheffing van het Placet en van
vrijheid van onderwijs op den voorgrond hadden gesteld.
Het adres der Synodale Commissie had vóóral eene politieke
beteekenis door de af keuring van het Programma van den 1311 Mei,
Zij plaatste zich daardoor aan de zijde der afgetreden ministers
Schimmelpenninck en Nepveu. Dat zij zich geheelenal schaarde
aan den kant der mannen van het Behoud, werd door velen
onder Liberalen en Katholieken vermoed. Immers de afstand
tusschen dezen en de beide afgetreden ministers werd als niet
zeer groot beschouwd. Van het oogenblik af, dat de Synodale
Commissie haar adres aan den Koning had openbaar gemaakt,
nam dan ook de strijd op staatkundig terrein terstond een
meer kerkelijk karakter aan. Velen die tamelijk lauw waren,
zoolang het politieke vraagstukken betrof, gevoelden zich opgewekt, nu zij de stem vernamen van liet voornaamste lichaam
der Nederlandsche Hervormde Kerk; nu zij bevreesd werden gemaakt voor de heilige zaak van het Protestantisme. Velen, die
tamelijk onverschillig waren omtrent de meerdere of mindere vrij
heid der Roomschen, maar volstrekt niet onverschillig waren of
bevoorrechte standen zouden worden afgeschaft, of de verkiezingen niet meer door een soort van filtreertoestel zouden gaan,
gevoelden op eens hun hart beklemd door de vrees voor de
rechten van de Nederlandsche Hervormde Kerk en door den
schrik voor het verlies van het Openbaar Onderwijs, dat voor
de vrijheid zou worden prijs gegeven. Het gevolg hiervan was,
dat te rekenen van af 1 Juni 1848, een band geweven werd
tusschen de partij van het Behoud en de warme Hervormden, die
echter daarom nog niet geneigd waren zich onder de Anti-revolutionairen, veel minder nog onder de Afgescheidenen te scharen.
Velen, die na een tijdsverloop van meer dan dertig jaren de
petitiën in de zaak der Grondwetsherziening weder voor zich
zien, zullen zich zeer wel herinneren, hoe het vooral de grootere
en kleinere stads- en dorpsoligarchen waren, die, ijverig bijgestaan door de predikanten, het volk aanmoedigden om te stemmen voor de handhaving van het Protestantisme, tegen de opheffing van het Placet, tegen Vrijheid van Onderwijs, tegen
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rechtstreeksche verkiezingen, waardoor de Roomscheu meester
zouden worden 1 ).
Van den kant der Kathólieken bleef men niet achter dezelfde
taktiek te volgen als de Synodale Commissie en de ijverige
hervormden; maar in tegenovergestelde richting. De aansluiting
met de Liberalen werd nauwer. Het programma, door Donker
Curtius den 13n Mei geformuleerd, werd met warmte omhelsd.
Velen, die flauwe gevoelens koesterden omtrent de allosgenezende kracht der rechtstreeksche verkiezingen, -- de leuze van
,, bezuiniging door vereenvoudiging" was voor het volk de verleidelijkste -van alle, — werden daarvan warme voorstanders.
Maar boven alles begreep men, dat men moest waken, dat vol
vrijheid van Godsdienst, vrijheid van Onderwijs en vrijheid-ledig
tot Associatie niet werden ingekrompen en veel minder geweigerd
door eerie coalitie van Oligarchie en Dominocratie, gelijk men het
noemde. De toon der katholieke Pers werd heftiger; zij gaf
weinig toe aan die der Antipapisten. Nu de Synodale Commissie
hare stem voor den Troon had laten hopren, meenden de katholieke Kerkvoogden, dat zij niet langer mochten zwijgen. De
bisschoppen (i. p. i.) richtten aan Z. M. een adres, dat den 26n Juni
algemeen bekend werd.
Na verklaard te hebben, dat zij met vreugde de Commissie ter
herziening der Grondwet omtrent Godsdienstvrijheid en gelijkheid
der gezindten talrijke wijzigingen in de bestaande Grondwet
hadden zien voorstellen ; wijzigingen, waaraan de geheele katholieke bevolking hare goedkeuring hechtte, gingen zij voort en
zeiden : # Doch sedert kort, Sire! hebben Benige mannen een aanval
gedaan op de vrijheid van Godsdienst en de vrijheid van Onderwijs, zooals die in liet Ontwerp (ter herziening der Grondwet)
zijn uitgedrukt; in adressen aan U. M. gezonden hebben zij de
vrijheid bestreden en ze voorgesteld als bronnen, waaruit het
verderf van Nederland en Oranje zou opwellen. Sommigen van
hen (en dezen zeggen te spreken uit naam van de geheele Her.
1) Tal van mededeeliugeu uit verschillende provinciën bevestigen, dat ook
dáár is geschied, wat ik zelf in Noord -Holland heb zien geschieden.
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vormde Kerk) geven duidelijk te kennen, dat zij, in plaats van
ondubbelzinnige waarborgen voor de gemelde vrijheden; veeleer
inkrimping der nog bestaande Grondwet op dit punt verlangen
en alzoo den achteruitgang, althans ten dezen aanzien, zijn toegedaan. In deze omstandigheden vermeenden de Bisschoppen
het stilzwijgen niet langer te mogen bewaren. Dit meenden zij
niet, omdat het vertrouwen op U. M. verminderd was, maar
omdat hun zwijgen soms tegen hunne meening konde uitgelegd
worden, en omdat zij, de zekerste kennis van de ernstigste ver
hunner geloofsgenooten hebbende, deswege een onbedriege--langes
lijke getuigenis bij U. M. kunnen afleggen."
i# Zij verklaren dan eerbiedig aan U. M., dat de vrijheid van
Godsdienst, inzonderheid de vrijheid van belijdenis en van openbare oefening der Godsdienst, — des noods, wat de oefening
betreft, met do beperking, dat zij de wettelijke orde en rust niet
ernstig bedreigen mag; — de vrijheid om de kerkelijke
verordeningen aftekondigen, en om volgens de wetten van ieder
kerkgenootschap, de leeraren aan te stellen; de vrijheid van Ver
vrijheid om Onderwijs te geven, — deze laatste,-enig;d
voor wat het Lager Onderwijs betreft, desnoods met voorafgaand,
maar onpartijdig onderzoek naar de bekwaamheid, — dat deze
vrijheden ernstig en dringend door alle katholieke Nederlanders
verlangd worden, en dat het niet geven van uitdrukkelijke grond
waarborgen voor deze vrijheden op alle Katholieken en-wetig
inzonderheid op die van de provinciën Noord-Brabant en Limburg
een allerongunstigsten indruk zou maken."
Het adres der kerkvoogden werd door alle katholieke Neder
ingenomenheid goedgekeurd. Zooals wij reeds her--landersmt
haald hebben, volgden nu een tal van -adressen ; zoowel van
leeken, — en dezen voegden nog andere wenschen omtrent politieke instellingen er bij, — als der geestelijken van eene
geheele Provincie of van een dekanaat, — en dezen bepaalden zich
enkel tot die punten, welke de Godsdienst en de Onderwijs
-quaesti
betroffen.
Het belangrijkste der adressen — na dat der kerkvoogden —
was voorzeker het adres, dat door mT. J. B. van Son on duizenden
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uit Noord-Brabant, werd opgezonden. Daarin werd aangedrongen
op hetgeen zij, als Katholieken, van de in te voeren Grondwet
begeerden. Zij vroegen in de eerste plaats : vrijheid van Godsdienst,
met hetgeen deze noodwendig in zich besluit: zooals de gelijk
Katholieken tot posten en bedieningen; opheffing-stelingvado
van het Place en vrijheid van Onderwijs — hoogstens met onderzoek
naar bekwaamheid voor het Lager Onderwijs; vrijheid van Vereeniging; grondwettige verzekering van alle gezindheden, zonder onder
inkomsten, welke zij thans van den Staat genoten.-scheid,van
i)e toon, waarin het adres was gesteld, was ernstig, krachtig
en in bewoordingen vervat, gelijk men die van een man als mr
J. B. van Son kon verwachten.
Do vrees, dat de Tweede Kamer der Staten Generaal geneigd
zou zijn de wetsontwerpen tot herziening der Grondwet te ver
nam steeds toe naarmate het tijdstip naderde, waarop-werpn,
de beraadslagingen een aanvang zouden nemen. Het bleek
uit de voorloopige verslagen, uit de wijzigingen, welke de
Regeering hier en daar diende te maken, dat een groot getal leden
slechts schoorvoetend medeging en door lijdelijken tegenstand,
zooal niet door een afkeurende stem, de herziening zocht
te stuiten, Wat van liberale zijde werd aangewend om de tegenstanders der rechtstreeksche verkiezingen te overvleugelen,
beproefden de Katholieken tegen die partij, welke zij de Dominocratie
noemden. Het valt niet te ontkennen, dat hun toon soms vrij
heftig werd; maar het wantrouwen, dat daartoe aanleiding gaf,
was volstrekt niet ongegrond. Het adres der Synodale Commissie
gaf aanleiding tot petitiën, waarin opheffing van Placet en Onderwijsvrijheid veroordeeld werd als een ramp voor Nederland, en de
heftige toon van eenige Protestantschgezinden bladen wekte niet
weinig argwaan op. Men was onder de Katholieken vrij algemeen
overtuigd, dat de Behoudsmannen zouden trachten de Grondwetsherziening te verijdelen, in samenwerking met de predikanten, door
wie zij eene agitatie zouden opwekken tegen de Roomschgezinden. Zelfs
een man als J. B. van Son schreef (15 Aug.) in de Noord Brabander.
,,De zucht naar afscheiding (zooals in Limburg) is aanstekelijk
en de Kamer speelt grof spel."
-
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De Tweede Kamer der Staten- Generaal, eerst alleen en later
tegelijk met de Eerste Kamer, kwam bijeen om het gewichtig
werk der Grondwetsherziening, onder een algemeen gespannen
verwachting, ton einde te brengen. Wij weten hoe, na ettelijke
wijzigingen van het oorspronkelijk voorstel, het wetsontwerp werd
aangenomen. Welke de voorname punten waren, waartegen het
grootste verzet gericht was, hetzij van de zijde der Behoudsmannen,
hetzij van de zijde der Hervormde kerkelijke partij, hebben wij reeds
medegedeeld; hoe het grondwetsartikel over het Onderwijs, --het voorname geschilpunt voor latere jaren, — zooals het in de
Grondwet van 1848 luidt, tot stand is gekomen, zullen wij in
een volgend hoofdstuk bespreken.
Toen de nieuwe Grondwet was aangenomen, wekte dit bij het
katholieke deel van Nederlands bevolking algemeene vreugde op.
Men kan niet zeggen, dat zich uit hun midden daartegen één enkele
stem heeft verheven; die van een of ander afvallige, door een
papenhater als Van Dam van Isselt als een autoriteit aan
waarover hij evenwel door Van Sasse van Ysselt en-gehald,—
Luyben werd terecht gewezen, — kunnen wij als van geen beteekenis
voorbijgaan, 1) Mochten al eenige weinige diepdenkende mannen als
C. Broom, als J. B. van Son, de logische consequentiën van het
Liberalisme, als politiek-religieus stelsel, zien doorschemeren, zij
begrepen niet minder de onvermijdelijke gevolgen der losmaking van
de laatste banden, die, als een gevolg der Grondwet van 1840 en der
Gereformeerde traditiën, het Katholicisme in Nederland nog knelden.
Men kan zeggen dat De Tijd (29 Augustus), over het algemeen
genomen, de denkwijze der Katholieken uitdrukte, toen hij zeide:
u De voorstellen omtrent de Grondwetsherziening, door de Kamer
goedgestemd, zijn verre van onze wenschen en beginselen te
bevredigen. De vrijheid is te bekrompen gegeven, met te veel
voorzorg bewaakt, dan dat wij in din der punten, die de volks
betreffen, zouden kunnen geacht worden zekere waar•-vrijhedn
borgen voor de toekomst te vinden. Maar wij begrijpen, dewijl
1) Het was een argevallen priester Albert, vroeger pastoor te Hillegom,

welke eenige dagen de attentie der papenhaters tot zich trok, omdat hij het
Placet verdedigde.
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de rechten eens erkend zijn, dat de toekomst zorg moet dra en
voor hunne richtige uitvoering. Had de Grondwet de beginselen
guller gesteld, men zou in die toekomst menigen strijd hebben
afgesneden, die zich nu vroeg of laat en meer dan eens vijandig
zal openbaren, als het er op aan zal komen, om de Grondwet
in praktijk te brengen. Het is vooral daarom, in het belang van
orde en rust, dat wij de angstige bezorgdheid, waarmede men de
Grondwet gewapend heeft tegen de Vrijheid, afkeuren. Dan de
Kamer heeft, met opoffering zelfs van antecedenten en genomen
besluiten, blijken willen geven van toenadering en bevrediging
der partijen; en wij gelooven met haar, dat het belang van het
Vaderland vordert, dat ieder een offer doe van zijne opinie, om
tot één resultaat te komen. Zij heeft daarin gevolgd het voorbeeld
en de aanmaning des Konings en der Regeering, die niets onbeproefd
heeft gelaten om daartoe te geraken. Wij ook willen dat voorbeeld
volgen en wij zullen daarom niet slechts berusten in de voor
Grondwet, maar ook niet terugkomen op hetgeen in-stelndr
de discussie verbitterends mocht zijn voorgevallen. Wij vertrouwen,
dat men daarin zal gelieven te zien een bewijs van onze zucht,
om tot de rust en den vrede onder de partijen des lands krachtig
mede te werken. Op het terrein der Vrijheid is toch de verzoening van alle partijen mogelijk, en wij gelooven dat ia Neder
een groote stap is gedaan tot die verzoening door de-land
aanname van de vrijheid van Godsdienst en Onderwijs. Wij
achten ons daarom verplicht alle hartstochten ter zijde te stellen
en de verdraagzame hand aan te nemen van al wie ze ons oprecht heeft aangeboden" Deze woorden drukten, — ongetwijfeld
zal ieder, die met ons 1818 heeft doorgeleefd, het erkennen —
de algemeene denkwijze der Katholieken uit.
De algemeene verkiezingen moesten het bewijs leveren, dat
de goedkeuring der Grondwetsherziening door de Natie werd
bevestigd. De Nederlanders zouden nu voor de eerste maal
gebruik maken van het recht tot uiting hunner opinie, door rechtstreeks de mannen te benoemen, welke zij als de vertegenwoordigers hunner gevoelens en wenschen op staatkundig gebied
beschouwden. De Katholieken hadden een groot gewicht in de
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schaal gelegd, ten einde den evenaar te doen overslaan naar de liberale
zijde. In het laatst van Augustus hadden zich 62,914 petitionarissen
verklaard in liberalen, 16,747 in anti- liberalen zin. Van eerst
waren, naar eene berekening, die op waarschijnlijkheids--genomd
gronden berust, zeker 30,000 Katholieken geweest. 1 ) De antiliberale adressen waren voor verreweg het grootste deel onder
mannen, die met hunne predikanten medegingen.-tekndor
Beweegredenen van zuiver politieken aard, -- dat is: waarin
Placet- en Onderwijsquaestie niet op den voorgrond stonden, —
schenen betrekkelijk bij weinige personen geestdrift voor de beh oudende partij opgewekt te hebben.
De verkiezingen van de leden der Tweede Kamer van de
Staten- Generaal en die van twee kandidaten voor de Eerste Kamer,
te stellen door de kiezers van ieder kiesdistrict, opdat Z. M. uit de
lijst eene keuze zou doen, stonden alzoo dan voor de deur. Voorzeker waren de hatholieken minder dan hunne landgenooten van
andere geloofsbelijdenis in het politieke leven op den voorgrond
getreden en bijgevolg in staatkundige aangelegenheden minder
bedreven. Nochtans, wanneer men dit in aanmerking neemt, —
zij waren inderdaad v66r 1848 boven den Moerdijk genoeg op
den achtergrond gehouden, — moet men er zich over verwonderen,
dat zoovelen hunner met zooveel ijver en vaak met zooveel
talent en taktiek toen reeds dadelijk de leiding der verkiezingen
op zich wisten te nemen. In algemeene trekken, kan men
zeggen, verschilde de houding, welke zij noodig oordeelden, naar
gelang het ofwel de twee Zuidelijke provinciën benevens het
arrondissement Nijmegen betrof, ofwel de districten in de andere
provinciën. Dat men in Noord -Brabant, Limburg, de kiesdistricten Nijmegen en Doetinchem katholieke kandidaten stelde
en steunde, ligt in den aard der zaak; maar wat was er
voor de kiezers in de andere districten te doen ? Liberalen te kiezen was aan geen de minste bedenking onder
Doch er heerschte hier en daar nog al verschil van-hevig.
1) Zeer vele adressen, zooals die van adhaesie aan het program Donker
Cmtius, waarin de godsdienst-questie onaangeroerd bleef, zijn door menigte
van Katholieken onderteekend.
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gevoelen of men eigen kandidaten, en wel katholieke zou
stellen, ofwel mannen van erkende ,, liberaliteit", door andere
kiesvereenigingen gesteld, zou steunen. In het eene district
boven den Moerdijk helde men tot het eerste, in het andere
tot het tweede over. Het was den Noord- Brabanters gemakkelijk
één gedragslijn te volgen; hoogstens mocht er verschil zijn over
personen. Het is onnoodig de namen van allen, die zich in
1848 met de leiding der katholieke opinie belastten, te noemen.
Genoeg zij het die van J. B. Van Son, Luyben en L. D. Storm
in Noord- Brabant in herinnering te brengen. In de andere provinciën was het een Comité, dat zich belastte met de taak om,
zooveel het kou, eenheid van handeling tusschen de katholieke
kiezers te bevorderen. Dat Comité is niet altijd aaneengesloten
geweest en niet altijd uit dezelfde personen samengesteld geweest.
Wij noemen alléén de namen van J. W. Cramer, (een der beide
hoofdredacteurs van de Tijd), den advocaat Meylink te 's-Graven-

hage, den advocaat van den Aerdwegh van Leiden en Dommer van Poldersveld van Beek bij Nijmegen. Het eerst kwam
dat Comité den 28u October 1848 te Leiden bijeen. Voor de
laatste maal is het den 9n Mei 1852 te 's Gravenhage bijeengekomen. 1) Ook in den boezem van dat Comité was men het niet altijd
eens of men Katholieken, als eigen kandidaten, zou stellen.
Men heeft het hier en daar beproefd, zooals voor de districten
Leiderdorp, Delft en Schiedam; maar men kwam daarvan terug.
De kiezers in de districten waren voor het grootste deel geneigd
eigen kandidaten te steunen. In het Comité (of de bijeenkomst,
hoe men het noemen wil) kende men beter ,,de kaart van het
land." Hiermede staat in verband, wat de Tijd (11 Nov.) tot
zijne lezers neide: „Zoo ooit dan heeft de zaak der constitutioneele vrijheid thans behoefte, dat hare vrienden en verdedigers
zich onderling verstaan. Wij moeten eensgezind denken, spreken
en handelen. Als men het slechts eens is over de beginselen,
en daaromtrent kan noch ma, een offer worden gedaan, waarom
zou men zich dan verdeelen omtrent de quaestie van personen... .
1) Dit alles is mij bekend uit een ongedrukte memorie, waaraan ik veel
ontleen: ik acht het onnoodig, telkens deze bron aan te geven.
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Wij bidden de kiezers, die tusschen verschillende kandidaten
dobberen, zulks niet uit het oog verliezen. Waar twee of meer
kandidaten, die allen dezelfde politieke geloofsbelijdenis afleggen,
naast elkander staan, kiest hem, die zich vroeger openlijk ver
heeft gemaakt.... Is het zaak, dat men verdiensten-dienstljk
huldigt, het is inconstitutioneel en onredelijk, dat men in zake
van verkiezingen zich late leiden door godsdienstige vooroor
Wij zijn zeker, dat de Katholieken van Nederland dat-deln.
fanatisme zullen overlaten aan de oligarchische dominocratisehe
factie .... Als een protestantsch liberaal kandidaat, die erkende
verdiensten heeft, staat naast een katholiek liberaal kandidaat,
die zijn openbare loopbaan nog moet aanvangen, behoort dan
niet in den regel de eerste benoemd te worden"?
Den 18n November 1848 ontvingen tal van katholieke personen, die zich in de districten met de verkiezingen bezig hielden,
eerie circulaire, welke van het Comité uitging on als algemeene
gedragslijn werd aanbevolen. Die circulaire werd door de T jd
openbaar gemaakt: zonderdat de bron, waaruit zij voortkwam,
in het dagblad werd genoemd. De politieke belijdenis was zoo
onbestemd, dat men al een zeer onverbeterlijk behoudsman, die
niets geleerd en niets vergeten had, had moeten wezen, wilde
men ze niet aannemen. Het programma luidde:
„Eerlijke, gulle toepassing der beginselen van vrijheden
en rechten in de Grondwet nedergelegd, zoodat niet alleen
de vrijheden en rechten, die wij reeds onder de Grondwet
van 1840 bezaten, in geen enkel punt worden ingekort,
maar naar de letter en den geest der nieuwe Grondwet worden
uitgebreid #.
,Dat doel zal vooral ook kunnen worden bereikt door het
stellen van een lageren Census, dan die thans wordt vereischt
om stemgerechtigde te wezen voor de eerste rechtstreeksche ver
-kiezng".
# Bezuiniging door vereenvoudiging van bestuur in het Moederland en in de Koloniën, vooral der administratie, die te veel
heeft gecentraliseerd.«
u 0mwerking van het belastingstelsel met het doel, om zooveel
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mogelijk de lagere volksklassen van knellende banden vrij te
maken. 11
Ziedaar het programma den katholieken kiezers als richtsnoer
aangeboden. Lewis konden zij daarnaar de meest gepronceerde
Liberalen van Nederland in 1848 als hunne kandidaten aan
-nem.
Was er één kandidatuur voor de Tweede Kamer der StatenGeneraal, welke door de Tijd, ook hierin alweder het orgaan van
het Comité, met warmte werd aanbevolen, het was die van mr.
J. R. Thorbecke. Algemeen is de meening verspreid geworden,
dat er eene verbintenis heeft plaats gehad tusschen de Roomsehen en ,,de Thorbeckianen. 11 Dit verhaal is door tegenstanders
van den Leidschen hoogleeraar en staatsman algemeen verspreid
en geexploiteerd geworden. Het woord ,,Papothorbeckianenf" kreeg
daardoor een soort van burgerrecht. Velen onder de Katholieken
geloofden aan dit verhaal '). Ziehier waarop dit verhaal rust.
Eenige weinige zeer scl.erpziande mannen zagen in de geschriften van Thol'becke eerie reden om zijne politieke beginselen,
zijn philosophischen grondslag niet al te zeer te vertrouwen. Het
grootste getal der mannen, aan wier kennis van de staatkundige
toestanden de katholieke kiezers geloof hechtten, waren echter
te zeer ingenomen met Thorbeckes oppositie tegen Let stelsel
van Behoud en zijn invloed als lid der Commissie, die de Grond
opgesteld, om in hem niet een zeer aanbeve--wetvan184hd
lingswaardig kandidaat te vinden. Zij hielden het oog gevestigd
op de praktische toestanden en beschouwden Thorbecke als een
# constitutioneel man". Een katholiek advocaat te Leiden woonachtig, zeer bevriend met een groeten bewonderaar van Thorbecke en met dezen niet onbekend, gaf # geruststellende verklaringen". Met deze was men geheel en al tevreden. Eene eigenlijke
coalitie, als het gevolg van gemeenschappelijk overleg van KatLolieken en Thorbeckianen, is er niet geweest.
De verkiezingen hadden plaats: de groote meerderheid der
districten koos liberalen. Thorbecke was aan de lezers van de
t

ok ik zelf, voorlat ik inz: re heb gehad van eenige =takken.
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Fájd voor vijf verschillende districten aanbevolen, gelijk dit blad
overal de kandidaten der Liberalen had gesteund, die dan ook
overal door cle Katholieken gesteund werden.
In vele districten was er geene volstrekte meerderheid : er
moesten herstemmingen plaats hebben: hier en daar tusschen
een liberaal, die den katholieken godsdienst beleed, en een behoudsman.
De uitslag toonde, dat, indien de Roomschen de meening
hadden gekoesterd, dat althans één hunner bij herstemming de
overwinning zou behalen met de hulp der liberale kiezers, zij zich
deerlijk bedrogen hadden. Terecht werd de aanmerking gemaakt,
„dat, ofschoon de meerderheid van het protestantsche gedeelte der
kiezers het liberaal programma scheen toegedaan, zoolang het
woorden en beginselen betrof, zij, zoodra de toepassing op personen gevorderd werd, niet dan blijken van onverdraagzaamheid
heeft gegeven. In het noordelijk gedeelte van het Rijk, van
den Moerdijk tot aan Hanover, is niet één katholiek lid, noch
voor de Eerste, noch voor de Tweede Kamer, benoemd geworden door de hulp van protestantsche stemmen."
Desniettemin bleven de Katholieken, over het algemeen geno
men, overal waar zij bij verkiezingen gewicht in de schaal konden leggen, de liberale kandidaten steunen. Dit geschiedde zoowel bij de verkiezingen voor de Staten-Generaal, als later voor
de Provinciale Staten. Toen na de invoering der nieuwe ge
insgelijks voor den eersten keer, het stelsel der recht -mentw,
verkiezingen op het samenstellen der gemeentebe--strekch
sturen moest worden toegepast, zag men hetzelfde geschieden :
hoewel het toen reeds bleek, dat de Katholieken personen van
hunne geloofsbelijdenis wenschten in de gemeenteraden te brengen.
Het stelsel, dat vrij algemeen door hen werd aangenomen, was:
,geen personen kiezen, omdat zij katholiek zijn; maar ook
geen personen uitsluiten, omdat zij katholiek zijn." De antipapistische felheid, welke zich in ettelijke bladen, zooals de
Fakkel, de Waakzaamheid, de Evangelische Kerkbode openbaarde
eene felheid, welke door de wel is waar geslagene, maar altijd
nog machtige partij der Behoudsmannen, tot politieke doeleinden
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werd gebruikt, bakende de gedragslijn af voor den kiezer, die tot
de Katholieke Kerk behoorde.
Het stelsel van rechtstreeksche verkiezingen was in gemeenschappelijken strijd met de Liberalen verkregen; het Placet was
door de nieuwe Grondwet afgeschaft; thans bleven er nog twee
grieven over: die tegen de Wet op liet Onderwijs en het voor
Katholieken bij benoemingen tot ambten en bedienin--bijganv
gen. Over de onderwijs qu,aestie zullen wij gelegenheid hebben
in een volgend hoofdstuk te spreken. Genoeg zij het hier mede te
deelen wat in 1849 geschiedde, toen de minister de Kempenaer
het noodig oordeelde eene Commissie te benoe ren, welke eene
nieuwe Wet op het Ilooger Onderwijs zou ontwerpen.
In deze Commissie, bij Koninklijk Besluit van 15 Januari 1849
ingesteld, was niet één Katholiek: wel een Professor in de Theologie : Hofstede de Groot, die algemeen door de Katholieken, als
een man met antipapistische felheid behept, werd beschouwd.
Het Hooger Onderwijs was eerre zaak van zeer groote aangelegenheid : ook met het oog op de seminariën. Het wekte der.
halve ontevredenheid op, dat althans niet één Katholiek, (men zeide:
,, b.v. als Broere, als F. J. van Vree") zitting had in de Commissie. Dat men van katholieke zijde zoo iets vooral weet
aan den minister de Kempenaer, ligt in den aard der zaak. De
oppositie tegen het Ministerie, waarin hij zitting had, vond thans
steun bij de Katholieken , die nog eenige weken te voren de
benoeming van D. Donker Curtius 1 ) voor Almelo hadden toegejuicht. De wetsvoordrachten, door het Ministerie aangeboden,
welke achtereenvolgens een ongunstig onthaal bij de Tweede
Kamer vonden, werden noch door de volksvertegenwoordigers
noch door de Pers der Katholieken goedgekeurd. Dat het Ministerie Donker Curtius—de Kempenaer eindelijk, in October
1849, voor een Ministerie Thorbecke de plaats moest rmimen,
is voor een gedeelte aan hen te danken. Zij vertrouwden deze
voormalige banierdragers der liberale partij niet meer. Zij ver
dat zij te veel toegaven aan de anti-papistische-dachten,
1) Die

echter de benoeming niet aannam.

422

KARAKTER VAN DEN OLITIEKEN

felheid der ,,Dominocratie" 1 ). Zij koesterden over het algemeen genomen een beteren dunk van Thorbecke.
Men kan niet zeggen, dat, toen de Tweede Kamer der StatenGeneraal, geboren uit de rechtstrees sche verkiezingen, haren invloed op den gang der zaken in 18t9 begon uit te oefenen,
het terrein, waarop de partijen zouden staan, reeds behoorlijk
afgebakend was. Zoovele mannen toch, die nog onervaren in den
parlementairen strijd waren, moesten thans voor het eerst optreden.
Dit strekte iedere richting zoowel tot voordeel, als tot nadeel. Noch in het Binnenhof, noch in de bureelen der dagbladen,
evenmin als onder de Katholieken daarbuiten, had men een
politiek programma, dat verder ging dan eensgezindheid omtrent de vier punten, welke wij reeds herhaaldelijk hebben genoemd: rechtstreeksche verkiezingen, vrijheid van godsdienstoefening, vrijheid van onderwijs en geene uitsluiting ter wille van
geloofsbelijdenis.
Laatstgenoemd punt was in 1849-1852 voor de Katholieken
aan de orde van den dag. Omtrent Hierarchie, omtrent Onderwijs bereidde men zich voor tot den strijd; dat op de uitsluiting
van Katholieken vooral het oog gevestigd was, brachten de omstandigheden thans mede. Voor ieder, die slechts eenigermate
bekend is met de geschiedenis onzes vaderlands, zoowel vó6r
1815, als onder de Regeering van Willem i, is de oorzaak gemakkelijk na te gaan. Wat v6ór 1798 in de wetgeving was
vastgesteld, had te diepe wortelen geschoten in den ;eest van
de Protestantsche meerderheid. Zeer velen beschouwden het nog
als Bene paapsche stoutigheid", dat de Roomschen zich aanmatigden om, evenzeer als de belijders der voormalige heerschende
Kerk, tot alle waardigheden te willen benoemd worden. ,,Nederland is
eeue Protestantsche natie, die bij ruime verdraagzaamheid, door hare
geschiedenis, met het zuiver woord Gods innig verbonden is ,"
was de leidende gedachte van staatslieden, van geleerden, van
aanzienlijken, en niet het minst van de predikanten, en bleef nog
diep geworteld in de meening des Protestantschen volks. Bij
;`

t) Eene uitdrukking, die herhaald lijk voorkomt in geschriften v..n katholieke
zijde.
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de rechtstreeksche verkiezingen was dit duidelijk gebleken. Men
kon er niet toe besluiten den naam van een Roomsche op zijn
stembiljet te plaatsen. De kiezers waren nog exclusiever dan de
Bureaucratie.
In den loop van 1819 verscheen er een vlugschrift, in de
Fransche taal, getiteld: Memoire sur la situation des Calkoliques
dans les Pays-Bas, depuis leur Emancipation en 1793, juisqu'h
nos jours par un Electeur neerlandais. De schrijver was D. J.
W. Cramer, een der twee hoofdredacteuren van De Tijd. Het
boekje is met talent geschreven en bevat een kort en helder overzicht van den strijd, welken de Katholieken sinds hunne Emancipatie hadden moeten voeren; maar men moet het altijd beschouwen als een strijdschrift of als een reeks van dagbladartikelen :
dat namelijk in den grond waarheid bevatte, doch tamelijk gekleurd
was. Iu een nauw verband met liet verschijnen van dit vlugschrift
stonden do statistieke tabellen, welke reeds door De Tijd in den
loop van 1848 waren opgenomen en waarin de schromelijke ongelijkheid der Protestanten en Katholieken ten aanzien van openbare ambten en bediening„n I;aar evenredigheid der bevolking
werd aanschouwelijk gemaakt. Terwijl bijna twee vijfden der
bevolking van Nederland den katholieken godsdienst belijdt,
was de verhouding van (le hooge ambtenaren, als ministers,
commissarissen des Konings, leden der Staten Generaal, aldus:
149 Protestanten (en onbekenden of Israëlieten) en 27 Katholieken. Onder de 478 ambtenaren aan de verschillende ministeriën waren slechts 41 Katholieken Onder de professoren,
enz. aan de academiën 169 Protestanten en 4 Katholieken: onder
de 130 hoofdofficieren 16 Katholieken, Ilet Lager Onderwijs
vertoonde dezelfde onevenredigheden : zoo ook de provinciale en
gemeente-ambtenaren. Het valt niet te ontkennen, dat in den tijd,
toen deze tabellen werden opgemaakt, de katholieke Nederlanders
zieh nog weinig op administratieve betrekkingen hadden toegelegd : de meening dat zij, om hunnen godsdienst, toch achter
zouden worden, oefende op hun een groeten invloed uit;-uitgez
maar de onevenredigheid bestond en van daar ontevredenheid
onder dat niet te versmaden deel der bevolking van Nederland:
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en die ontevredenheid had gegronde redenen. De stemmen van
Dommer van Poldersveld, van Luyben, van Borret, lieten zich
in de Tweede Kamer der Staten- Generaal dan ook als de tolken
daarvan hooren. Zij werden door Groen van Prinsterer beantwoord, maar de gegrondheid der klachten niet wederlegd. Het antipapistische vooroordeel sprak in de wederlegging luide : de stel
dat Nederland een ,,Protestantsche Natie" was, bleef de-ling
stelling niet alleen van Groen van Prinsterer en zijne geestverwanten, maar ook van de „kern der Natie", gelijk de protestantsche woordvoerders hunne geloofsgenooten bleven noemen.
In de protestantsche volksblaadjes en vlugschriften, die wel
is waar door de ,,gematigden" werden afgekeurd, doch op de groote
menigte invloed uitoefenden, werd stoutweg beweerd :" Katholieken,
die een historischen naam voeren, afstammelingen van de strijders
tegen de Spaansche dwingelandij zijn er — niet één: afstam
burgerdeugd zich vroeger onder -melingvah,dor
hebben — niet één : Katholieken, afstammelingen van-scheidn
Nederlanders, die ten allen tijde het land hebben bewoond — de
helft, 600,000; afstammelingen, die na 1798 uit Frankrijk, België
en Duitschland zijn gekomen — 200,006; Katholieken, vreemdelingen, sinds 180 het land binnengekomen — 400,000; 1 )
Katholieken, die een academischen graad behaald, — een tegenover
200 Protestanten: Katholieken, die de exacte wetenschappen
beoefenen — één tegenover 200 Protestanten; Katholieken, die
kunnen lezen, schrijven en rekenen— één tegenover acht; Katholieken, die, uitgezonderd in Noord Brabant en Limburg, als
handwerkslieden van hunne protestantsche landgenooten moeten
leven — allen; Katholieken, die, het zij geheel het jaar door,
het zij gedurende den winter door de openbare liefdadigheid
worden onderscheiden — de helft." Dergelijke plamfletschrijverstaal werd door de fanatieke papenhaters verkondigd en door
velen geloofd. Misschien is er niet e' ne zaak, welke de
Katholieken, die omstreeks 1853 zich eenigermate met de openbare aangelegenheden en openbare geschriften bezig hielden,
1)

Dat is: meest alle Noord-Brabanders en Limburgers.
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zoozeer in hun gevoel heeft gekrenkt, dan de beschuldiging, dat
zij eene bende waren van grootendeels armen, kleine handwerkslieden en winkeliers, uit Duitschland en België „overgewaaid",
zonder mannen van naam, van invloed, van rijkdom en talent
in hun midden: een troep „schooiers" i).
Op politiek terrein steunden de Antipapisten meestal de behoudsmannen. Toen dezen door de vreedzame omwenteling van 1848
niet meer de macht in handen hadden, maar die aan de Liberalen
hadden moeten afstaan, bleven de tegenstanders der Ultramontanen
zich niet vastklampen aan de mannen van het verleden, maar
schonken zij hun nog altoos machtigen steun aan hen, van wie
zij het meeste ,,tegenstand tegen Rome" konden verwachten. Donker
Curtius en Kempenaar, hoe ,,liberaal" ook, schenen hun verkieslijk boven Thorbecke. Maar deze laatste had groote bewonderaars en vrienden : het geslacht der jonge Liberalen was door
zijne lessen en zijne geschriften (in politieken zin) gevoed; de
Katholieken hadden meer van Thorbecke's vrijzinnigheid en
onpartijdigheid te wachten. De steun, welken hij dan ook van
hunnen kant ondervond, was niet gering. Bij de verkiezingen
werden, niet liet minst door den invloed van hun getal, „de
Thorbeckianen" naar de Staten- Generaal afgevaardigd.
Aan de ministerieele bureelen was echter de traditie van v66r
1848 nog niet uitgestorven. Dit bleek bij de indeeling der
kiesdistricten in 1850. Het katholieke gedeelte van Gelderland,
met Nijmegen als hoofdstad, werd bij de indeeling der kiesdistricten op zóó eigenaardige wijze ingedeeld, dat de bedoeling, om de
Katholieken in de minderheid te brengen tegenover de Protestanten,
den eenvoudigste, zoodra hij de kaart van Gelderland voor zich
had, in het oog moest vallen. En toch werd het voorstel van
Van Nispen, waardoor de kiestabel in dat opzicht verbeterd
werd, slechts met 34 tegen 32 stemmen in de Tweede Kamer
aangenomen. Zeer velo „liberalen" waren nog alles behalve
vrijzinnig gestemd, waar 't het recht der Roomschen gold.
1) Er is een nieuw geslacht sinds de jaren 1848 en 1853 opgestaan: het
kan zich thans misschien moeilijk een denkbeeld vormen van de verontwaardiging hunner vaderen over zulke taal.

HOOFDSTUK V.
De Anti -revolutionairen. De Reactionairen.

Hoe meer men de politieke bewegingen van onze eeuw met
nauwkeurigheid gadeslaat, zoo veel te meer komt men tot de overtuiging, dat de bewegingen, welke zich op religieus terrein doen gelden, de eigenlijke en waarachtige drijfveeren zijn, waardoor de gang
der wereldgebeurtenissen wordt bepaald. Pit zij echter niet opgevat, alsof materieele belangen, alsof vraagstukken van geheel en
al stoffelijken aard niet als machtige factoren steeds medewerken;
nog minder alsof altijd en onder iedere omstandigheid het religieuse vraagstuk op den voorgrond treedt: immers het tegendeel is
in onze xixe eeuw waarheid. Het schijnt alsof met de eeuw van ver
vooruitgang, van groote en grootsche uit -bazendstoflijk
technisch gebied, van een steeds voorwaarts schrij--vindgeop
dend indifferentisme omtrent philosophische en religieuse quaes.
tiën, de tijd voorbij is, waarin de mensch zich ten strijde zonde
aangorden om een godsdienstig idee. Vóór 1848 vleide men zich nog
vrij algemeen neder in een beliagelijke rust, wijl men meende,
dat de eeuw der verdraagzaamheid en der verbroedering ons wereld.
deel alléén bescheen; dat de broederband tusschen de volken
steeds vaster zou worden toegesnoerd, naarmate koophandel, nijverheid en de onmiddelijke gemeenschap des geestes, welke de weten
veroveringen van de eene natie terstond mededeelde-schapelijk
aan de andere, meer en meer de belangen aan elkander bond.
In 1848 werden de duizendtallen, welke aldus dachten, uit
hunne behagelijke indommeling en sluimering gewekt. Zij ontwaarden met schrik, dat in de abstracte ideën nog een tooverfor-
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mule lag; dat de sociale toestanden, de fondamenten, waarop
Maatschappij en Staat steunden, door theoriën, door dogmas, (al
ontkende men ook dien naam,) konden worden geschokt en ondermijnd; dat er nog altijd een innig verband bestond tusschen
hetgeen gedacht, gedroomd, geloofd of geloochend werd omtrent eene
volmaaktere orde van zaken hier op aarde of hiernamaals, omtrent de erkenning of de ontkenning van eenen band, welke den
mensch aan eene hoogere, bovennatuurlijke verordening onderworpen maakt (Religio).
De geschiedenis van Europa, de geschiedenis van hetgeen in
ons vaderland sinds 1848 is voorgevallen en nog steeds blijft
voorvallen, bevestigt al weder de waarheid van hetgeen door
zoovele uitstekende mannen in onzen tijd gezegd en herhaald is:
dat er op den bodem van ieder staatkundig vraagstuk altijd een
godsdienstig vraagstuk ligt.
Niet liet minst is in Nederland sinds 1848 deze stelling ver
Groen van Prinsterer. En ik geloof, dat thans, in-deigor
1884, niemand meer in Nederland zal ontkennen, dat de religieuse quaestie nog altijd de voorname Factor blijft, waardoor
de Wetenschap 1 ) zoowel als de Politiek wordt beheerscht. Dit
strekt den gevallen mensch ter eer, daar hij weder kan opstaan. A 1tijd blijft hij, zich zelven, al te vaak daarvan onbewust, gedachtig aan
het Licht, waaruit het Leven moet ontgloren. Vandaar dat altijd het Bovennatuurlijke, het Ideale hem tot zich trekken zal:
zij het dan ook niet bij allen door de Liefde, maar helaas! bij velen
door den Haat. Dat misslagen, dat dwalingen, dat menschelijke,
vaak onedele hartstochten zich kunnen mengen in hetgeen uit den
grond des harten een streven naar het Hoogere, het Ideale is,
zal door niemand kunnen worden ontkend, wanneer hij den
zoo zwakken en toch zoo hoog verheven mensch bestudeert.
Slaat men aandachtig en vorsehend het oog op de richtingen
des geestes, welke de richting op maatschappelijk gebied aan
ook bij het Nederlandsche volk, — dan erkent men,-gevn,—
1) Men onderscheide w el wat op het gebied der physische wetenschappen
behoort tot de stoffelijke feiten en de tot de theoriën,
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dat zij tweevoudig zijn: cone, die gelooft aan een bovennatuurlijke
orde der dingen, waardoor de natuurlijke orde wordt beheerscut
en waardoor de mensch zich moet laten leiden; een aridere, welke
daaraan niet gelooft: of althans de onmiddelijke werking daarvan
op den mensch en op de mdnschelijke samenleving, hetzij ontkent,
hetzij betwijfelt. In deze twee richtingen beweegt zich geheel
het Volk; en niet liet minst dat gedeelte, hetwelk door waanwijzen
als w het niet denkend deel" wordt beschouwd en geminacht.
Katholieken en geloovige Protestanten betreden den weg, die
in eerstgenoemde richting leidt; de Rationalisten den anderen.
De Katholieken, als ,,politieke persoonlijkheid ", 1 ) worden vaak
Ultramontanen of Clericalen genoemd. De geloovige Protestan
ten zijn, -- enkele individueele uitzonderingen niet in rekening
gebracht, — als „Anti-revolutionnairen" bekend op het politiek
terrein: zij nemen dien naam aan als een eeretitel. Eindelijk
behooren zij, die de rationalistische wereldbeschouwing , meer of
minder juist afgebakend en omschreven, aankleven , op politiek
gebied tot de Liberalen; ook met deze eigenaardigheid, dat, onder
Rationalisten zij begrepen worden, die op philosophisch terrein de Rede als hoofdbron tot erkentenis der waarheid aannemen, —
zij het ook in dien zin, dat zij schier tot de Confessioneelen
naderen of tot de natuurvergoders afdalen, — terwijl onder
de Liberalen werden of nog worden gerangschikt zoowel mannen , die de anti-revolationnairen schier nabij komen, als mannen, die
nagenoeg, in Theorie althans, aan de anarchisten de hand bieden.
Men noemt op politiek gebied in Nederland nog eend vierde
partij : de Conservatieve. Deze voorzeker drukt meer dan een
der drie andere het eigenaardig Noord-Nederlandsen volkskarakter
uit. Eigenlijk zijn zij, krachtens het philosophisch en theologisch
fondament, waarop zij steunen, rationalist en liberaal, maar
gematigd. Wij zullen later hierop terug komen.
De anti-revolutionnairen, die vóór 1848 nog slechts weinig genoemd werden, treden, sinds dat revolutiejaar, sinds de verande1) Deze uitdrukking, door den uitstekenaen Broere, in 1851 met het oog
op de R. C. het eerst gebez gd blijve voor ons ééne benaming met het
woord Partij: nee una, nee diversa tarnen.
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ring van Grondwet en de politieke beweging, steeds meer en
meer te voorschijn. Men weet welke forsche schreden die partij
voorwaarts heeft gemaakt en welk een machtigen invloed zij thans
op het maatschappelijke en staatkundige leven des Nederlandschen volks uitoefent. Gelijk iedere »politieke persoonlijkheid ", —
tenzij zij afstand doe van de onmisbare voorwaarde haars levens,
hare persoonlijkheid, — in den grond dezelfde blijft, hoewel
zij op gegeven tijdstippen in hare levensuitingen moge ver
ook de anti-revolutionnaire partij. Het is onze taak-schilen,zo
in dit hoofdstuk na te gaan, hoe zij zich na 1848, doch vóór
1853, vertoonde : evenwel moeten wij eerst de aandacht onzer
lezers vestigen op hetgeen de anti-revolutionnaire partij, met betrekking tot de fondamenten, waarop zij steunt, is of althans
meent te zijn.
Onze taak, hoe moeielijk ook in dit punt vooral, wordt ons
gemakkelijker gemaakt, doordat, van af het eerste optreden der
anti-revolutionnairen op staatkundig gebied, tot vóór zeer weinige
jaren, een man, als leider en woordvoerder, aan hun hoofd
gestaan heeft, in wien wij zijne partij als belichaamd mogen
beschouwen. Zijne talrijke geschriften, voortgesproten uit eene
diepgevoeld geloof en getuigend van een schrijverstalent van
den eersten rang, kunnen als den besten gids dienen voor hem die
de Anti-revolutionnairen wil leeren kennen. Ieder Nederlander
kent den naam van dien man: G. Groen van Prinsterer. )
De anti-revolutionnaire partij is eene godsdienstige en eene
staatkundige. Haar leider schetste zichzelven als : »geen staatsman ; maar Evangeliebelijder." Wij laten in het midden, wat
Gr. van Pr. het meest van beide is geweest. Zeker is zijne
werkzaamheid op staatkundig gebied in Nederland niet minder
belangrijk geweest, dan die als »Evangeliebelijder" onder zijne
»broeders," de mannen der Gereformeerde Orthodoxie.

1) lk noem slechts zelden mine bronnen: genoeg zij het den lezer mede
te deelen, dat mg de belangrijke bibliotheek van Groen van Prinsterer, de
boeken vaak met kantteekeningen voorzien, ten dienste heeft gestaan.
ine n. 9.
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Wat zijn de Anti-revolutionnairen `? Op deze vraag antwoordt
hun uitstekende woordvoerder: »Wij zijn de anti-revolutionnaire parr; dat wil zeggen : wij voeren strijd tegen de meest
fundamenteele dwalingen, tegelijkertijd van godsdienstigen en van
staatkundigen aard: tegen de leer, die, door, in de plaats van de
geopenbaarde waarheid en het goddelijk gezag, te stellen de
souvereiniteit van de rede en van den menschelijken wil, den
Staat en de Kerk omverwerpt en de grondslagen der Moraal en
der Maatschappij vernielt."
n Wij zijn de Con fessioneele partij ; dat wil zeggen: wij achten,
dat iedere Kerk eene leer moet hebben en zich rekenschap
moet weten te geven van hare Hoop en van haar Geloof; en
dat de Hervormde Kerk der Nederlanden, voormaals zoo schitterend en getrouw (aan haar Geloof), geen onbegrensde vrijheid
van onderwijs (ook in het Godsdienstige) kan proclameeren, zon
dat zij de banden verbreekt, die haar verbinden aan de-der
Reformatie en aan de Heilige Algemeene Kerk, en zonder dat
zij hare Belijdenis, haar Geloof, hare Historie verloochent."
sWij zijn de Orthodoxe partij; dat is: wij belijden de waar
welke de Evangelische Kerken, met eene verwonderings--hedn,
waardige overeenstemming, hebben uitgedrukt in hare Symbolieke boeken. Voor den Anti-revolutionnair heeft de heerschende
geest van den tijd, waarin wij leven, zijn oorsprong en uitgangspunt in de minachting der geopenbaarde Waarheid. Wij beweren,
dat de omverwerping der godsdienstige, staatkundige en zedelijke
orde, niet eene voorbijgaande omwenteling, maar een revolutionnaire toestand, de Revolutie in voorídurenden staal, het onvermijdelijke gevolg is geweest en blijft van de verloochening der verhouding
van afhankelijkheid tusschen den mensch en den God der Natuur,
der Historie en des Evangelies. Om het kwaad te doen ophouden, is het niet genoeg dat men het aantast in zijne verschijn
maar men moet er de kiem van uitroeien. Tegen het-seln,
stelselmatige Ongeloof is er geen ander tegengif dan het Geloof.
Het anti-revolutionnaire beginsel is dus niets anders dan het
Christelijk en Protestantsch beginsel, het beginsel van de Reformatie, dat alléén in naam van de Openbaring en van de
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Historie, met goed gevolg het tegengodsdienstige en tegen maatschappelijke beginsel kan bestrijden en aldus, door het
Evangelie, tot welzijn var, den Staat en van de Kerk, datgeen
wat er waar en heilzaam in de utopiën der Revolutie is,
kan verwezenlijken."
»Het anti-revolutionnaire beginsel is dus niets anders dan het
Christelijk beginsel, het beginsel der Reformatie; het is niets
anders dan het Geloof aan den Levenden God," is de slotsom
van hetgeen Groen van Prinsterer, met innige overtuiging, beweert.
Maar wat is de Revolutie?
»Met Revolutie bedoel ik," zegt de talentvolle woordvoerder
en meester der anti-revolutionnaire partij, »niet eene der menig
gebeurtenissen, waardoor verplaatsing van het openbaar-vuldige
gezag teweeggebracht wordt ; niet enkel den omwentelingsstorm,
welke in Frankrijk gewoed heeft; maar de omkeering van
wijs en gezindheid in geheel de Christenheid. Met Revolutie begrippen heb ik het oog op de grondstellingen van vrijheid en
gelijkheid, volkssouvereiniteit, maatschappelijk verdrag, conventioneele herschepping, welke men als de hoeksteenen van Staatsrecht en Staatsgebouw vereert .... De Revolutie is de ontwikkeling van een volslagen scepticisme, waarbij Gods Woord en
Wet ter zijde is gelegd .... De Revolutiebegrippen zijn de toepassing van het Ongeloof op het Staatsrecht. Er is tusschen
het Evangelie en deze practicale ongodisterij een strijd op leven
en dood, waarbij liet denkbeeld van toenadering ongerijmd wordt,
en die al wat ons heilig en dierbaar is, al wat voor Kerk en
Staat nuttig is omvat."
»Het beginsel van de Revolutie is de afgodische vereering van
de menschheid, waarbij de mensch geen souverein erkent dan
zichzelven, geen licht dan zijne rede, geen regel dan zijn wil,
waardoor de mensch wordt aangebeden en God onttroond. Zij
(de Revolutie) is één en hetzelfde groot historisch feit : de
overmeestering der geesten door de leer der absolute souvereiniteit des menschen, welke den mensch zelven tot de bron en
het middenpunt van alle waarheid maakt, door de rede en den
menschelijken wil te stellen in de plaats der Openbaring en der
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Goddelijke Wet ... De Revolutie is de historie der anti-religieuse Philosophie van de voorgaande eeuw ; zij is, in hare
bron en in hare gevolgen, de leer, welke vrijelijk ontwikkeld,
de Kerk en den Staat, de Maatschappij en het Gezin vernielt,
welke de wanorde teweegbrengt, en, in zaken van godsdienst,
onvermijdelijk hare consciencieuse volgelingen tot Atheisme en
wanhoop voert."
Met Stahl, den Duitschen Anti-revolutionnair van zijnen tijd,
formuleert Groen van Prinsterer verder de Revolutie »als de politieke leer, welke sinds 1789 de gedachten der volken en de
openbare instellingen doordringt ; de wettige en eeuwige verhoudingen omverwerpt; van den mensch den schepper en het
middelpunt van het moreele Heelal maakt; de souvereiniteit des
volks predikt, de onbegrensde vrijheid, de effenmaking der
maatschappij, de onderdrukking der historische en traditioneele
vrijheden, de opoffering der verkregen rechten aan het alge
welzijn predikt; welke den eigendom als een diefstal en-men
iedere onafhankelijke macht als eene tyrannie aanklaagt en
slechts een weinig gouvernement als minister en verantwoordelijk dienaar van het souvereine volk toelaat."
Men kan niet zeggen, dat Groen van Prinsterer, wanneer hij
zijne volgelingen op dergelijke wijze afmaalt, de Revolutie spaart.
Men verlieze echter niet uit het oog, dat hij, logisch rede
zelve, de Revolutie-begrippen, tot in hare-nerd,l
diepste wortelen, tot in hare onvermijdelijke gevolgtrekkingen, —
waartoe zij ten langen laatste, bij het doorvoeren harer beginselen,
moet komen, — doorzag en, omdat hij haar aldus doorzag, het
een gewetenszaak achtte haar in alle hare schuilhoeken aan te
vallen en te bestrijden.
Groen van Prinsterer, wij herhalen het, is volstrekt niet de
eenige, welke uit beginsel en om de onvermijdelijke gevolgen
van de revolutionnaire begrippen, deze bestrijdt: hij is slechts
de talentvolste woordvoerder, de historicus, de voornaamste politieke man, de scherpzinnigste (dilettant) theologant der Antirevolutionnairen in Nederland; maar zijne geestverwanten zijn
velen: zijn voorganger in Nederland is Bilderdijk. Wie zijne
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navolgers zijn en welken invloed zij, zoowel op kerkelijk en
wetenschappelijk als staatkundig gebied, thans in ons Vaderland uitoefenen, zal niemand onzer lezers onbekend wezen. De
strijd, welken zij in Nederland tegen de revolutionnaire begrippen
voeren, staat niet op zichzelf, maar hangt samen met dien, welke
overal in Europa wordt gestreden; nochtans, waar Anti-revolutionnairen ook onder Katholieken bestrijders van denzelfden vijand
erkennen, doen zij dit slechts met voorbehoud en dikwijls ondanks zichzelven. Bij voorkeur zoeken zij hunne bondgenooten
en medestrijders bij de Protestanten, en liever nog bij de
Hervormde dan bij de Luthersche gezindte. Het anti-revolutionnair
beginsel is het tegenovergestelde van de Revolutie; het zijn
»het Evangelie en de Historie, die weerstand bieden aan de
Anarchie in naam van den Godsdienst, van het Recht, van
den Vooruitgang, van de Vrijheid."
Daar de Revolutie niet enkel een feit is, dat zich op staatkundig gebied vertoont, maar ook op philosophisch en theologisch terrein, ten nauwste verbonden met het Geloof aan eene
allesbeheerschende bovennatuurlijke orde van zaken, zoo kan de
Revolutie alléén bestreden worden door eene Leer. »Men moet
het kwaad bij den wortel aangrijpen. Men moet geheel en al
afstand doen van dat onafhankelijk subjectivisme, dat, wil het
zich niet bekommeren hetzij om de souvereiniteit Gods, hetzij
om de zwakheid des menschen en diens val, den grondslag van
alle waarheid wegneemt en altijd neêrwerpt, zonder ooit op te
bouwen. Men moet de onveranderlijke, langen tijd miskende
waarheden weder aanvatten. Men moet zich onderwerpen aan
het goddelijk gezag, men moet terugkeeren tot het christelijk
beginsel. Men late zich niet misleiden door den schijn. Het is
niet te doen om stoflelijke belangen, niet om nationale belangen,
noch om regeeringsvormen, noch om het verschil in geloofsbelijdenissen, noch om den strijd tusschen den geest van behoud
en den geest van vooruitgang. Het is te doen om te weérstaan
of te gehoorzamen aan den God van het Evangelie, aan den
levenden God."
Voor de Anti-re volutionnairen is het derhalve plicht strijd te voe-
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ren tegen de Revolutie, zoowel op staatkundig als op theologisch gebied: en wel vooral op dit laatste, want in de dwaling op
theologisch gebied ligt de bron van alle kwaad. Terugkeer tot het
Evangelie derhalve: terugkeer tot de souvereiniteit van den
levenden God. Maar hoe?... Door terugkeer tot het Woord Gods,
tot den Bijbel. En die terugkeer wordt slechts bereikt door het
getrouw en geloovig vasthouden aan de leerstellingen der Reformatie en vooral aan de Reformatie in den geest van Calvijn.
De Nederlandsch-Hervormde Kerk vindt haar leer bij den hervormer van Geneve: »Nous sommes issus de Calvin," zegt Groen
van Prinsterer. Zij die de anti-revolutionnaire begrippen in Nederland aanhangen, volgen hem na in deze verklaring: liever
gezegd: in deze Geloofsbelijdenis.
Maar in Nederland zelf zijn de Protestanten voor het grootste
gedeelte afvallig geworden van die zuivere leer: de groote afval
is reeds begonnen in de XVIII eeuw en sedert dien tijd is
men daarin voortgegaan.
»Jammerlijk was (reeds in de eerste helft der XIX eeuw)
inzonderheid wegens eigen bederf de gesteldheid der Hervormde
kerk. Allerwege werd het gevolg eener verregaande lauwheid,
tegelijk met een overvloedig ontkiemen van het zaad eener ongeloovige wetenschap, bespeurd. De onmiskenbare herleving
zelve van het geloof aan de waarheden, welke de Christelijke
kerkhervorming in het licht en menschelijke eigenwijsheid weder
in minachting en vergetelheid gesteld had, werd een middel te
meer om de dwalingen, welke tot dusverre vooral in terzijde
verflauwing van het waarachtige Evangelie hadden-schuivnge
bestaan, tot een stelselmatigen vorm en rijpheid te brengen. Men
beweerde thans dat verdraagzaamheid, oogluikenderwijze aan
velerlei afwijkingen betoond, een verkregen recht en een dubbelzinnig Formulier, een wettig en onherroepelijk afkondiger
van de meest volledige losbandigheid was."
Was, volgens de anti-revolutionnaire leer, de verbastering van
Gods Woord en van het Staatsrecht de bron der verschillende
rampen, waarmede de Revolutie ons werelddeel overstelpte, dit
was vooral te wijten aan Ongeloof en aan Bijgeloof. Het ver-
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laten van de zuivere Evangelieleer, gelijk zij door de Hervormers
in de XVI eeuw weder in haar luister was hersteld, was de
oorzaak, dat overal het Ongeloof veld gewonnen had. In de
Roomsche kerk waren, wel is waar, vele grondbeginselen van
het Christendom bewaard gebleven; door die kerk werd de
strijd tegen de Revolutie, wet is waar, volhardend gestreden,
maar zij was geheel en al verbasterd door het Bijgeloof. Door
het Ultramontanisme, hetwelk door Groen en zijn geestverwanten
beschouwd werd als een woekerplant op den stam der Roomschkatholieke Kerk, werd, in vele zaken, eerder de hand geboden
aan de Revolutie. »Het Christendom heeft in den strijd tegen
de Revolutie welsprekende verdedigers onder de Katholieken gevonden. Moet men daaruit besluiten, dat Rome in staat is om
den geest der eeuw krachtdadig tegenstand te bieden? — Neen,
antwoordt Groen van Prinsterer. »Ik ben er verre van af de
onwaardeerbare diensten te miskennen, welke het Christelijk
Rome, vooral in de eerste eeuwen der Middel-eeuwen, heeft
bewezen, zoowel aan den Godsdienst, door verspreiding van het
Evangelie, als aan de Maatschappij, door een zedelijken schutsmuur op te werpen tegen de Tirannie, door de geboorte en de
ontwikkeling der Europeesche vrijheden te begunstigen. Maar
Rome ontaard, Rome in haar verzet tegen alle Evangelische
wederopstanding, Rome bijgeloovig en ongeloovig, Rome, dat
zich over de geheele wereld een goddelijk gezag aanmatigde,
daar het de tijdelijke machten aan den wil van een voorgewenden Stadhouder van Christus wilde onderworpen maken;
Rome, dat nu eens aan de volken den opstand predikte, dan
weder met het despotisme in een baatzuchtig verbond trad;
Rome, vijandin der vrijheid, der verdraagzaamheid, der verlichting; Rome, wel verre van in staat te zijn om Europa voor de Revolutie, hetzij te vrijwaren, hetzij te genezen, heeft haar reeds
twee malen den grond bereid en den weg gewezen." Dit zou
zijn: in de XV eeuw, vóór de Hervorming, en in de XVIII eeuw, vóór
de Fransche Revolutie. »Laten wij ook niet vergeten," zegt de
meester der Anti-revolutionnairen, »dat de meeste misbruiken der
Roomsche kerk onafscheidelijk zijn van hare Leer, en dat hare
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vermeende Onfeilbaarheid haar onverbeterlijk maakt. Wij zien
nog wel Katholieken, die oprecht gehecht zijn aan hunne Kerk, liberale begrippen verkondigen, zegt men. Liberale begrippen, ongetwijfeld, maar geene beginselen van Vrijheid. Men verlieze boven
niet uit het oog, dat zulks niet geschiedt om de Revolutie-dien
te bestrijden, maar om zich meester te maken van hare grond
dienste van de Ultramontaansche partij." In het-steling,
oog van Groen van Prinsterer: n is het Ultramontanisme eigenlijk met het wezen der Katholieke kerk zoo nauw verbonden,
dat het er niet van te scheiden valt. Dat Ultramontanisme kan
zich tijdelijk getroosten in een afstand van zijn alvermogen en
van een deel zijner rechten. Het kan zijne antipathiën ontveinzen, maar in alle gevallen, als slaaf van valsche grondstel
strekken om de vrijheid te vernielen, is het door-linge,d
zijn wezen gekant tegen datgeen, hetwelk in de afwijkingen
van den geest der eeuw overeenkomstig is met de natuur en
met de wezenlijke en verhevene behoeften van den menschelijken
geest.` Alleen dan eerst, wanneer »Rome" afstand zal gedaan
hebben van hetgeen Groen van Prinsterer, als één met haar
bestaan beschouwt, zal zij anti-revolutionnair wezen: »maar zoolang Rome niet haar eigen vonnis zal hebben uitgesproken,
moeten wij ons niet met een hersenschimmige hoop gaan vleien.
Wanneer zij onze hulp (die der Anti-revolutionnairen) zal noodig
hebben, zal zij ons de hand kunnen reiken; maar het is haar
plicht, om, zoodra de gelegenheid haar gunstig is, ons uit te
roeien. Wanneer de Revolutie, die ieder positief Geloof met
dezelfde minachting bejegent, het hoofd opsteekt, dan voorzeker
moet het onderscheid tusschen Christenen verdwijnen. Bet gezond
verstand zegt hun, dat zij allen staan tegenover denzelfden vijand, die
voor hen veel gevaarlijker is dan zij het voor elkander kunnen wezen:
want, zoo hij de overwinning behaalde, zou hij allen met denzelfden
slag treffen. Dan zal het niet te veel zijn, wanneer zij allen hunne
krachten en hunne inspanning samen vereenigen om in dezen strijd
overwinnaar te blijven en om Christendom en maatschappij te redden. Uit de noodzakelijkheid van een gemeenschappelijken tegenstand kan dan een soort van voorbijgaande vereeniging ontstaan."
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»Rome" is en blijft dus altijd voor den anti-revolutionnairen
Groen van Prinsterer een schrikbeeld, een vijand, welke moet
bestreden worden; met welken men, hoogstens voor een korte
poos, een tijdelijke samenwerking kan aangaan, om een nog
gevaarlijker vijand, de Revolutie, te bestrijden. Overigens strijdt
het tegen de historie van het »door het bloed der martelaren"
vrijgekochte Nederland, naar het ideaal der zuivere Calvinisten,
dat aan Katholieken iets anders worde toegestaan dan eene
»ruime verdraagzaamheid": welke evenwel, naar de meening
der toebedeelden, niet zeer ruim zou zijn, ingevalle zij zelven
niet zorgden voor hun bescheiden deel. De gelijkstelling van de
Roomschen met de Hervormden, tengevolge der omwenteling
van 1795, bleef altijd in de oogen der Anti-revolutionnairen een
noodlottig geschenk van de Revolutie. De vereeniging met België
had, noodlottigerwijze, de Katholieken niet weinig aanmatigend
gemaakt.
Het bleef dan ook altijd voor de Anti-revolutionnairen een wrange
vrucht van den Revolutieboom, dat de Katholieken, ook nadat de
scheiding in 1839 was totstandgekomen, rechtens op volkomen
gelijkheid aanspraak konden blijven maken. Groen van Prinsterer
schreef dan ook in 1840:
»In de scheuring van het Rijk in 1830 ligt eene les, toepasselijk voor het Rijk, gelijk het nu samengesteld is. Of is er
thans geen gewest, welks innige vereeniging met Holland op
wederzijdsche opoffering berust van hetgeen niemand op den
duur opofferen wil? Ik bedoel Noord-Brabant. De Generaliteitslanden zijn in 1795 geëmancipeerd ; doch wil men dit verkregen
recht, hetwelk niemand betwist, bevestigen door voortdurende
samenstelling met ongelijksoortige gewesten, dan zal of, gelijk
vroeger om België, evenzoo in het vervolg om ééne Provincie,
ook het dierbaarst belang van Oud- Nederland verloren gaan, of wel
haar onafhankelijkheid, in naam behouden, zal inderdaad, tengevolge eener reactie, die niet onmogelijk is, geheel of gedeeltelijk
verloren kunnen gaan. Neen! Men geve aan Noord -Brabant en
Limburg, in ons en in hun belang, een afzonderlijk bestuur.
Alzoo zou, behoudens de verkregen rechten der protestantsche
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gemeenten en der Protestanten, aan den Roomschen godsdienst
voorrang, evenzeer als vrijheid worden verleend, en in de rechten
der Provinciale Staten, naar tijdsbehoefte ontwikkeld, zou men
spoedig den grondslag der aloude, geliefde en krachtvolle ver
teruggevonden hebben." En verder gaande in-tegnwordi
zijn betoog zegt Groen : »Ik mag niet nalaten, aan de Katholieken, welmeenend en vrijmoedig hun het belang onder het
oog te brengen, dat zij, en zij vooral, hebben bij het matigen
hunner eischen. Hetgeen wij voor ons vragen vragen wij, zoolang
ook zij ons recht eerbiedigen, tevens voor hen : vrijheid van godsdienstoefening, vrijheid . van de Kerk ; vrijheid van onderwijs ;
alles behoudens toezicht, maar 'buiten beheer van het Gouvernement. Doch willen zij meer, en is het overheersching van
den Staat en uitsluitende heerschappij, die zij bedoelen, dan is
hunne verwachting veel te hoog gespannen. Het getal hunner
kerkgebouwen is vermenigvuldigd ; het diep verval der Protestantsche kerken, in prediking en onderwijs, werkt hun uitnemend in de hand. Doch wij moeten hun raden te letten op
de Christelijke opwekking, die ook onder ons plaats gehad heeft .. .
Bovendien vergete men de gemoedsstemming niet van de meerderheid der Natie. Die toch is, ook waar zij niet christelijk
bleef, bij overlevering nog anti-katholiek. Allengskens zou ook
dat gevoel, bij toenemende verflauwing, teloor kunnen gaan ;
door overmoed der Roomschen, zou het in eene nauwelijks berekenbare mate worden versterkt. Er zijn herinneringen met
Nederlands historie onafscheidbaar verbonden ... Het is hier
niet geheel onbekend, in welken moordzieken zin de Roomsche
Kerk de liefderijke vermaning: »Dwingt ze om binnen te gaan"
dikwerf opgevat heeft. Men weet dat de voorspelling : »Die u
dooden, zullen meenen Gode een dienst te doen", in hare geschiedenis eene doorgaande toepassing vindt. Daarom, zoo haar
overwonnen banier in onze dagen hier vrijelijk opgericht wordt,
het meerendeel der Natie is nog ongezind voor haar te buigen,
het vergeet niet dat de bodem met martelaarsbloed is doorweekt. Het begeert niet al te zeer te worden getergd. Er zou
een ontwaken der oude vete plaats kunnen hebben. Hetgeen
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voor tien jaren mogelijk was, is reeds nu onmogelijk geworden ;
en, wil men een maatstaf ter beoordeeling van dit onderscheid
hebben : men vrage zich of, bij voorbeeld, het invoeren van een
bisschop te Amsterdam, hetgeen toen zeer doenlijk werd geacht, thans door het Gouvernement, zonder de rust des lands
en wellicht het aanwezen van den troon in gevaar te stellen,
zou worden beproefd `T" Dit schreef de woordvoerder der Antirevolutionnairen in 1840, bij gelegenheid dat hij de Grondwetsherziening, in dat jaar zoo van alle zijden overwogen, besprak ').
Deze wenschen en deze bedreigingen van den leider der
Anti-revolutionnairen zijn niet spoedig vergeten door hen, die zich
bedreigd gevoelden. Het anti-revolutionnair Staatsrecht van Groen
van Prinsterer bleef hunne bezorgdheid opwekken en hen tot
waakzaamheid aanmanen. De »rechten" der Hervormde Kerk, —
welke in de praktijk zoowel als in de theorie den voorrang
van het Orthodox-Protestantisme bleef eischen, — konden niet
anders beschouwd worden dan tegen hen vooral gekeerd. Immers, Reformatie en Nederland waren in het oog der Hervormden
te innig met elkander verbonden. Niet slechts een man met
zulke Logica, met zulk talent en zulke volharding, als Groen van
Prinsterer, verkondigde dit luide ; maar ook hun orgaan de
Nederlander ; ook mannen als Wormser. Deze, wel is waar
iemand van minder aanzienlijken stand dan Groen, — hij was,
meen ik, deurwaarder te Amsterdam, — werd door den hoofdleider
beschouwd als een der geloovigste »belijders "; als iemand, die
later met A. Kuyper, met Keuchenius, overwaardig gekeurd
werd om, als Anti-revolutionnair, in de Staten-Generaal de Natie
te vertegenwoordigen. De taal der volgelingen was niet minder
krenkend voor de Katholieken dan die des meesters. In 1852
schreef een hunner:
»Nederland was een historische Staat. Mocht dan, wat het
wezen der staatsinrichting betrof, de Geschiedenis van het eigen
leven met de jaarteekening van den jammerlijken ondergang gerekend worden te beginnen? Een christeljk land: mocht er eene
1) Verspreide Geschriften I. 218.
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staatkunde gevolgd worden, die het christelijk beginsel in het
staatsbestuur verloochent, zich aan den Bijbel evenmin als aan
den Koran of aan de Zend -avesta onderwerpt? Een Protestantsche Staat, wiens oorsprong en bloei de kerkhervorming bewerkt, en waar gewetensvrijheid een schuilplaats voor alle vervolgden had opengesteld; mocht, terwijl aan Rome alle waarborg
van verdraagzaamheid verleend werd, alle waarborg vervallen
tegen eene Kerk, die veertig jaren in Nederland met Inquisitie
en brandstapel gewoed had en wier theorie en praktijk van
onafhankelijk streven naar conscientiedwang getuigenis draagt?
Een vr ij land; eer verbastering van den Staat de overhand
kreeg, werd er het Souverein gezag door de onschendbaarheid
van menigvuldige rechten en vrijheden beperkt: mocht er een
Constitutioneel Gouvernement opgericht worden, dat, naar het
stelsel van representatie, een tooneelvertooning van volksinvloed
of neutraliseering der volksrechten te baat neemt ?"
Voor de Anti-revolutionnairen bestond, naar hun inzien, een
te nauw verband der Katholieken met de Liberalen of de »semirevolutionnairen" gelijk Groen van Prinsterer hen ergens noemde.
De dweepzuchtigsten zelfs meenden, dat »Rome" in staat was de
Liberalen »te verschalken."
»Sedert eenigen tijd staat liet Romanisme in Nederland met
het Liberalisme in een verbond, om dit laatste te verschalken,
gelijk het zulks in 1880 in België heeft gedaan. Daarom behooren de Protestanten van alle richtingen op hunne hoede te
zijn en vast te houden aan de Christelijk historische beginselen
der Reformatie, die in de XVI eeuw, uit de duisternis der
middeleeuwen weder aan het licht gekomen, altoos versch en
frisch, onder voortgaande ontwikkeling, de grondslagen uitmaken
van het geluk van bijzondere personen en volken.`
Wel beweerde Groen van Prinsterer »dat de Katholieken
met de Anti-revolutionnairen gemeene zaak hadden moeten maken
tegen de »anti- christelijke ongeloovigheid." Zelfs meende hij »dat
er oogenblikken waren, waarin de Anti-revolutionnairen konden
hopen, dat de Katholieken, opmerkzaam geworden op de kracht
en de levensvatbaarheid van ons nationaal Protestantisme, niet
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ongevoelig zouden wezen voor vredelievende overwegingen: maar
dit was een bedriegelijke hoop. Het wantrouwen was te groot.
De Katholieken vreesden voor het overwicht van een Protestantisme, dat nieuwe kracht ontleende aan een oprechten terugkeer tot de geloofstellingen van de Hervorming, en voegden zich
bij de partij der Revolutie') legen de Orthodox- Gereformeerden.
Dat die tegenzin niet geheel en al ongegrond was, laat zich
verklaren door hetgeen in het verkiezingsmanifest der Anti-revolutionnairen in de Nederlander (laatst van Mei 1852) werd gezegd: »dat Vorst en Volk alléén waarachtig heil kan vinden
in het naleven van het heilig Bijbelwoord als eenige kenbron van
de eeuwige waarheden, welke uit God zijn ;"
»dat het ieders roeping is, getrouw gebruik te maken van
het bij de Grondwet verleende kiesrecht en bij openvallende
plaatsen te stemmen op mannen, doordrongen van deze beginselen
en bereid in de Mogendheid des Heeren daarvoor te str,den."
Hierop werd van katholieke zijde de aanmerking gemaakt:
eliedaar onverheeld het beginsel van uitsluiting der Katholieken
tot reglement van orde gemaakt in eene orthodoxe kiesvereeniging en door het officieel orgaan der zich noemende Anti-revolutionnairen luide toegejuicht" . . en eenige dagen later'): eWij
hebben een zekeren eerbied voor de godsdienstige richting der
Orthodoxen in het Protestantisme; maar dezelfde Orthodoxen
zijn als politieke partij gevaarlijk en leiden naar eene revolutie.
Als godsdienstige partij zijn zij de Puseyisten 3 in Nederland en
voeren terug naar de Kerk, die hunne vaderen, voor drie eeuwen verlaten hadden. Het" protestantsch beginsel, dat zij in naam
handhaven, wordt reeds door hen in praktijk verzaakt. In den
Staat willen zij Gezag ; in de Kerk iets anders dan: vrijheid
van onderzoek. Zij nemen naast den Bijbel het gezag der over)

1) Men verlieze niet uit het oog, dat Groen het Liberalisme beschouwt

als een zachteren vorm van de Revolutie en de Liberalen als semi-revolu-

tionnairen.
2) Tijd 3 Juni 1852.
3) De orthodoxe beweging van Pusey, welke velen tot het Katholicisme
terugvoerde, maakte in 1852 grooten opgang in Engeland.
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leveringen aan. Maar zoodra zij uit het godsdienstig gebied op dat
der Politiek overstappen, dan keert het blaadje zich om. Zij
leggen dan een hartstocht van sectarissen aan den dag, en, zoo
kalm en gematigd zij zijn op godsdienstig gebied, zoo onrustig
en opgewonden zijn zij op het gebied van den Staat. Men behoeft slechts hun jongste verkiezingsprogram te zien om zich te
overtuigen, hoe heerschzuchtig die partij zich nu reeds aanstelt,
nu zij nog slechts eene kleine minderheid uitmaakt. Men kan
daaruit (leiden, wat zij worden zal, als zij ooit het ongeluk
had meerderheid te worden."
Ondanks de talrijke punten van overeenkomst tusschen de
begrippen van Anti-revolutionnairen en Katholieken, wanneer het
vraagstukken van Staatsrecht geldt, bestond er toch eene wijde
groeve tusschen beiden, waarover zij elkander moeilijk de hand
konden reiken: de Anti-revolutionnairen beschouwden de volledige
gelijkheid van rechten der Roomschgezinden als eene vrucht van
de Revolutie, wijl de Reformatie de grondsteen was van den
Nederlandschen Staat; de Katholieken beschouwden die volledige
gelijkheid als een onvervreemdbaar, hun toekomend recht, hun
ontnomen door de Revolutie der XVI eeuw, welke »de Reformatie" wordt genoemd; welk recht zij niet zouden opgeven, nu
eenmaal, — niet als vrucht van »Ongeloof en Revolutie," maar
tengevolge der onnaspeurbare wegen der Voorzienigheid, — de
tijd daartoe was aangebroken."
Met de Liberalen van verschillende schakeeringen waren de
Anti-revolutionnairen door hun beginsel gescheiden. Omtrent kerkelijke en staatsrechterlijke vraagstukken konden zij het met dezen
niet eens zijn, wijl het uitgangspunt te zeer verschilde. Het
anti-revolutionnaire staatsrecht werd dan ook niet minder door
liberale staatslieden, dan het Orthodoxisme door liberale predikanten bestreden. Mannen als R. Fruin, P. A. S. van Limburg
Brouwer, Sieuwerts van Reesema, Opzoomer, J. de Bosch Kemper bestreden met Logica en met veel talent den krachtigen en
onvermoeiden kampvechter Groen van Prinsterer, wiens staatsrecht
door J. Rochussen en later door D. Koorders verdedigd werd.
De argumenten, aangevoerd tegen de leer der Anti-revolutionnairen,
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waren, meer dan eens, krachtig genoeg om de meening van
denkende lezers niet ten voordeele van Groen en zijne volgelingen op theologisch, staatsrechterlijk en geschiedkundig terrein
te stemmen. Het voornaamste argument, door wetenschappelijke Liberalen aangevoerd, kan men het best formuleeren in
hetgeen De Bosch Kemper schreef.')
»Het speciaal kenmerkende van de anti-revolutionnaire staatsleer is, naar onze overtuiging, dat zij een deel uitmaakt van de
leerstellingen van geschiedkundig gevormde kerkelijke staatkundige partijen, en wel van partijen, die het Staatsrecht gronden
op het gebod des Bijbels, en niet alleen den christelijken plicht
als onderdanen, dat volkomen met den praktischen inhoud van
het Evangelium zoude overeenkomen, maar ook den grond van
het oppergezag in de woorden van de H. Schrift zoeken en
meenen te vinden. In dit eigenaardig standpunt, dat gelijkelijk
aan Roomsch- Katholieken en Hervormden kan eigen zijn, ook
bij groot verschil van godsdienstige overtuiging, ligt de kracht,
maar ook de zwakheid der anti-revolutionnaire partij. In dit standpunt ligt hare wezenlijke kracht. De anti-revolutionnaire partij is,
wat hare verschijning in de geschiedenis betreft, eene voorvaderlijke godsdienstige partij; zij is bij ons Dordsch-Gereformeerd
anti-Staatsgezind. In die nationale eigenaardigheid heeft zij een
krachtigen steun, zoolang de oudere opvatting bestand blijft voor
de meer zuivere en meer ontwikkelde kennis van God, en zoolang het zuurdeesem van eene Oranje- en anti- Oranjepartij nog
niet geheel is weggenomen door een algemeene volksovertuiging,
die kracht geeft aan ons tegenwoordig Staatsrecht: maar in die
tijdelijke kracht ligt ook de zwakheid der anti-revolutionnaire
partij."
Bij gelegenheid van de Grondwetsherziening van 1848 was
G. Groen van Prinsterer de eenige Anti-revolutionnair, die in de
dubbele kamer gekozen werd. Van 1850-1853 waren zij met
hun drieën: Groen, Van Lynden en Mackay. Omtrent hun
9) Het kenmerkende van het anti-revolutionnaire in de Nieuwe Bijdragen
voor Rechtsgeleerdheid.
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gedragslijn, gedurende die jaren met volharding, talent en overtuiging gevolgd en volgehouden, zegt de leider: »Ik was overtuigd, dat het Liberalisme in zijn begin niet zou wijken, maar
ik meende, dat er mogelijkheid bestond om het kwaad in zijn
voortgang tegen te houden, en vooral om de Gereformeerde
Kerk te bevrijden van de Suprematie der Regeering en vooral
om de Lagere School te vrijwaren tegen de strekking van liet
indifferentisme op godsdienstig gebied." Wat de Grondwet betreft: getrouwheid aan de Grondwet, maar ondanks »hare be.
treurenswaardige gebreken" aan hare voorschriften, niet aan hare
strekking en aan de beweegredenen der partijen: om haar te ver
tegen gevaarlijke theoriën en om gebruik te maken van-deign
eene wettelijke, vrije herziening, naar gelang de omstandigheden dit mogelijk, wenschelijk, tijdig zouden maken: ongeschonden eerbied voor de Grondwet, zoowel heilig voor den
Koning als voor de Natie, handhaving van de Souvereiniteit van
het Huis van Oranje, van den aard en de uitgebreidheid van
het koninklijk gezag, van de algemeene vrijheden en van lokale
rechten in den zin van de Grondwet en in verband met het
historisch recht, ziedaar, zoowel naar de zienswijze der Antirevolutionnairen als der Liberalen en Katholieken, bij de beraadslagingen van de organieke wetten van 1849-1852 de kern
van de zaak, waarom gestreden werd. Alle partijen meenden,
wij gelooven te goeder trouw, naar plicht en geweten die overwogen en behandeld te hebben.
Er bestaat een principieel verschil tusschen het Staatsrecht
der Anti-revolutionnairen en der Liberalen, welke door Groen van
Prinsterer en zijne geestverwanten als niet consequente aan
de Revolutie worden beschouwd. Vandaar het po--hangersv
litiek antagonisme van Groen van Prinsterer en Thorbecke,
ofschoon beide tijdgenooten aan de Leidsche Academie geruimen
tijd vrienden zijn geweest en altijd hoogachting voor elkander
hebben gekoesterd. »Hoofd van het ministerie en leider der
liberale partij, was Thorbecke, door zijne positie en meer nog
door het uitstekende van zijne talenten en door de kracht van
zijnen wil, bepaaldelijk tegen al hetgeen aan mij (Groen van
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Prinsterer) noodig en rechtmatig toescheen. Ik bestreed dan
ook in zijne wetsontwerpen boven alles het democratisch idee:
het idee, dat men volgens Guizot ten allen prijze moet uitroeien.
En het was juist dit wat Thorbecke noch wilde, noch kon ge
hij, die niet wilde hooren spreken van de Souvereiniteit-dogen:
der Dynastie, die ten langen laatste de kroon aan de parlementaire of kiezersmeerderheid onderwierp, die iederen tegenstand
en zelfs de verkregen rechten voor de Staatsalmacht deed bui
Voor hem was de suprematie van de gecentraliseerde De--gen.
mocratie een voldongen en een verplichtend feit ; niets lag derhalve meer in den aard der zaak dan ons antagonisme."
Wij deelen de meening van Groen van Prinsterer omtrent
de politieke beginselen van Thorbecke mede, — wij laten de
juistheid daarvan in het midden; — zij verklaren den staatkundigen strijd tusschen de beide partijen, waarvan de eene de
groote meerderheid in de Staten- Generaal en de kiezers voor
zich had, de andere slechts twee vrienden in de Tweede Kamer,
eene minderheid in den lande en.... het buitengewoon talent,
den krachtigen wil en de Calvinistische onverzetbaarheid van
een Groen van Prinsterer en van de Orthodox- Gereformeerden.
De katholieke Nederlanders, hoezeer zij ook in vele begrippen
omtrent het staatsrecht dezelfde beginselen als de Anti-revolutionnairen verdedigden, waren in de practijk hunne verklaarde
tegenstanders. Van den anderen kant stonden zeer velen in den
lande aan de zijde van Groen van Prinsterer en diens geest
ofschoon zij, naar hunne staatkundige opiniën, de tegen -verwant,
moesten wezen, omdat hunne-standerAivolunae
bodem van hetgeen Groen
den
begrippen gevoed werden uit
bond
hen nauw te zamen.
de Revolutie noemde. Anti- papisme
De een, als »voortgesproten uit Calvijn," zoówel als de ander, als
»semi-revolutionnair," koesterde een gemeenschappel jjken haat tegen
)Rome.' Zij die een terugkeer wenschten tot vroegere dagen, omdat
de Roomschen toen nog feitelijk achteruitgesteld werden, voegden
zich bij of scholen achter hen, welke als reactionnairen zuchtten
naar de Egyptische vleeschpotten van den tijd van het Behoud. Eerie
nauwe verbintenis werd door den loop der omstandigheden
uie n. 10
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gesloten tusschen Reactionnairen en papenhaters. Gelijk de Tijd

in 1852 zich uitdrukte, »is uit de Behoudende partij, die niet

tot de Formulierkerk van Dord behoort, een nieuwe bondgenoot
opgestaan voor de Jezuïetenhaters in het Goudsck Kronykske."
Het zou de moeite niet waard zijn van dit blad, hetwelk
niet lang heeft bestaan en niet vele lezers schijnt gehad te
hebben, te spreken, ware het niet om bijzondere redenen:
ten eerste, om de verontwaardiging, welke het herhaaldelijk
opwekte bij het katholieke deel der bevolking, voor zooverre
dit soms in staat gesteld werd kennis van het een en
ander uit den inhoud van het Goudsch kronykske te nemen;
ten tweede, omdat het niet minder de verontwaardiging opwekte
van de liberale partij. Anti- papisme en terugkeer tot het stelsel
van vóór 1848 werden voortdurend in dat blaadje gepredikt.
In ruwere vormen verkondigde het wat het orgaan der Antirevolutionnairen, de Nederlander, in kieschere bewoordingen zijnen
lezers voorhield. Daar. het Goudcc% Kronykske zich minder inliet
met kerkelijke quaestiën tusschen Hervormden onderling, scheen
het meer een uitsluitend politiek karakter te bezitten; maar de
vinnigheid, waarmede het »Rome" aanviel en, niet het minst
om »Rome te fnuiken," aandrong op verandering der Kieswet,
zooal niet der Grondwet zelve, bevorderde vrij algemeen de
meening, dat de aanvallen tegen de sinds 1848 ingevoerde
staatswetten, uitgingen van dezelfde mannen als die de Nederlander schreven. Dit is echter niet het geval geweest. Groen van
Prinsterer, onder wiens leiding de Nederlander stond, was niet
de man, om zulk een dubbelzinnige rol te spelen. Bovendien,
— dit zullen de weinige overgeblevenen, welke het Goudsok
Kronykske niet vergeten zijn, zich wel herinneren, — waren de
opiniën door het blaadje verdedigd, volstrekt niet altijd overeenkomstig het »anti-revolutionnair Staatsrecht." Het was
slechts een bewijs, dat »onverbeterlijke behoudsmannen," gelijk
zij in die jaren genoemd werden, »het Pausdom" en de Grondwet van 1848 met denzelfden haat haatten; dat zij de Liberalen,
»als heulende met het Jezuïetisme," dat zij de Katholieken, »als
heulende met het Liberalisme," hun anathema toewierpen.
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De »onverzoenlijken" van de partij van het Behoud, verte
Goudsok Kronylcske, waren wel niet talrijk,-genwordi ht
maar door hunnen invloed waren zij evenwel volstrekt niet onbeduidend. Zij waren de vertegenwoordigers van hartstochten, gelijk de,
in 1852, nog niet talrijke Anti-revolutionnairen vertegenwoordigers
van een Beginsel waren. Maar de hartstochtelijken wilden, in de
meeste vraagstukken, hetzelfde als de mannen van het Beginsel: vandaar dat de algemeene opinie hen met elkander als één beschouwde.
De partij, die geleid werd door den hartstocht, is al meer en meer
overvleugeld geworden en hare leden hebben de leiding moeten
aanvaarden van hen, die naar het Beginsel handelden. De macht
en de invloed der Anti-revolutionnairen is met den loop der jaren
grooter en grooter geworden; de hartstochtelijke behoudsmannen
zijn uitgestorven. In 1852 dorsten zij, hoewel niet in grooten
getale, steunende op den invloed hunner persoonlijkheden, den
Koning verzoeken ') zelfs de Grondwet, Kieswet en Gemeente
ongedaan te maken ; zij konden toen hierdoor »den libe--wet
ralen geest` bij velen in den lande strijdzuchtig en strijd
maken, doch meer konden zij niet. Wel konden zij in-vardig
April 1853, als de losgebroken winden uit het Aeolus-hol, den
anti-papistischen orkaan aanblazen.
In sommige punten overeenstemmend met de Anti-revolutionnairen, maar door grondbeginsel van hen geheel en al gescheiden,
waren de conservatief-liberalen. Wij zullen in een later hoofdstuk op hen terugkomen; genoeg zij het thans te melden, dat
zij, wat getalsterkte betreft, niet de meerderheid onder de bevolking, zelfs niet in 4852 onder de kiezers uitmaakt en, maar evenwel een machtigen invloed op de staatsaangelegenheden in Nederland konden uitoefenen. Zij werden voornamelijk gevonden onder
den aanzienlijken burgerstand en onder de adellijke familiën;
vooral onder die familiën, welke sinds de omwenteling van de
laatste jaren der XVIII eeuw waren opgekomen. Men vond hen
1) De petitie, den Koning in 1852 door ettelijke behoudsmannen aan
Goudsch Kronykske bekend gemaakt en aanbevolen,-gebodn rht
schijnt slechts weinig onderteekenaars ehad te hebben.
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bijna uitsluitend onder de Protestanten. In de groote steden,
Amsterdam, 's Gravenhage, Utrecht, waren zij talrijk. F. A. van
Hall, J. C. Baud, in Utrecht de professoren G. W. Vreede en
G. J. Mulder (om slechts enkele namen te noemen) waren de
meest algemeen bekende personen onder hen. Velen onder hen
naderden, in ettelijke begrippen omtrent Kerk en Staat, bijna tot
de Anti-revolutionnairen, de meesten waren slechts door nauw
merkbare schakeeringen van de Liberalen gescheiden. Zoo werden,
hij voorkeur, diegenen genoemd, welke het ministerie Thorbecke
steunden, en welke eerst, bij wijze van schimpnaam, ook wel Thorbeckianen werden geheeten. Zeer vele redenen van bijzonderen,
personeelen aard hadden ettelijken der hoofdmannen van die
richting tot tegenstanders van den eersten minister, vroeger
Professor, Thorbecke gemaakt; meerderen echter vonden, dat
hij ook als staatsman »te ver" ging. Bedenkingen van politieken
aard maakten hen tot tegenstanders van het regeeringsbeleid
van het Ministerie, dat bij den aanvang van 1853 aan het
bewind was.
Van al de elementen der oppositie tegen Thorbecke was het
Anti-revolutionnaire, niet oogenschijnlijk, maar inderdaad, het
krachtigste: want dit steunde op een vast beginsel, zoowel
van Theologie als van Staatsrecht; en bovendien op een traditie,
welke in Noord-Nederland nog in de harten en hoofden van
duizendtallen krachtig was blijven voortleven: het Orangistischgezind Protestantisme, voortgesproten uit Calvijn en uit de vaderen der Dordsche Synode.
De Reactionnairen, de Anti-thorbeckianen, de Conservatieven,
welke in F. A. van Hall hun erninend hoofd erkenden, (wij zouden hen thans de conservatief- liberalen noemen,) waren niets
anders dan politieke partijen; de Anti-revolutionnairen daarentegen
in de eerste plaats eene godsdienstige en slechts in de tweede plaats
eene politieke partij : vandaar dat zij dieper wor den schoot
in het hart des protestantschen volks. De gemeenschappelijke
band, welke hen verbond met duizenden en duizenden in den
lande, welke in de eerste plaats anti- papisten waren, maar slechts in
de tweede plaats eene politieke zienswijze hadden, was : afkeer
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van en vrees voor hetgeen men de zUltramontaansche aanmatigingen" noemde. Zij, die men »Politieken" kan noemen,
meenden den »protestantschen geest" als een machtig wapen te
kunnen gebruiken tegen Thorbecke, die werd voorgesteld als
in bondgenootschap te staan met »Rome" ; die de protestantsche
belangen opofferde aan de eischee der Ultramontanen ;- die voor
dezen slechts inschikkelijkheid betoonde en zijn despotisme aan het
protestantsche kerkgenootschap deed gevoelen.
Het ontwerp eener nieuwe armenwet, welke van den minister
Thorbecke was uitgegaan, gaf den predikanten aanleiding genoeg
om tegen den door hen vrij algemeen gehaten staatsman in
oppositie te treden : ook van katholieke zijde vond dat ontwerp veel tegenkanting, en wel op dezelfde gronden, waarom de
Anti-revolutionnairen het veroordeelden. De vrijheid der kerkelijke
liefdadigheid, de onafhankelijkheid der kerkelijke instellingen
werd daarin, naar de meening der tegenstanders, te veel aan
banden gelegd. Nog meer ontevredenheid lokte de staatkunde
des ministers omtrent het Hervormde Kerkgenootschap bij zeer
vele predikanten uit. Volgens de Grondwet van 1848 konden,
naar de Thorbeckiaansche politiek, de kerkgenootschappen,
geheel en al vrij van de Staatsmacht, zichzelven eene regeling
en inrichting geven. Nu werd het Hervormde Kerkgenootschap
bestuurd naar de Reglementen van 1816. De invloed, welke
den Koning daarbij werd toegestaan, was niet onbeduidend; naar de
begrippen van Groen van Prinsterer en der Orthodcxen zelfs veel
te groot: de Staat matigde zich een gezag aan in de Kerk, hetwelk
deze, krachtens het Goddelijke Recht, niet mocht toegeven. Bij
de regeling, welke door de Synodale Commissie, het hoogste
gezag in de Hervormde Kerk, in 1851 plaats had, werd het
Reglement door de Regeering niet goedgekeurd dan onder elf
reserves. De Thorbeckianen beweerden, dat het stellen dier
elf reserves ontsproot uit geconstitueerde rechten, voortvloeiende
uit de macht, welke in 4 816 aan Koning Willem I was toegekend, en geheel en al in den geest der Synodale Commissie.
Velen, zeer vele predikanten vooral, en het meest die van Orthodox-confessioneele richting, waren daartegen. In hoeverre het
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ministerie Thorbecke gelijk of ongelijk had, valt moeielijk te
beslissen door iemand, die niet genoeg bekend is met het kerkelijk Recht der Gereformeerde Kerk.
Eene algemeene opschudding in bladen en vlugschriften tegen
»Roomsche onverdraagzaamheid, Inquisitie en kettervervolging"
werd in Nederland opgewekt door eene gebeurtenis in Toskane.
In dien Italiaanschen Staat bestonden nog wetten tegen hetgeen
gewoonlijk »protestantsche propaganda maken" wordt genoemd.
Twee echtgenooten, de Madiaïs, werden rechterlijk vervolgd en
gevangen gezet, volgens hetgeen verhaald werd »om het lezen
van den Bijbel," wat echter meer correct gesproken genoemd wordt :
DBijbelverspreiding" en wat door velen, buiten Toskane, beschouwd
werd als eene daad, welke in verband stond met eene politieke
oppositie tegen de bestaande Regeering. »De kerkering, de marteling" der Madiaïs, werd als eene zaak beschouwd, welke geheel
het Protestantisme raakte. Er werd in de vergadering der
Staten- Generaal daarover geinterpelleerd ; er werd over geschreven in dagbladen en vlugschriften; er werd over gepredikt
op de kansels: nog meer evenwel tegen »Rome" dan tegen Toskane.
Er werd uit Nederland eene bezending gezonden, met Elout
van Soeterwoude aan het hoofd, om te Florence op de invrijheidsstelling aan te dringen der Madiaïs, »gekerkerd om den
Bijbel." Toen Elout te Florence aankwam, waren echter de
Madiaïs reeds ontslagen. Het was eene kleine anti- papistische
demonstratie: het voorspel eener veel sterkere en uitgebreidere.
Zeker wel wat sterk en met te schitterende kleuren heeft
later Thorbecke den tijd van zijn eerste ministerie geschetst
in de volgende woorden: »Zeldzaam werd eene taak, als
die waarvoor het Ministerie van 1 November 1849 opkwam,
bij gunstiger openbare stemming aanvaard. Na langer stilstand
had zich een sterk verlangen naar vooruitgang doen gelden ;
een streven, niet om hetgeen behoefte was geworden te nemen, maar te ontvangen ; met een kalm, blijmoedig vertrouwen op de uitkomsten, die men van eene vernieuwde regeering en volkskracht voorzag. -Een meer open zin voor het
gemeenebest, gevoel van nationale eendracht, een geest van
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onderlinge welwillendheid hadden de bovenhand; het besef, dat
het volk meer dan een klank en geroepen was, om zich tot ééne
burgerij te formeeren, drong door, zoodat alles scheen samen te
loopen, om aan het Gouvernement eene ongewone mate van dat
zedelijke gezag en vermogen toe te kennen, zonder hetwelk de
officieele macht geen wezenlijke macht is."
Ook Thorbecke had zijne illusiën.

HOOFDSTUK VI,
De herstelling der R. K. Hierarchie. 1)

De ouderen van dagen onder ons herinneren zich nog levendig, welk eene rilling het geheele Nederlandsche volk aangreep,
toen de R. K. hierarchie hier te lande werd hersteld, de Aprilbeweging ten gevolge daarvan gelijk een stormwind over het Land heenging en het ministerie Thorbecke daardoor werd omvergeworpen.
Het was alsof door een geheel onverwacht, ongehoord iets »Rome"
die beweging veroorzaakte, waardoor het »nationaal gevoel" zoo
diep werd geschokt; doch alléén zij, die zich volstrekt niet met den
loop der staatkundige gebeurtenissen der laatste jaren hadden
bezig gehouden, of die in eene behagelijke rust waren ingedommeld, omtrent de Protestantsche suprematie in het door tachtig
jaren strijds vrijgevochten Nederland, konden de meening koes1) De bronnenstudie, noodig om de gebeurtenissen in Nederland in
1853 en de wederinvoering der Roomsch Katholieke Kerkelijke Hierarchie
te kennen, is zeer omvangrijk. Meer dan 300 pamfletten en tal van dag
om niet te spreken van de diplomatieke stukken, dienen-bladrtiken,
gelezen, vele bestudeerd te worden. De collectie van Groen van Prinsterer, aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek te 's Gravenhage, heeft mg,
dank zij eene ministerieele beschikking, ten dienste gestaan. Nog meer
nut heb ik gehad van de uitmuntende collectie, door het voormalig Lid
der 2e Kamer, Meijlink, bijeengebracht: eene collectie, volledig en uitmuntend gesorteerd, welke in de bisschoppelijke Bibliotheek te Haarlem berust.
Daarenboven heb ik inzage gehad van een handschrift, waarin, bij wijze van
Jaarboeken, de merkwaardige voorvallen (in dit geval van 1853) en documenten zijn opgeteekend: eindelijk bezit ik schriftelijke mededeelingen
van mannen, die in staat zijn geweest, zeer goed omtrent ettelijke zaken
en opiniën op de hoogte te zijn. En toch: ik wenschte dat ik vollediger
kon zijn. De goedwillige lezer herinnere zich, wat in de Voorrede van deze
Historiestudie is gezegd.
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teren, dat de gebeurtenissen van Maart en April 1853 in ons
vaderland geheel onverwacht kwamen.
Het is onzen lezers niet onbekend, dat er in 1827 een Concordaat is gesloten geweest, tusschen denPauselijkenstoel en Koning
Willem I, hetwelk even zoowel voor de noordelijke als voor de
zuidelijke Provinciën geldig was ; dat toen reeds het verzet der
Hervormden daartegen zich luid en sterk openbaarde ; dat de
omwenteling van 1830 de geheele quaestie op den achtergrond
schoof; dat zij echter, onmiddellijk na de troonsbestijging van
Willem II, weder werd aangeroerd; doch hoe enkel op de mare, dat
de Koning der Nederlanden een Concordaat met den Paus van
Rome zou sluiten, de gemoederen van het Gereformeerde gedeelte der Natie in zulke heftige beweging geraakten, dat het
scheen alsof de onafhankelijkheid en de zelfstandigheid des
Nederlandschen Staats in gevaar geraakte, de Kroon misschien
daardoor van het hoofd van Willem II zou kunnen vallen.
De Koning en ook de Pauselijke stoel besloten te wijken voor
den storm, welke vooral door de predikanten was aangeblazen.
In Noord -Brabant en Limburg werden bisschoppen in partibue
infidelium, als apostolische vicarissen aangesteld ; de grootendeels protestantsche provinciën boven den Moerdijk bleven, wat
de Katholieke kerkregeling betreft, in den staat van missiën,
welke door den Nuntius, als 's Pausen gevolmachtigde, werden
bestierd.
Van Regeeringswege werd bij de behandeling van het departement voor de zaken van R. K. Eeredienst, 18 December 1852,
hieromtrent het volgende medegedeeld: »Er is geene eigenlijk
gezegde overeenkomst met den Pauselijken Stoel gesloten tot afschaffing van het Concordaat van 4827 (dat altijd nog rechts
»Overeenkomst" tusschen de Ne--geldiwas).Dzonme
derlandsche Regeering en het Hof van Rome, van 1841, is niets
anders geweest, dan eene bij nota verbaal ') uitgedrukte afspraak,
rakende de uitvoering van het voornoemde Concordaat. De, in
betrekking tot die uitvoering, noodige onderhandelingen werden
in het laatst van 1830, ten gevolge van de toenmalige staat1) Eene uitdrukking in de Diplomatie gebruikelijk.
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kundige gebeurtenissen, met onderling goedvinden verdaagd. De
hervatting daarvan had plaats in 1841, maar leverde geene
andere uitkomst op, dan dat wederzijds erkend werd, dat de uitvoering van het Concordaat destijds minder raadzaam was ; waarom
bij nota verbaal werd uitgedrukt, dat op die uitvoering voorshands niet zou worden aangedrongen ; maar dat intusschen in
de behoefte der Katholieken door kerkvoogden, met den titel
van bisschop in parlibus, zou kunnen worden voorzien."
De Grondwet, in November 1848 door Nederland aangenomen,
regelde de verhouding van de kerkgenootschappen en van de Katholieke Kerk, — niet het minst door opheffing van het Placet,
op veel vrijzinniger wijze, dan tot nog toe het geval was geweest.
De liberale partij, met Thorbecke aan het hoofd, was van oordeel,
toen het op toepassing der nieuwe grondwettelijke bepalingen
aankwam, dat de banden tusschen Kerk en Staat moesten worden losgemaakt. Niet alléén in Nederland, maar ook in andere
landen van Europa, had deze meening bij Katholieken en nietKatholieken meer en meer veld gewonnen. Men kan zeggen,
dat zij thans tot het Programma behoorde van die Liberaen, wier Liberalisme niet den voormaligen Voltairiaanschen en
Josephistischen stempel droeg, en dat vrijheid van rechten voor
allen wilde. De Emancipatie der Katholieken in 1829, in Brittannië tot stand gekomen, de val van het Josephistische systeem
van Willem I, sinds door de komst van Willem II tot den troon
en door de Grondwet van 1848 bezegeld, hadden de wegen
effen gemaakt voor het herstel der Katholieke kerkregeling
in Engeland en in Nederland. Standvastig, voorzichtig, het oog
geopend voor de staatkundige gebeurtenissen, maar ook voor de
volksvooroordeelen en volkshartstochten, doch altijd, in de eerste
plaats lettende, op de geestelijke belangen aan den H. Stoel toevertrouwd, hadden de Pausen nooit de blikken afgewend van
hetgeen de tijd, de dienaar der Voorzienigheid, zou doen, om te
herstellen wat door den orkaan der XVIde eeuw wel was omvergeworpen, maar niet weggevaagd. Hoe in 1851 de bisschoppelijke
Hierarchie in Groot-Brittannië door Pius IX werd hersteld; hoe
er een anti- papistische storm onder het Engelsche volk losbrak;
—
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hoe een soort van wet tegen de Roomsche Bisschoppen werd
uitgevaardigd, waardoor er olie geworpen werd op de hoog gezwollen golven van den anti-papistischen volkswaan, maar waarbij
de bisschoppen bleven, behoort tot de algemeene Europeesche
en bijzondere Britsche Historie.
Niemand evenwel zal zoo onnoozel of onkundig zijn, dat hij niet
dadelijk begrijpt, hoe de wederoprichting der Katholieke Hierarchie in Brittannië, een voorbode was van hetgeen in Nederland
zou geschieden. Ook moet men al zeer weinig bekend zijn met
den geest, die vrij algemeen onder de Katholieke leeken heerscht, of
ten zeerste ingenomen zijn tegen hen, als men hen slechts beschouwt
als »priesterknechten", niet als »vrije zonen ", of als een gedachtelooze menigte, welke zich »laat leiden werwaarts men wil."
Onder de leeken, zoowel als onder de geestelijken, waren er
vele mannen van talent, van doorzicht en van invloed, welke
het herstel der bisschoppelijke Hierarchie voor hunne kerk in
Nederland wenschten, ja noodzakelijk achtten. Deze aanzienlijke
mannen, onder welke ook leden der Staten-Generaal zich bevonden, voorzagen zeer wel, dat 'hetgeen zij als een Recht vroegen,
eenmaal zou komen, zoodra slechts de omstandigheden het vergunden. Wat in 1841 door de rechtvaardigheid van Willem II hun
was toegezegd, maar door de predikantenbeweging tegen het Concordaat was verijdeld, was slechts uitgesteld ! De opheffing van
het koninklijk Placet door artikel 170 der Grondwet van 1848
was een belangrijke schrede verder. De beraadslagingen, bij
gelegenheid der Grondwetsherziening, welke gevoerd werden
over het behouden of niet behouden der ministeriën van Eeredienst, bewogen zich als om één middenpunt : om het vraagstuk
van de verhouding tusschen Kerk en Staat. Het beginsel der
volledige vrijheid, slechts beperkt door de bepaling der Grondwet
van 1848, werd zoowel door katholieke leden der Staten-Generaal verdedigd, als door die Liberalen, welke in Thorbecke hun
»eminenten leider" erkenden. Storm van Breda, algemeen als
Katholiek hoog gewaardeerd, maar op politiek terrein grootendeels
met Thorbecke eens, was vóór eene volledige opheffing der
ministeriën van Eeredienst ; van Sonsbeek en Mutsaers beschouw-
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den die ministeriën wel niet als onmisbaar, maar toch de opheffing daarvan niet als noodzakelijk.
De Roomsch-Katholieke kerkregeling was dan ook, reeds in 1849,
een punt van overweging, zoowel voor de Regeering als voor de
Katholieken van Nederland. Het bleef alléén de vraag of deze
regeling geheel en al zonder het initiatief der Regeering zou tot
stand komen; of dat deze zich, met de invoering der kerkregeling
zou bemoeien, gelijk dit met die der Protestantsche en Israëlitische
kerkgenootschappen plaats had. Zij, die voor de Nederlandsche
Regeering de officieele hoofden dier beide kerkgenootschappen
waren, de leden der Synode, erkenden en begeerden die inmenging.
Dat de zaak, wat de Roomsch- Katholieke kerkregeling betrof van
meer teederen aard was, laat zich begrijpen. »Er was op den 4n
Mei 1850 aan den Koning in overweging gegeven, om, met betrekking tot de nadere regeling van de Roomsch•Katholieke kerkelijke inrichting, van Regeeringswege opening aan den Paus te doen
en daarbij zekere punten te bedingen, ten einde eenigen invloed
van den Staat op die inrichting bepaaldelijk te verzekeren."
»Ofschoon er geen verschil bestond daarover, »dat volgens de
»beginselen der Grondwet, de Boomsch•Katholieke Kerk hier te
»lande vrijheid heeft haren inwendigen toestand naar verkiezen
»te regelen, behoudens het toezicht der Regeering tot behoud
»van orde en rust en tot handhaving der wetten," begreep de
Koning echter, in overeenstemming met den Raad van State, dat
het niet geraden was, om het initiatief daartoe vanwege Z. M.
te doen uitgaan. In de bedingen, hoe ook ingekleed, meende men
de aanleiding tot een nieuw Concordaat te zien geboren worden.
Dit werd met het bij de Grondwetsherziening erkende en meermalen door de beide kamers der Staten- Generaal beaamd beginsel: »Scheiding tusschen Kerk en Staat" even onbestaanbaar
geacht, als met de vroegere van Regeeringswege ten aanzien van
de andere Kerkgenootschappen openlijk uitgesproken en reeds
ten deele in werking gebrachte »losmaking der banden tusschen
Kerk en Staat."
De herstelling der bisschoppelijke Hierarchie en het ophouden
van den abnormalen toestand van de Kerk in Nederland was
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een reeds lang gekoesterde wensch der Katholieken. Zij begrepen, — nu zij zagen, dat geen Grondwet hun meer in den weg
stond, — zij begrepen, dat het van Regeeringswege reeds duidelijk
genoeg verkondigde beginsel van Scheiding tusschen Kerk en Staat,
gelijk het door de liberale partij in Nederland werd opgevat,
hunne wenschen bevorderlijk moest wezen. Zij wendden zich derhalve met een verzoekschrift tot den H. Stoel, om dezen te verzoeken, dat de bisschoppelijke Hierarchie in Nederland zou worden hersteld. De adressen in dien geest werden zonder veel ver
zonder ruchtbaarheid, aan zeer vele Katholieken van goeden-ton,
naam ter teekening aangeboden en met vreugde onderteekend ').
Pius IX nam de verzoekschriften in ernstige overweging en besloot tot het nemen dier maatregelen, welke, in overeenstemming
met de Nederlandsche Regeering, tot het verwezenlijken daarvan zouden kunnen leiden. Carolus Belgrado was in dien tijd
pauselijk Internuntius te 's Gravenhage. Deze werd belast met
het openen der onderhandelingen. Den 9n December 1851
diende hij aan den minister van Buitenlandsche Zaken, van
Sonsbeeck, eene nota in, waarin de Internuntius, beginnende met
zich te beroepen op de wenschen der geestelijkheid en der Katholieken in Nederland, verklaarde, dat Z. H. het gunstig tijdstip gekomen acht, om aan de vurige wenschen dier Katholieke bevolkingen te voldoen door de organisatie der bisschoppelijke Hierarchie. »Z. H., wetende dat er een overeenkomst bestaat sedert
den jare 1827, gesloten tusschen den Heiligen Stoel en het Nederlandsche Gouvernement en geratificeerd in den jare 1841,
welke overeenkomst, hoewel tot op dit oogenblik (9 Dec. 1851)
zonder uitvoering gebleven, evenwel niet ophoudt beide contracteerende partijen te verbinden, heeft gewild, dat de Internuntius
vooraf,, van dit alles aan de Regeering van Z. M. den Koning
der Nederlanden kennis geve, tot het noodzakelijke wederkeerig
1) 1k zelf heb in 1851 dergel ijk adres aan Z. H. ter onderteekening ontvangen, met verzoek het door eenige goed ter naam staande leeken, zoo
dezen het begeerden, mede te laten onderteekenen. Het was mg ter handgesteld door Dr. J. W. Cramer. Tot mijn leedwezen kan ik het oorspronkelijk
gedrukt adres niet meer onder mijne papieren vinden.
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overleg, dat men met betrekking tot de bovengemelde overeenkomst zal noodig oordeelen."
De minister van Buitenlandsche Zaken beantwoordde (24 Maart
1852) deze nota. Er werd in dat schrijven gezegd, dat, volgens
de Grondwet des Rijks, niets verhinderde, dat de Katholieke Kerk
in de Nederlanden door den Heiligen Stoel vrijelijk georganiseerd
zou worden. »De Minister erkent met den Internuntius, dat men
elkander omtrent het van kracht blijven van het Concordaat van
1827 behoort te verstaan. Wanneer nu het Gouvernement der
Nederlanden aanneemt, dat de Heilige Stoel geheel vrij zal zijn,
om aan de Katholieke Kerk van dit land de organisatie te geven,
welke zij goedvindt, en den Heiligen Stoel daardoor ontheven verklaart van de verbintenissen bij het Concordaat aangegaan, koestert
de Regeering de hoop, dat de Heilige Stoel met haar erkennen
zal, dat in dit geval en alleen door het feit der vrije organisatie
van de Katholieke Kerk in dit Rijk, het Gouvernement der Nederlanden wederkeerig ontheven zal zijn van de verbintenissen, die
voor hetzelve uit de overeenkomst van 1827 en 1841 zouden
kunnen worden afgeleid."
»Uit dat oogpunt en onder dat voorbehoud, is de minister van
Buitenlandsche Zaken gemachtigd te verklaren, dat niets belet,
dat men vrijelijk tot organisatie der Katholieke Kerk in dit Rijk
overga. Hij hoopt echter, dat Z. H., alvorens hieraan gevolg te
geven, mededeeling daarvan aan het Gouvernement zal willen
doen, zoowel als van het tijdstip, waarop de organisatie zal geregeld worden. Het Gouvernement houdt zich overtuigd, dat deze
mededeelingen het doel, dat de Heilige Vader zich voorstelt, niet
dan bevorderlijk kunnen zijn." De minister van Sonsbeeck gaf,
den 29n Maart 1852, den Hollandsehen gezant te Rome, Graaf
de Liedekerke, mededeeling hiervan en zeide daarna : »Indien
Z. H. ernstig de begeerte koestert om de bisschoppelijke Hierarchie
in dit Rijk in te voeren : een punt, waarover nog wel eenige
twijfel in het land bestaat, zal de Heilige Stoel zonder aarzelen
over de weinige bedenkingen, die van zijne zijde zouden kunnen
bestaan, moeten heenstappen en onverwijld de mededeeling doen,
die wij aan het einde van ons antwoord (van 24 Maart) wenschten,
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en dus, zoo mogelijk, meer of min uitdrukkelijk (explicilemen1)
verklaren, dat hij ten opzichte van het buiten werking stellen
van de overeenkomst van 1827, met het Nederlandsche Gouvernement overeenstemt. Ik zeg onverwijld (sans delai). Immers moet
men in den sterk bewogen tijd, dien wij beleven, niet te veel
op de toekomst rekenen. Beschouwt het tegenwoordige Gouvernement des Konings de bisschoppelijke regeling der Katholieke
Kerk in dit land niet alleen als door het belang dier Kerk
zelve gevorderd, maar ook door het wereldlijk belang van den
Staat, er is geen de minste waarborg, dat eene toekomstige
Regeering, hoe ook voor het overige met de beste bedoelingen
bezield, dezelfde zienswijze zou hebben. Indien het Episkopaat
eens, overeenkomstig liet antwoord aan den H. Stoel gegeven,
geregeld mocht zijn, zoo zullen de ondergeschikte punten ach
zelve worden geregeld. Overigens, »hoe een -ternvolgsa
nauwer grenzen de wijze van uitvoering is, hoe-voudigern
meer het doel zonder zwarigheden bereikt zal worden."
De Nederlandsche Regeering erkende derhalve, dat de Grondwet van 1848 de vrije regeling der kerkelijke organisatie voor de
Roomsch- Katholieken toeliet; zij beschouwde, ingevalle de H.
Stoel tot die organisatie overging, het Concordaat van 1827 en
de overeenkomst van 1848 als vervallen ; zij hoopte te voren
mededeeling der organisatie te ontvangen ; zij achtte (althans de
minister van Buitenlandsche zaken) het noodig, dat, met het
oog op de omstandigheden, de H. Stoel onverwijld tot die organisatie overging. Het bleef nog slechts de vraag of de Pauselijke Stoel het Concordaat van 1827 als vervallen beschouwde,
of dat deze, gelijk geschied was bij de oprichting der apostolische
vikariaten, zooals dit aangetoond is in de nota van Mgr. Capaccini van 8 October 1841, de uitvoering daarvan beschouwde
als te zijn verschoven. Op de nota, welke de Internuntius (23
Juni 1852) den minister van Buitenlandsche Zaken had toegezonden, waarin deze quaestie gesteld werd, antwoordde (14
Augustus 1852) van Sonsbeeck, dat de Nederlandsche Regeering
het Concordaat, ingevalle van de invoering eener bisschoppelijke kerkregeling, als geheelenal vernietigd wenschte be-
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schouwd te hebben. Mgr. Belgrado gaf hierop (17 September
1852) den minister van Buitenlandsche Zaken namens den Kardinaal Antonellï de verklaring, dat de Paus, »door het feit zelf
der herstelling van de bisdommen voor het koninkrijk der
Nederlanden, beschouwde als te komen vervallen alle de bij
verbintenissen, die tusschen den H. Stoel en de Neder -zonder
zijn aangegaan, krachtens de overeenkom -landschergi
verbintenissen van 1841." Den 16n-stenva1827d
October 1852 verklaarde de minister van Buitenlandsche Zaken
»ingevolge 's Konings bevelen" den Internuntius Hoogstdeszelfs
tevredenheid, dat het den H. Vader behaagd heeft zich uitdruk
zienswijze van de Nedat landsche Regeering te-kelijmtd
vereenigen." Verder werd in den brief gezegd : »De ondergeteekende (van Sonsbeeck) heeft nog in last aan Mgr. den
Internuntius te kennen te geven, dat de Regeering des Konings
er zeer over voldaan is, dat Mgr. de Internuntius wel offici euselijk heeft willen mededeelen, dat de H. Stoel, alvorens
tot de organisatie der Katholieke kerk over te gaan, voornemens
is daarvan, zoo mede van het tijdstip wanneer die tot stand
zal komen, aan de Koninklijke Regeering kennis te geven."
Weinig tijd later (16 Oct.) trad van Sonsbeeck als minister van
Buitenlandsehe Zaken af, tengevolge van het niet aannemen van
het handelstractaat met Frankrijk, en werd I. P. P. van Zuylen
van Nyevelt tot zijn opvolger benoemd.
De onderhandelingen tusschen de Nederlandsche Regeering
en den Pauselijken Stoel waren in stilte gevoerd; echter niet
zoo in stilte of er werd iets van bekend. De spraak ging, dat er
een Concordaat zou zijn gesloten. F. A. van Hall, die voor Amsterdam zitting had, richtte dan ook (26 November 1852), bij
de beraadslaging over de begrooting van R. K. Eeredienst, tot
den minister van Justitie, Strens, tijdelijk belast met R. K. Eeredienst, de vraag of er een Concordaat zou gesloten zijn en
wenschte, dat de Staten- Generaal op de hoogte zouden worden
gebracht. De minister deelde mede, welke verklaring door de
Regeering aan den H. Stoel was gegeven; dat, zoo de Katholieke kerkregeling door den Paus werd ingevoerd, de uit het
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Concordaat voortvloeiende verbintenissen zouden komen te ver vallen. »Daarop is van wege den H. Stoel de verklaring afgelegd, op dien voet tot de organisatie van de Roomsch- katholieke
kerkregeling in dit Rijk te willen overgaan. Omtrent de wijze
en het tijdstip, waarop die organisatie zal plaats hebben, worden
bij het Gouvernement ten bekwamen tijde verdere mededeelingeii
te gemoet gezien." De nieuw opgetreden minister van Buiten
Zaken, J. P. P. van Zuylen van Nyevelt, verklaarde, dat-landsche
de zaak geheel en al was afgeloopen, toen hij het ministerie aan
dat uit de inzage van de gewisselde stukken hem-varden
is,
dat de onderhandelingen alléén het punt hebben
gebleken
betroffen : of bij de nieuwe organisatie het Concordaat zou komen

te vervallen; waaitoe door beide partijen (de H. Stoet en de
Nederlandsche Regeering) is besloten.
De Nederlandsche Regeering stelde er alléén prijs op om te
weten, boe en wanneer de kerkelijke regeling zou geschieden.
Zij formuleerde dat als een wenseh, niet als een voorwaarde. Van
uit haar standpunt, — naar de wezenlijk vrijzinnige opvattingen
omtrent de rechten van de kerkgenootschappen en van den Staat,
volgens de Grondwet van 1848, --- kon zij niets meer begeeren.
De Pauselijke Stoel had van zijn kant volkomen gelijk, nu het
Concordaat als vervallen werd beschouwd en er geene Concordataire overeenkomst, noch door Rome, noch door Nederland begeerd
werd, met zich geheel en al vrij in zijne handelingen te blijven
beschouwen. Na het bekend worden der Breve van 4 Maart en
de Allocutie van 7 Maart, toen de Aprilstormen waren beginnen
te woeden, werd het ministerie Thorbecke beschuldigd, door som
dat »het Nederland aan Rome had verraden;" door ande--migen,
ren, die zachtere vormen gebruikten, »dat het zich had laten mis
aanhangers van het ministerie, door den voorma -leidn."Dor
zaken, J. P. P. van Zuylen van-ligenmstrvaBuldche
Nyevelt, werd volgehouden, dat de Internuntius de gewenscht^
mededeelingen niet had gedaan. Daarentegen is vanwege het Hof
van Rome volgehouden, dat de mededeeling wèl is gedaan; doer
Thorbecke, dat zij niet officieel of officieus is gedaan: — wat zal in
deze, nog altijd duistere zaak, het meest-de waarheid nabijkomen ?
III' D. ft
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Men stelle zich de diplomatieke wereld niet voor als geheel
haar soort: de diplomaten, de geslepenste zelfs-enalig
leven in een wereld, waarvan zij de indrukken ontvangen en
waaraan zij hunne indrukken teruggeven. Veel zien ; nog meer
wikken en wegen ; niet meer zeggen dan noodzakelijk; zich niet
meer door woorden of daden binden dan volstrekt noodig is;
een scherp geopend oog hebben voor omstandigheden, voor
eigenaardigheden van personen, behoort ongetwijfeld tot de onmisbare hoedanigheden voor staatslieden, vooral voor hen aan
wie diplomatieke onderhandelingen zijn opgedragen. ( 1 ) Van
daar dat hoe hoog ook de diplomatieke bescheiden moeten aangeschreven staan, voor den geschiedschrijver toch ook de alge
historische toestanden van een bepaald tijdvak en zelfs-men

de gedenkschriftelijke mededeelingen 2 ) ter waardeering van
eene gewichtige gebeurtenis belangrijk zijn.
Nu behoort men, zelfs na het nauwkeurig lezen en vergelijken
der diplomatieke bescheiden omtrent de wederinvoering der bisschoppelijke Hierarchie, niet de omstandigheden uit het oog te
verliezen, waarin wij in 1853 in Nederland verkeerden. Het liberale kabinet, dat aan het Bewind was, had wel de Grondwet,
zooals het behoorde, uitgelegd in dien zin, dat ieder kerkgenootschap vrijheid tot eigen inrichting had en dat daarom de Paus de
invoéring der bisschoppelijke Hierarchie kon regelen ; maar iedere
Regeering heeft rekening te houden met het volk, en dit niet
slechts met het verstandige deel des volks, maar ook met dat
deel, dat bijna altijd doof voor verstandelijke redeneeringen,
licht tot hartstochtelijke en onberaden handelingen is te verleiden.
De geschiedenis van 1841 had bewezen, dat peen Concordaat met
Rome" een stormram tegen ieder ministerie kon worden; de Hei
Stoel had gezien, dat zelfs een Vorst als Willem II voor derge--lige
lijke stormen, door predikanten opgezweept, moest wijken. Geen
wonder dan ook, dat het ministerie Thorbecke, bestookt als het was
door anti- revolutionairen, anti- papisten en reactionairen, wenschte
te weten, hoe en wanneer deze kerkregeling tot stand zou komen.
(

1)Meer nog dan het bezit van een goeden kok, zooals van Lennep beweerde.
2) De zoogenaamde : memoires.
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Maar, van den anderen kant, is men te Rome niet zoo onberaden,
om tot het ten uitvoer brengen van gewichtige besluiten, zonder
nauwkeurige kennis van zaken overtegaan ; men is er evenmin zoo
onnoozel om vóór den stormwind reeds de vlag te strijken. Het
was te voorzien, dat de anti- papisten een geweldig geraas zouden
maken: moest dit eene reden zijn om te weifelen, te dralen, om mis
een Kabinet, hetzij het reeds bestaande, hetzij een ander-schien
in verzoeking te brengen tot het opwerpen van hinderpalen:
al ware het dan ook door een sophistieke uitlegging der Grondwet
van 1848 ? Wat ook het gevolg mocht wezen: de Pauselijke
Stoel hield zich aan hetgeen met de Nederlandsche Regeering
was overeengekomen en heeft aan meer dan één minister mededeeling laten doen van de Katholieke kerkregeling, eer deze
tot stand is gekomen. Hierover straks nader.
Waren dan de Nederlandsche ministers zoo geheel en al on
kundig van de plannen van het Pauselijke Hof? Al mocht ook
het juiste tijdstip der invoering hun niet bekend zijn geweest,
toch wisten zij, dat deze zou plaats hebben in een niet ver
verschiet. Ook was het reeds te voren niet onbe--wijder
Utrecht voor den zetel van den Aartsbisschop in aan
dat
kend,
zou komen. Opzichtens de herstelling der bisschoppelijke-merking
Hierarchie in ons vaderland hield een zeer goed ingelicht persoon het voor zeker ') »dat Thorbecke wel had toegestaan, dat de
Roomsch-Katholieke Kerk de vrijheid had, zich hier volgens hare
instellingen te organiseeren ; .maar dat dit eerst later moest geschieden: eerst dan namelijk, wanneer de eerste uit de nieuwe Grondwet
voortspruitende hoofdwetten over Vereeniging, over Onderwijs
enz. waren ingevoerd. Betrekkelijk de zetels van de bisschoppen
is het zeker, dat aan Utrecht aanvankelijk niet gedacht werd.
Thorbecke had eens gezegd: »Aan Utrecht kan niet gedacht
worden, want den Bisschopszetel weder te vestigen in die stad,
waar de Unie van Utrecht is tot stand gekomen en waar nu
nog in de Universiteit als het ware een residentie van het Protestantisme is te vinden, dat zou gansch het land in rep en
4) Schriftelijke mededeeliugen van iemand, die reeds is overleden, en
die zeer vertrouwbaar zijn.
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roer brengen." Zeer hooggeplaatste personen onder de Katholieken dachten aanvankelijk zelfs niet aan Utrecht, maar aan
's Hertogenbosch, als de plaats voor den Aartsbisschoppelijken
zetel, en aan Zwolle, in het noordoostelijke gedeelte des Rijks,
als zetel van eenen bisschop. Maar wat heeft alzoo den
doorslag gegeven tot de keuze van Utrecht, als den zetel
van den Aartsbisschop? Dat is Pius IX persoonlijk geweest,
die, toen hij zich de bescheiden voor de bepaling der bisschop.
pelilke zetels had laten voorleggen, zich, na lang beraad, ver
heeft met deze woorden : »Utrecht, le siège de St.-klard
Willebrord! Je prouverai à l'Europe, que les Catholiques de la
Hollande ne sont pas de la veille.
Er is, toen de Aprilbeweging in vollen gang was, onder
de tegenstanders, en ook later in de Staten- Generaal, zeer veel
sprake van geweest of de Nuntius van de herstelling de Hierarchie
mededeeling heeft gedaan aan het Nederlandsche Ministerie.
Dit vraagstuk is als eene grieve gebruikt zoowel tegen het
Pauselijk Hof, dat een dubbelzinnige rol zou hebben gespeeld,
als tegen het Ministerie, dat zich zou hebben laten misleiden. De »Thorbeckeanen" hebben beweerd, dat Beene mede
waren gedaan; dat daardoor het Ministerie niet de-deling
beweging had kunnen voorkomen. Dat er mededeelingen door den
Nuntius zijn gedaan, wordt evenzeer volgehouden. Kardinaal Antonelli heeft (1 Juni 1853) aan den buitengewonen Nederlandschen
gezant, Lightenvelt, volgehouden, »dat de Heilige Stoel in het
bezit is van stellige documenten, waaruit blijkt, dat het bericht
(van de oprichting der Bisdommen) werkelijk gegeven is aan
verscheidene leden van het Ministerie, dat kort daarna aftrad
(Z6 April), en dat men in die omstandigheden de verzekering
ontvangen heeft, dat de oprichting der vijf bisschoppelijke zetels
niet des ministers tegenstand te duchten had." Hiertegenover
staat dat de minister van Binneniandsche Zaken, Thorbecke, in
eene circulaire van 31 Maart 1853, aan de commissarissen drys
Konings in alle Provinciën, behalve Noord -Brabant en Limburg,
')

1) Utrecht: de Stoel van den EI. Willebrord! Ik zal aan Europa toonen
dat de Katholieken van Holland niet van gisteren zijn.
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beweert geene mededeeling ontvangen te hebben , »maar dat de
Pauselijke Stoel eerst met den slag heeft gewaarschuwd." J. P. P.
van Zuylen van Nyevelt, tijdens de herstelling der bisschoppelijke Hierarchie, minister van Buitenlandsche Zaken, ontkende
in twee brieven aan den voorzitter van de Tweede Kamer der
Staten- Generaal ten stelligste, dat hij eene mededeeling van
het Pauselijk Hof had ontvangen.
Bij de beraadslagingen over de begrooting voor het R. K.
Ministerie van Eeredienst in November 4 853 heeft de minister
Ligthenvelt, die in Mei en volgende maanden met eene zending
naar Rome is belast geweest, verklaard: »Een volkomen rech
bewijs, dat de mededeeling geschied is, is niet voorhanden.-terlijk
Maar zoo ik als lid eener Jury mijne verklaring zou moeten
uitbrengen, dan zou ik geen oogenblik aarzelen te zeggen: »Op
mijne eer en geweten, ja. De mededeeling is tijdig ten minste
aan één der Nederlandsche ministers gedaan, in zin en substantie, hetzij dan op min of meer vormelijke wijze. Maar wat
de zaak, de bisschoppelijke organisatie betreft, ja die mededee•
ling is geschied." En Ligthenvelt grondde zijne innige overtuiging, dat die mededeeling geschied is, op hetgeen hij te Rome
had gelezen. Thorbecke legde bij dezelfde beraadslaging de
verklaring af: »Er is geene mededeeling ontvangen, die als eene
hetzij officieele, hetzij officieuse mededeeling kon worden beschouwd." Hij erkent echter, dat, zoo de mededeeling, gelijk die
werd tegemoet gezien, niet is gedaan, zulks wel is geschied in, wat
door den minister van R. K. Eeredienst beschouwd werd als, een
particulier gesprek. Aan Thorbecke was de aanstaande regeling
der Hierarchie medegedeeld door Dommer van Poldersvelt. Wat
de voormalige minister van R. K. Eeredienst, Strens, mededeelde
bevestigt hetgeen Thorbecke heeft gezegd: de mededeeling is niet
zoo gedaan, gelijk het Ministerie dit begeerde: officieel, maar
slechts ter loops in een gesprek. Wanneer men de verschil
stukken, welke in 1853 zijn openbaar gemaakt, en de-lend
mededeelingen van betrokken personen vergelijkt, komt men tot
de slotsom, dat het Hof van Rome, nu er geen Concordaat meer
bestond en de Regeering zelf verklaard had, dat de Katholieken
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vrij waren in hunne kerkregeling, gemeend heeft, geene officieele mededeeling te moeten doen: maar mondelinge mededeeling heeft gedaan aan den betrokken minister, en dat hij, die als
het hoofd van het Ministerie werd beschouwd, Thorbecke, deze
mededeeling heeft ontvangen door een derde, door Dommer
van Poldersvelt, van wien men moest aannemen, dat hij geheel
hoogte der zaken was. Het Pauselijk Hof heeft-enalopd
willen voorkomen, dat er bf door Protestantsche opgewondenheid,
Of door tegenwerking van het Nederlandsche Ministerie, hinderpalen werden opgeworpen, eer de herstelling der Hierarchie een
voldongen feit was. Dit is iets wat bezwaarlijk zal kunnen worden ontkend; evenmin dat de mededeeling geheelenal is geschied, naar hetgeen de eigen rechten der Katholieken, de beleefdheid en het diplomatiek beleid vorderden.
Den 411 Maart 1883 werd door Paus Pius IX de Breve uit
waarbij de Roomsch- Katholieke bisschoppelijke Hierar--gevardi,
chie hersteld werd. De Paus voerde niet eene niegwe Kerk
als voor een land, waarin nooit eene Katholieke-reglin,
Kerk had bestaan, maar herstelde het omvergeworpene, zooveel
als de tijdsomstandigheden dit veroorloofden. De Breve, hoeveel
malen, ook in verschillende vormen, gedrukt, is een te belangrijk
gedenkstuk, dan dat wij die niet in haar geheel hier zouden
dienen mede te deelen. Zij luidt in Nederlandsche vertaling :
Ter eeuwige gedachtenis.
Van den dag af, dat Wij geheel onverdiend, door het geheim
raadsbesluit der goddelijke voorzienigheid en geheel buiten onze
verwachting, tot den Apostolischen Stoel verheven werden, hebben Wij onmiddellijk, gelijk de ons opgelegde taak van Ons vorderde, alle onze pogingen en zorgen aangewend om in het
geestelijk heil en welzijn der alom bestaande Christengeloovigen
te voorzien. En nadat Wij nu het door onzen voorganger Gregorius XVI, zaliger gedachtenis, ondernomen werk van het herstel der bisschoppelijke Hierarchie in het bloeiende Rijk van
Engeland, onder Gods zegen, mochten ten einde brengen, hebben
Wij onzen ijver en pogingen gericht op een ander uitgelezen deel
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van den wijngaard des Heeren, namelijk het beroemd gewest
van Holland en Brabant, welke Wij hadden begrepen en vuriglijk wenschten, dat door die zelfde heilzame instellingen konden
geregeld worden. Trouwens, het zweefde Ons gestadig voor den
geest hoedanig, van de eerste eeuwen der kerk af, de toestand
was dier gewesten, waar, in het begin der 7de eeuw door den
H. Clemens Willebrordus, den met den apostolischen geest bezielden man, en door de hem toegevoegde apostolische medegezellen, de christelijke godsdienst werd ingevoerd, die aldaar rijke
vruchten voortbracht, gelijk alle oude gedenkschriften getuigen,
zoozeer, dat kort daarna, te weten in het jaar 696, de H. Sei
gius I, onze voorganger, de bisschoppelijke kerk van Utrecht
instelde en den tot derzelver bestuur bestemden kerkvoogd Wil
eigenhandig met de heilige versierselen bekleedde.
-lebrodus
Het zou te lang zijn alles na te gaan en aan te stippen, wat
zoowel die geprezen kerkvoogd, als de H. Bonifacius, te recht de
apostel van Duitschland genaamd, die hem opvolgde, en de andere
opvolgende bisschoppen, waarvan er verscheidene onder het getal
der Heiligen staan aangeschreven, luisterrijks verricht hebben, of
den arbeid te gedenken, dien zij besteed hebben tot uitbreiding
van het katholieke Geloof in de genoemde gewesten tot aan
het jaar 1559, op welks tijdstip dat Geloof aldaar zoodanig bloeiend
werd bevonden, dat onze voorganger, Paus Paulus LV, in die
streken eene kerkelijke provincie meende te moeten instellen
door den apostolischen brief beginnende »Super Universas" van
den 4n Mei, den zetel van Utrecht met de metropolitaan- rechten
en voorrechten heeft verrijkt, en vijf suffragaan-kerken daarbij
oprichtte en daaraan toevoegde, te weten: die van Haarlem, Deventer, Leeuwarden, Groningen en Middelburg. Maar toen ver
geflikkerd had, dat deze beminde wijngaard des-volgensdhp
Heeren, beter voorzien en door sterker waarborgen omgeven,
met eiken dag rijkere vruchten zoude voortbrengen, had men
later te betreuren, dat weldra de vijandige mensch denzelven
door allerlei middelen poogde te verwoesten, ten gronde te richten
en te misvormen. Men heeft het, helaas! genoeg ondervonden,
hoe vele en hoe groote nadeelen en onheilen de dwaalleer van
-
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Kalvijn aan de zoozeer bloeiende kerken berokkend heeft; ja
zoover ging het geweld en de aandrift der ketteren, dat het
was alsof de naam van Katholiek in die streken ware uitgeroeid,
en alsof er voor het herstel van zulke groote verliezen geenerlei
mogelijkheid meer scheen te bestaan. Het is echter bewezen,
dat de Roomsche Pausen niets onbeproefd hebben gelaten, om
den vloed van zooveel rampen door allerlei middelen te stuiten
en te herstellen. Toen alzoo de herders verdreven, geslagen of
gedood waren, zond Gregorius XIII, zaliger gedachtenis, ter opzameling der verstrooide kudde, den beproefden, met den ijver
voor Gods naam bezielden man, Sasbold Vosmeer, als zijn apostolischen vikaris af, die, vervolgens door Clemens VIII met den titel en
de waardigheid van aartsbisschop van Philippi bekleed, toen hij
een niet gering aantal heilige medearbeiders uit de beste Instituten
en reguliere Orden had verkregen, onder Gods bijstand, niet
zonder gelukkigen uitslag tot herstel van den vervallen godsdienst
heeft gearbeid. Gelijken ijver stelden de opvolgende Pausen in
het werk, vooral Alexander VII, die bij het begin der Jansenistische scheuring zich manmoedig tegen dat monster en die pest
heeft verzet, en niet opgehouden heeft deszelfs kracht te breidelen
en te verbreken; Innocentius XII, Clemens XI, Benedictus XIII
en XIV en al onze andere voorgangers stelden alle pogingen in
het werk, om de Katholieken van Holland en Brabant, die door
zulken woesten en wreeden storm tot het uiterste waren gebracht, hetzij door met de bisschoppelijke waardigheid voorziene
apostolische vicarissen, hetzij door nuntiussen van den Heiligen
Stoel, door herderlijke ondersteuning weder op te richten en te
verkwikken; waardoor het eindelijk zou gebeuren, dat zij, door
Gods barmhartigheid, tot den vroegeren luister en vorm dier
kerk zouden worden teruggeroepen. Intusschen heeft de Vader
der barmhartigheden en de God aller vertroostingen aan den
door de Roomsche Pausen ten koste gelegden arbeid en zorgen
toch in zijne goedertierenheid de eenmaal gehoopte vrucht verleend, zoodat datgeen, waarnaar zij gestreefd hebben, thans tot
een goeden uitslag koude geleid worden; en wij betuigen
onzen hartgrondigsten dank aan God, den uitdeeler van alle
-
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goed, dat zulks aan onze geringheid is voorbehouden geweest.
Immers, hoezeer onze voorganger Gregorius XVI, zaliger gedachtenis, onder billijking van den doorluchtigen Vorst, vele dingen wijselijk overlegd en voorbereid heeft, om de kerkelijke
tucht in de opgenoemde gewesten geheel te herstellen, en in
1841 onderhandelingen omtrent het herstel der bisschoppelijke
hierarchie had voorgenomen, heeft hij echter, uit overweging der
tijdsomstandigheden, dat werk voor als toen niet dringend geacht,
en terwijl hij de apostolische vikarissen van Brabant met het
bisschoppelijk karakter bekleedde en andere geschikte bepalingen
maakte, om voor dat gewenscht herstel den weg te banen, heeft
hij het vaststellen van zulk eene gewichtige zaak tot een gunstiger
oogenblik uitgesteld. Alzoo deze luisterrijke voorbeelden onzer
voorgangers voor oogen hebbende, en dat beminde deel van de
kudde des Heeren, zooveel in ons vermogen is, wenschende te
begunstigen, hebben Wij ons ten doel gesteld den voorspoed der
katholieke Kerk in het genoemde Rijk, zooveel wij er aan kunnen
toebrengen, te vermeerderen. Uit dien hoofde den algemeenen
toestand der katholieke zaak in dit Rijk, en deszelfs vorderingen
en het overgroot aantal Katholieken beschouwende, en daarbij
ziende dat de beletselen, welke de ongekrenktheid en welvaart
der katholieke godsdienst . hinderden, met iederen dag werden
weggenomen ; voorts vertrouwende, dat dezelve als het ware
reeds geheel waren opgeheven door de grondwetshervorming,
die door de billijkheid en rechtvaardigheid der bestuurderen van
dat Rijk is ingevoerd, en eindelijk ook het welwillend gemoed
van den doorluchtigen Vorst ook jegens dat gedeelte zijner zeer
getrouwe onderdanen, die het katholieke Geloof belijden, erkennende, hebben Wij geacht, dat de tijd gekomen ware, dat de
kerkelijke regeling in het koninkrijk Nederland tot dien vorm
worde teruggebragt, waaronder de geloovigen bij andere natiën
staan, bij welke geenerlei bijzondere reden bestaat, waarom zij
door buitengewone apostolische vicarissen, of door eenige andere
exceptioneele overheid zouden bestuurd worden. Ondertusschen
zijn er herhaaldelijk verzoeken tot Ons gericht, waarin niet alleen
onze beminde zonen, inboorlingen van die gewesten, van allerlei
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rang en stand, maar ook de vicarissen apostoliek en ook de
gansche geestelijkheid hetzelfde van Ons afsmeekte, en onze
vaderlijke toegenegenheid en liefde heeft hunne vurige verlangens niet langer kunnen wederstaan. Diensvolgens, door deze en
andere gewichtige redenen daartoe geleid, en, gelijk het gewicht
der zaak zulks vereischte, na gehouden overleg met onze eerwaarde broeders de kardinalen der Roomsche kerk voor de voortplanting des Geloofs, wien wij een nauwkeurig onderzoek dezer
gansche zaak hadden opgedragen, en die Ons in ons opgevat voornemen meer en meer hebben versterkt, en na onze oogen te hebben opgeheven naar den berg, vanwaar de hulp des Allerhoogsten, en na inroeping van den bijstand der H. Maagd en Moeder
Gods en afsmeeking van de voorspraak der HH. Apostelen
Petrus en Paulus en der andere Hemelingen, vooral van hen,
die voor Christus hun bloed vergietende, de kerk van Holland
tot luister verstrekten, hebben Wij eindelijk gemeend aan dit
zoo heilzame werk de hand te moeten slaan. Daarom, uit eigen
beweging, met zekere kennis en rijp overleg, èn uit de volheid
onzer Apostolische macht èn tot meerdere eer van den Almogenden God en tot voordeel der H. Katholieke Kerk, stellen Wij vast
en bepalen Wij, dat in het Rijk van Holland en Brabant, volgens
de algemeene regelen dier kerk, wederom bloeie de Hierarchie
der gewone bisschoppen, die genoemd worden naar de zetels,
welke Wij door dezen onzen brief oprichten en tot eene kerke
provincie instellen. Diensvolgens verklaren Wij voor het tegen--lijke
woordige opgericht en willen Wij, dat er vijf zetels gesticht zijn,
te weten die van Utrecht, Haarlem, 's-Hertogenbosch, Breda en
Roermond.
En de luisterrijke gedenkteekenen der Utrechtsche kerk, alsmede de bijzondere gunstige plaatselijke gesteldheid en andere
gronden in overweging genomen hebbende, konden Wij niet nalaten dezen eertijds luisterrijken, doch thans als het ware begraven zetel te verheffen of te herstellen tot dien trap van metropolitaansche of aartsbisscboppelijke waardigheid, waarmede hij
door onzen voorganger Paulus IV roemrijker gedachtenis, werd
verrijkt en versierd, en Wij voegen hem de vier bovenvermelde
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suffragaanzetels toe, gelijk Wij die door den inhoud van dezen
tegenwoordigen brief door ons Apostolisch gezag toevoegen, toezeggen en toekennen.
Aan voornoemden Utrechtschen aartsbisschoppelijken of metropolitaan -zetel voegen Wij de volgende gewesten toe, namelijk:
de provincie Utrecht, waarvan hij den naam draagt, alsmede de
provinciën Groningen, Gelderland , Friesland en Drente , die
vroeger een groot gedeelte uitmaakten van het geen men de
Hollandsche zending placht te noemen '). Aan de suffragaan-kerk
van Haarlem voegen Wij de andere provinciën of gewesten van
Holland en Zeeland toe, welke tot heden aan den overste of
vice-superior dierzelfde zoo genoemde Hollandsche zending onderworpen waren. Wat de andere Kerken betreft, willen en
bepalen Wij, dat elk van haar dezelfde provinciën of districten
of graafschappen en gewesten behoude, welke zij tot dusverre
bezat, in dier voege, dat de bovengenoemde bisschoppelijke suf
kerken van 's-Hertogenbosch, Breda en Roermond binnen-fragn
dezelfde grenzen besloten blijven, waar binnen zij tot heden toe
onder den naam van apostolische vicariaten van 's-Hertogenbosch,
Breda en Limburg zijn omschreven, en gelijk in den apostolischen
brief van 2 Junij 1840, beginnende met de woorden: nUniversalis Ecclesia," en in dien van 9 Maart 1841, beginnende:
»Universi Dominici gregis" verklaard wordt.
Alzoo zal er in geheel het Rijk van Holland en Brabant eene
enkele afzonderlijke kerkelijke provincie zijn, bestaande uit één
aartsbisschop of metropolitaan - kerkvoogd en vier suffragaanbisschoppen, door wier ijver en herderlijke zorg Wij in den Heere
vertrouwen, dat de katholieke godsdienst daar meer en meer
versterkt worden en heugelijker opbloeien zal; en daarom behouden Wij ons reeds nu voor, aan Ons en aan onze opvolgers
op den apostolischen Stoel, om die provincie, des vereischt, in
meerdere te splitsen, het getal der diocesen te verrneerderen, de
grenzen anders te bepalen, en vrijelijk te volvoeren, wat er verder in den Heere nuttig en doelmatig zal schijnen.
1) Overgsel is daarbij niet genoemd. Wij veronderstellen dat het een
REDACTIE TIJD)
drukfout is.
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Wij voorzien en verlangen en bevelen, dat de Kerken en kerk
verslagen nopens den staat van hunne zetels en-vogden
van hunne schapen, bij voortduring blijven toezenden aan onze
Congregatie tot voortplanting van het Geloof, welke tot dusverre eene
bijzondere en gestadige zorg voor die gewesten heeft gedragen,
en dat de bedoelde kerkvoogden ook Ons door die Congregatie
bekend maken met al datgene, wat Wij vermeenen zullen uit
den aard van hun ambt en voor het welzijn der geloovigen te
moeten mededeelen en bekend maken. In al het overige wat
de herderlijke bediening betreft, zullen wijders de bovenbedoelde
aartsbisschop en bisschoppen alle rechten en macht hebben, welke
andere katholieke aartsbisschoppen en prelaten van andere volken, krachtens de algemeene heilige kanons en de apostolische
constitutiën, bezitten, kunnen en zullen mogen bezitten, en zij
zullen aan dezelfde verplichtingen onderworpen zijn, waartoe andere aartsbisschoppen en bisschoppen, volgens dezelfde gewone
en algemeene tucht der katholieke Kerk, gehouden zijn. Wat er
alzoo, hetzij uit de voormalige verhouding der Kerk van Holland,
hetzij in den daarop gevolgden zending - toestand, door bijzondere
constitutiën, of voorrechten of zoogenaamde gebruiken van kracht
is geweest, zal wegens de veranderde tijdsomstandigheden nu
voortaan geen recht noch verplichting meer vormen. Om voorts
allen twijfel daaromtrent te voorkomen, ontnemen Wij uit de
volheid van ons apostolisch gezag aan die bijzondere constitutiën
en voorrechten van allerlei aard en aan die, zelfs van den oudsten
en onheugelijksten tijd af, bestaande en in zwang zijnde gebruiken, van nu af, alle rechts- en verbindingskracht. Gevolgelijk
zal het aan den aartsbisschop en de bisschoppen van Holland
volkomen vrijstaan vast te stellen, wat de uitvoering van het
gemeen recht betreft en wat door de algemeene tucht der Kerk
zelve aan het gezag der bisschoppen overgelaten is. Gaarne beloven Wij hen met ons apostolisch gezag te zullen schragen en
alles aan te wenden tot verheerlijking van Gods naam en tot
bevordering van het heil der zielen. Tot meerder bewijs van
deze onze begeerte willen Wij dat de kerkvoogden, die met de
namen en de rechten van gewone bisschoppen zijn bekleed, daar-
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door geenszins worden ontheven van de meerdere vrijheid en
macht, die zij vroeger te gelijk met den titel van vicarissen van
Ons en van den H. Stoel genoten, of welke andere apostolische
vicarissen door de gunst van den H. Stoel genieten.
Wij willen insgelijks, dat de aartsbisschop van Utrecht en zijne
voornaamste suffragaan-bisschoppen elk voor zich, in de uitoefening van hun ambt, de volkomene vrijheid en macht zullen genieten, welke hun toekomt. De suffragaan-kerken en derzelver
grondgebied stellen Wij in dier voege onder de jurisdictie van
den Utrechtschen metropolitaan, dat zij van alle gezag en afhankelijkheid van een anderen metropolitaan of aartsbisschop,
waaraan zij wellicht geheel of gedeeltelijk in den toestand van
vicariaten of zendingen onderworpen waren, door ons ontslagen
worden. Aan den aartsbisschop van Utrecht verleenen Wij het
recht en de macht om alle onderscheidensteekenen, eerbewijzen,
versierselen, voorrechten en praerogatieven van metropolitaan-bisschop te bezitten. En daar tot dusverre de toestand der zaak
in Nederland van dien aard is, dat de voor de herders betamelijke en aan de behoeften van elke bisschoppelijke Kerk beantwoordende tijdelijke hulpmiddelen niet voorhanden zijn , zoo
koesteren Wij de stellige verwachting dat onze beminde zonen,
de christen-geloovigen, aan wier dringende en herhaalde smeekingen voor het herstel der bisschoppelijke Hierarchie Wij volgaarne hebben gehoor gegeven, en welke Wij met onze wenschen
bevorderd hebben, ook in het vervolg niet zullen ophouden de
herders, welke Wij over hen hebben gesteld, met hunne aal
giften ruimschoots te ondersteunen, opdat zij voor-moezn
de vestiging der bisschoppelijke zetels en voor den bloei en den
wasdom der katholieke godsdienst behoorlijk kunnen zorgen.
Ten slotte de oogen opheffende tot het gezag en den voltrekker
des geloofs, smeeken Wij Jezus ootmoedelijk, dat Hij datgene,
wat Wij voor het welzijn en den voortgang der katholieke Kerk
in Nederland gemeend hebben te moeten bepalen en vaststellen,
zich gewaardige door zijnen goddelijken bijstand te bevestigen
en te versterken, en dat Hij aan allen, die met de uitvoering
dier bepalingen belast zijn, de kracht der hemelsche Genade
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toezende, opdat zij de hun opgedragen taak en plicht tot ver
goddelijken naam volkomen mogen vervullen.-herlijkngvad
Wij verklaren, dat deze onze brief nooit ofte nimmer van eenig
gebrek van subreptie of obreptie, noch ten aanzien onzer bedoeling, of van eenigerlei ander gebrek verdacht of deswege
aangevallen mag worden, maar dat hij altoos geldig en van
kracht blijft, en deszelfs gevolgen in allen deele volvoerd en
ongekrenkt onderhouden moeten worden.
En zulks niettegenstaande apostolische en synodale, provinciale
en algemeene conciliën, gegeven algemeene of bijzondere bekrachtigingen, alsmede niettegenstaande de rechten en voorrechten
der voormalige Hollandsche zetels en zendingen en de later aldaar opgerichte apostolische vicariaten en van e enigerlei kerken
of godsdienstige plaatsen, ook wanneer die met eede, of door
apostolische bevestiging of op eenigerlei andere, wijze bekrachtigd
zijn, en in weerwil van al wat daarmede ook mochte strijdig
wezen. Dit alles, hoezeer er van derzelver afschaffing bijzondere
melding gemaakt of eenigerlei bijzondere vorm diende in acht
genomen te worden, of in weerwil van wat zulks mocht beletten,
schaffen wij uitdrukkelijk af en wij verklaren het ijdel en krach
indien daaromtrent door iemand op eenigerlei gezag,-telos,
wetend of onwetend, inbreuk wierd gemaakt. Wij willen ook,
dat zelfs de gedrukte exemplaren van dezen brief door de hand
van een openbaren notaris onderteekend, en door den in kerkelijken rang aangestelden persoon met zijn zegel voorzien, dezelfde
kracht hebben, welke Wij aan dit openbaar bewijs der kennis
onzen wil willen toegekend hebben.
-gevina
Rome
bij
St.
Pieter
onder
Gegeven te
den Visschersring, den
4n Maart 1853. Van ons Pausschap het zevende jaar.
A. CARD. LAMBRUSCHINI.

Naar de gewoonte van den Pauselijken Stoel hield Pius IX,
den 10n Maart 1853, eene Allocutie tot het College van Kardinalen, waarin de Paus mededeeling deed van hetgeen merkwaardig
voor het beheer der Roomsch-Katholieke Kerk was geschied.
Omtrent Nederland deelde hij het in de volgende woorden mede:
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»Eerwaarde Broeders!

»Het heeft den Vader der Genade, den God van alle vertroosting, behaagd, om aan onze smartelijke zorgen eene groote
verlichting aan te brengen, en Wij wilden u dit ten spoedigste
mededeelen, daar Wij er van verzekerd zijn, dat uwe vreugde
gelijk zal zijn aan de onze. Wij deelen u dus mede, dat, door
eene bijzondere goedheid van de Goddelijke gunst, de zoo gewenschte dag is aangebroken, waarop Wij de gewone bisschoppelijke Hierarchie, volgens de gewone regelen der Kerk, in het
bloeiende Koninkrijk Holland en Brabant kunnen herstellen, en
aldus op de meest afdoende wijze in het heil en het welzijn van
dat geliefde gedeelte van de kudde des Heeren kunnen voorzien.
Niemand uwer, Eerwaarde broeders, is onbekend met den toestand dier landen, van af de eerste eeuwen van den Christelijken
godsdienst, en hoe, in de zevende eeuw, door de zorg van den
Heiligen Willebrord, zoo beroemd door zijne apostolische deugden, en door zijne metgezellen bij die heilige zending, die volkeren den Goddelijken godsdienst en de leer van Christus, onzen
Heer, ontvingen en omhelsden ; ja, dat hunne vorderingen
daarin zoodanig waren, dat, kort daarna, onze voorganger, de
Heilige Sérgius I, een bisschoppelijken zetel te Utrecht meende
te moeten oprichten en daarvan het bestuur aan Willebrord te
moeten opdragen. Gij weet ook, met hoeveel ijver, welke zorg,
welke standvastigheid, de Heilige Willebrord, de Heilige Bonifacius, die den roernrijken naam van apostel van Germanie verdiende, en in latere tijden andere bisschoppen, waarvan onderscheidene op de naamlijst der Heiligen zijn ingeschreven, hunne
beste pogingen aanwendden om dagelijks meer en meer het
katholieke Geloof in die streken uit te breiden, voor geen enkel
gevaar terugdeinzende om het aan de bewoners te leeren en
om hen die heilige voorschriften te doen nakomen. Door den
bijstand van de Goddelijke gratie breidde onze heilige godsdienst
zich daar zoodanig uit en wortelde zich daar zoo vast, dat onze
voorganger Paulus IV, wiens nagedachtenis hoog vereerd wordt,
in 1559, bij apostolische brieven, den bisschoppelijken zetel van
Utrecht meende te moeten verheffen tot den rang, de rechten
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en privilegiën van eene aartsbisschoppelijke Kerk, en vijf andere
bisschoppelijke zetels te moeten oprichten, onder oppertoezicht van
het aartsbisdom.
»En mocht het Gode behaagd hebben, dat de vijandige mensch
nimmer verdeeldheid had gezaaid in dat zoo geliefkoosde gedeelte van den akker des Heeren, die gelukkig bebouwd, dage
overvloediger en schooner vruchten had kunnen dragen!-lijks
Mocht het Gode behaagd hebben, dat de vijanden van het katholieke geloof nimmer te midden van die zoo geloovige vol
waren gekomen, door alle mogelijke middelen trachtende-kern
om hen uit de armen der Moederkerk te scheuren! Wij willen
niet hier herinneren, welke steeds te betreuren woelingen in
die tijden hebben plaats gehad, en welke groote en bekende
ongelukken dientengevolge, tot overgroot nadeel der geloovigen,
hebben plaats gegrepen; welke bloeiende kerken zoo ellendig
werden afgebroken of verwoest. Gij weet, hoe de Romeinsche
opperpriesters, wier herderlijke waakzaamheid nimmer . datgene
verwaarloost, wat vereischt wordt in de groote gevaren, die de
lijdende deelen van Christus bedreigen, alles beproefden, wat
met mogelijkheid beproefd kon worden, om ter hulpe te komen
van de bedroefde gemeenten en om de schrikkelijke ongelukken
af te wenden, die daar op de geloovigen drukten. Het is dus
onnoodig u te herinneren, met welke vaderlijke zorg, wijsheid
en voorzichtigheid Gregorius XIII, Clemens VIII, Alexander VII,
Clemens IX, Innocentius XIi, Benedictus XIII, Benedictus XIS'
en onze andere voorgangers zonder ophouden te werk gingen,
om de Katholieken in Holland en Brabant te hulp te komen;
om die kerken weder te doen bloeien, en om haar den ouden
luister te hergeven. Dit alles, eerwaarde broeders, is U zeer
goed bekend. Gij weet ook hoeveel zorg onze geëerde voorganger, Gregorius XVI, besteedde, om in die landen op steeds gunstiger voet, de aangelegenheden van den godsdienst te regelen en
er de geestelijke tucht te herstellen. Door medewerking van den
hooggeachten Vorst regelde hij vele zaken in dat land met evenveel wijsheid als voorzichtigheid ; maar, ofschoon hem steeds de
zoo gewenschte herstelling der bisschoppelijke hierarchie voor
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den geest zweefde, meende hij, dat de omstandigheden niet toelieten, dat hij te dien aanzien nader aandrong, en vergenoegde
hij er zich mede om in Brabant het getal der apostolische
vicarissen, met de bisschoppelijke waardigheid bekleed te vermeerderen.
»Wij gevoelen dus groote vreugde dat, ondanks onze onwaardigheid, de goddelijke genade Ons de volbrenging van eene zaak
schijnt te hebben voorbehouden, die door onze voorgangers met
zooveel ijver en moeite is voorbereid. Sedert Wij, door Gods
onbegrijpelijken wil, verheven zijn geworden op den verheven
zetel van den vorst der apostelen, hebben Wij ons met den
grootsten ijver en de levendigste zorg bezig gehouden met de
geestelijke aangelegenheden in dat rijk. Zoo als onze apostolische
plicht eischte en de liefde, die Wij aan de geloovigen in dat land
toedragen, ging Ons niets meer ter harte, dan hetgeen hun welzijn
en a t van onze Heilige Kerk betreft. Daarom is onze ziel met grooten troost vervuld, toen Wij den zoo gewenschten tijd daar zagen,
waarop, tot groot voordeel der katholieke aangelegenheden en der
geloovigen in die landen, het mogelijk werd er de bisschoppelijke
hierarchie, overeenkomstig de gewone regelen der Kerk, te herstellen. Wij hebben inderdaad gezien, dat de katholieke godsdienst in dat Rijk, door Gods genade, van dag tot dag, vorderin-gen maakt; dat het reeds zoo aanzienlijk getal Katholieken, dit'
daar wonen, nog toeneemt; dat de geëerbiedigde vorst des lands
vol welwillendheid is voor zijne katholieke onderdanen; dat
eindelijk de belemmeringen iederen dag minder worden, die
zich vroeger tegen het heil van onzen godsdienst verzetten, en eindelijk geheel zullen verdwijnen; de liefde voor recht en billijkheid van hen, die dat koninkrijk besturen, doet mij zulks ver
Wij moeten er bijvoegen, eerwaarde broeders, dat niet-trouwen.
alleen de apostolische vicarissen, maar bovendien de geheele
geestelijkheid en een groot getal leeken uit alle standen Ons
herhaaldelijk verzocht hebben om de herstelling der bisschoppelijke hierarchie. Gij begrijpt, eerwaarde broeders, met welke
vreugde Wij die ontvangen hebben, daar Wij reeds gedurende
langen tijd al onze zorgen, al onzen ijver hadden besteed aan
III 0 D. 12
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het voorbereiden van de noodige zaken, om dat doel te bereiken ;
daarom kon Ons niets aangenamer zijn, nadat Wij den raad
hadden ingewonnen van onze eerwaarde broeders, de kardinalen
der heilige Roomsche Kerk, van de Congregatie van de Propaganda, die Wij met het onderzoek van deze gewichtige aangelegenheid belast hadden, dan, overeenkomstig onzen wensch, de
bisschoppelijke hierarchie in het koninkrijk Holland en Brabant
te kunnen herstellen. Wij hebben dus de geestelijke regeering
in dat land teruggebracht tot den vorm, dien zij bij de meeste
beschaafde natiën heeft, en waar geene bijzondere redenen de
buitengewone zending van apostolische vicarissen noodig maken.
Wij hebben dus daar eene geestelijke provincie opgericht en hebben besloten, dat daar vijf bisschoppelijke zetels zullen zijn, te
weten: te Utrecht, Haarlem, 's Hertogenbosch, Breda en Roermond. Terwijl Wij ons het schitterend verleden en de gedenk
bisdom herinnerden, dat, zoo als-teknvahUrcse
Wij gezegd hebben, door Paulus IV, onzen voorganger, met de
eertitels en privilegiën van een aartsbisdom werd beschonken,
en overwogen hebben, dat het grooter nut voor onzen heiligen
godsdienst en voor den drang der omstandigheden zou hebben,
hebben Wij niet geaarzeld om den zetel te Utrecht in zijne waar
aartsbisschoppelijke Kerk te herstellen; terwijl Wij de-dighevan
vier andere bisdommen daaraan ondergeschikt verklaarden.
De minister van Buitenlandsche Zaken te 's-Gravenhage ontving, onder dagteekening van 12 Maart, van den Nederlandschen
gezant te Rome, Graaf de Liedekerke, bericht van hetgeen geschied was, in den vorm van twee exemplaren der pauselijke
Breve en der Allocutie, welke den gezant door Kardinaal Antonelli waren toegezonden. Den 2/4 Maart deelde het Engelsehe
dagblad the Times mede, dat »de Paus op verzoek van tael Ne
Gouvernement een Aartsbisschop van Utrecht en vier-derlanwk
Suffragaanbisschoppen heeft benoemd." Deze mededeeling werd
zeer spoedig in de meeste dagbladen weêrsproken door een ingezonden stuk, dat blijkens de daarin opgenomen feiten en bij
alleen van het Ministerie kon afkomstig zijn en het-zonderh
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ook was. Daarin werd aangetoond : »dat de door den Paus aangekondigde nieuwe regeling zonder medewerking der Regeering
is vastgesteld."
Den 31n Maart zond de minister van Binnenlandsche Zaken aan
de Gouverneurs van alle Provinciën, uitgezonderd Noord-Brabant
en Limburg, eene circulaire, waarin gezegd werd : dat van het
juiste tijdstip en invoering der R.-K. Kerkregeling alles afhing, maar
dat, de pauselijke Stoel eerst met den slag heeft gewaarschuwd,
en dat het Gouvernement van de voor dit land weinig berekende
stukken, Allocutie en Breve, niet dan na de uitvaardiging kennis
heeft erlangd en dat het evenmin over de bisschoppelijke zetels
en personen is geraadpleegd. Het doel der circulaire was, gelijk
er in werd uitgedrukt, dat de nadeelige indruk »dien de vorm
harer invoering kan doen ontstaan" worde uitgewischt.
De Gouverneurs van Noordholland en van Utrecht, van Ewijck
en Heemstra, lieten deze circulaire niet eens officieel bekend
maken.
Er was genoeg brandstof in Nederland voorhanden, dan dat er
meer dan één enkele vonk noodig was om die te doen ontvlammen :
de afkeer van vele invloedrijken in den lande tegen de Grondwet van
1848; de afkeer van anderen niet tegen die Grondwet zelve, maar
tegen de toepassing daarvan bv. in Kieswet, Gemeentewet ; de
afkeer tegen hetgeen nog niet was, doch voorzien werd, zoo de
liberale partij meester bleef: bv. in belastingwetten, koloniaal
beheer enz. ; niet het minst, de persoonlijke af keer, welken velen
tegen Thorbecke en diens regeeringsbeleid voedden; daarbij de anti-revolutionnaire beginselen en zienswijzen, die wortelden in het
Calvinisme ; eindelijk de anti-papistische gezindheid, welke bij
zoo velen de grondtoon hunner politiek was : een grondtoon,
welke bij duizenden en duizenden zoo gemakkelijk weerklank
vinden kon.
In niet ééne stad van Nederland waren de elementen, die tot
vlammen konden overslaan, meer opeengehoopt dan te Utrecht; niet
alleen was Utrecht aristocratisch, reactionair, anti-revolutionair,
anti-papistisch ; maar bovendien de zetel eener Academie, waaraan,
meer dan aan de andere, het Gereformeerd karakter van den Ne-
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derlandschen Staat en het anti-liberaal Staatsrecht in aanzien werd
gehouden ; onder wier professoren meer dan één politieke en persoonlijke tegenstander van Thorbecke een onb etwisten invloed uitoefende. En dat Utrecht, zoo werd gezegd, zou de zetel van een
Aartsbisschop der Roomsch Katholieken worden! — Misschien zou
diens luister, meenden anderen, zelfs zeer ontwikkelde mannen,
den luister zoowel van de Academie, als van de eenvoudige
Protestantsche leeraren doen tanen ! — Van Utrecht is dan ook
de Aprilbeweging uitgegaan.
Onder de predikanten, die in deze stad een grooten invloed
uitoefenden, was er een, Ch. G. Montijn, die vooral als tegenstander van Thorbecke, om diens ontwerp van een armenwet,
bekend stond, en niet minder als een heftig anti-papist. Niet
minder tegenstander van Thorbecke en anti-papist was de alom
vermaarde hoogleeraar in de Chemie, G. J. Mulder ; bij dezen
voegde zich een advocaat, mr. F. M. C. Drieling'). Bij dit
drietal voegden zich anderen, hetzij toen reeds of later: zooals
een baron van Lynden en ettelijke aanzienlijke personen. Dr.
Kemink, die met Groen van Prinsterer de Nederlander redigeerde;
Professor G. W. Vreede, die in de Utrechtsche Courant tal van heftige
artikelen schreef, behoorden wel niet direct tot de eerste aanleggers der beweging, maar bevorderden die toch in hooge mate. Het
eerste plan werd ontworpen door den predikant Montyn en den hoogleeraar G. J. Mulder. Het bestond hierin, dat men naar aanleiding van
het herstel der bisschoppelijke Hierarchie adressen aan den persoon
des Konings zou opzenden. Om echter hun doel, — een groot getal van namen, — beter te bereiken, noodigden zij drie anti-revolutionnairen en twee anti- papisten uit, om zich met hen te vereenigen. Uit die verbinding is het Utrechtsch adres voortgekomen.
De inhoud daarvan is te belangrijk voor de geschiedenis der
Aprilbeweging, om het niet mede te deelen. Het luidde :

1) Welke eenige weken later overleed. Professor Mulder, wiens lessen ik
als civis academicus altijd dankbaar herdenk, stond reeds in mijn academietijd (1842-9848) bekend als: »zeer tegen de Roomsohen."
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De ondergeteekenden, ingezetenen der stad Utrecht, Uwer
Majesteits getrouwe onderdanen, naderen met den meesten eer
Uwen troon, om daar voor Uwe Majesteit te verklaren,-bied
met hoe groote bekommering zij de aangekondigde vestiging der
bisschoppelijke hierarchie in Nederland, onder goedkeuring en
medewerking der regeering van Uwe Majesteit, te gemoet zien.
Zij houden zich overtuigd, dat zoodanig eene vestiging der
bisschoppelijke hierarchie geheel in strijd is met den geest van
het Nederlandsche volk, hetwelk, door alle tijden heen, evenzeer op onafhankelijkheid van vreemde overheersching als op de
betamelijke vrijheid van godsdienst den hoogsten prijs heeft
gesteld.

Was de Nederlandsche Natie steeds, sedert de Hervorming,
eene protestantsche, nog leeft bij haar grootste deel de herinnering van den strijd eens tegen Rome gestreden, nog heugt
haar, hoe het aartsbisdom door Philips II in 1559 te Utrecht
gesticht en de bisdommen door hem opgericht weken voor de
volharding en den moed der Vaderen, maar ook weet zij, hoeveel goed en bloed haar die strijd heeft gekost; en zou dan niet
de herstelling en de vestiging eener roomsche hierarchie in den
staat, onder de regeering van het doorluchtige stamhuis van
Uwe Majesteit, velen krenken in hunne dierbaarste overtui
eeuwen zijn reeds over den vroegeren strijd heen -gin?—Twe
hebben den afstand tusschen het protestantsch en-gean
roomsch- katholiek gedeelte der bevolking verminderd, gelijke
rechten, gelijke bescherming, gelijke vrijheden aan beide deelen
d er Natie gewaarborgd, maar haar protestantsch karakter heeft
zij daarbij niet verloren.
Dit is de vrucht van hare geschiedenis. — En hebben, in den
jongsten tijd de eischen, heeft de toon en de houding der roomsch
katholieke bevolking reeds hij velen achterdocht en ontsteltenis
verwekt, hoeveel te sterker zal de naijver en spanning worden,
hoeveel dieper de scheiding, hoeveel verderfelijker en gevaarlijk e • voor den bloei en den welvaart des vaderlands de strijd,
wanneer, in die openlijke optredende en erkende hierarchie, het
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Ultramontanisme zich tegenover het ['rotestantisme zal plaatsen,
het als uittartende en dagende tot den strijd, niet slechts op het
gebied van godsdienst of onderwijs, van geschiedenis of letterkunde, maar vooral op dat van den Staat zelven.
Waar toch het Ultramontanisme zich vestigt en uitbreidt, daar
voert het, met stelselmatige minachting der rechten van anders
strijd tegen het Protestantisme. Reeds openbaren-denk,
zich de teekenen van dien strijd, en gewis zal het gevaar van
dezen toestand vermeerderd worden, als de invoering dier bisschoppelij ke hierarchie door vereeniging en concentratie nieuwe
kracht aan het ultramontanisme zal bijzetten.
Zij voegen hier niets bij.
De voorouders Uwer Majesteit, aan wie Nederland, naast God,
zijn bestaan en bloei verschuldigd is, hebben het ondervonden,
en hunne geschiedenis is hier de meest welsprekende getuige.
Het is om al deze redenen, dat de ondergeteekenden Uwe
Majesteit eerbiediglijk verzoeken, dat door Hoogstdezelve, volgens de macht, bij artikel 65 der Grondwet den Koning toegekend, de vergunning niet worde gegeven tot het aannemen van
den titel, rang of waardigheid, van metropolitaan- of suffragaan
gedeelte onzes vaderlands door den vreemden-bischopvaneg
vorst verleend, en in den geest der Grondwet welke de onzijdigheid der Regeering jegens ieder kerkgenootschap vordert, geene
de Protestanten krenkende erkenning van den Paus van Rome
als opperhoofd der Kerk door de Regeering moge plaats hebben.
Zij vragen zulks met te meer aandrang, omdat de bisschoppelijke
waardigheid verplichtingen oplegt, bij eede aan eene buitenlandsche
macht bezworen, en de bisschoppen verbindt, ook nog heden ten
dage, om, waar het de uitbreiding van het roomsch• katholicisme
geldt, alle ketters, scheurmakers enz. naar vermogen te vervolgen.
Zij brengen dit verzoek vertrouwend tot Uwe Majesteit, met
al dien eerbied, maar ook met al dien nadruk, die het gewicht
der zaak en de ernst van het oogenblik vordert, en bevelen
Uwe Majesteit aan den God der Vaderen aan, die Uwe Majesteit
wijsheid schenke en van wien al hunne verwachting is.
't Welk doende enz.
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Toen dit adres was opgesteld, onderteekend en den Koning
opgezonden, besloten de leiders der beweging te Utrecht den
stoot te geven, die door geheel het land zou teruggekaatst worden. De predikanten en kerkeraden schenen hun daartoe de geschikte werktuigen. Een afschrift van het Utrechtsch adres werd
aan alle kerkeraden der Hervormde gemeenten door geheel het
land verspreid, met een begeleidend schrijven, waarvan de inhoud was:
»In deze voor de toekomst niet slechts van Utrecht, maar
ook van het geheele vaderland beslissende oogenblikken, wordt
het nevensgaande adres, met gemeen overleg van poli(ieken en
kerkel ken, onder medewerking van den algemeenen kerkeraad
der Nederlandsche Hervormde Gemeente, G. M. onzen geëerbiedigden Koning (zoo mogelijk door eene persoonlijke commissie)
a angeboden en U medegedeeld.
»Na rijp beraad werden de mansledematen, in onze godsdienst
dien geest der gematigdheid en der kracht opge--oefnig
wekt, om in eene onzer consistorie-kamers, eene hoogst gewichtige mededeeling te komen vernemen, en daarna naar behooren
te handelen, terwijl Gods zegen over onze poging in het nage
werd afgesmeekt.
-bed
»Onder den indruk der pauselijke Allocutie werd ons adres
door velen onderteekend, en nu reeds vindt het elders goed-keuring. Wij rekenen op uwen ijver. Moge ons adres of een
ander in denzelfden geest, en krachtiger dan het onze (zou het
algemeenen bijval vinden) wezen kon, ook van uwe woonplaats
uitgaan, en alzoo het vreeselijke onheil, dat ons en ons nage
dreigt, worden afgewend of gematigd."
-slacht

Deze oproeping werd den 301 Maart door geheel het land
verspreid.
De Aprilbeweging had een aanvang genomen.

HOOFDSTUK VII.
De Aprilbeweging.

De geheele maand April 1853 was een tijd van beweging, van
opgewondenheid en van hartstochtelijkheid voor de Nederlandsche
Natie. Men moet wel de gematigdheid en het gezond verstand
van ons volk prijzen, wanneer men daarmede vergelijkt wat in
andere landen, op vrij wat minder aanhitsing en volksagitatie,
zou zijn gevolgd : oproer, straatgevechten, moordtooneelen zelfs.
Naast den bezadigden zin des volks, behoort aan de wijsheid des
Konings, welke als constitutioneel Vorst wist te handelen ; behoort
aan den kalmeerenden invloed der R. K. Geestelijkheid dank geweten
voor het afkeeren van het gevaar, dat Nederland bedreigde tengevolge van godsdiensthaat, volkswaan en politieke kuiperijen. De
Aprilbeweging is reeds lang veroordeeld: slechts zeer weinigen, zoo
er nog zulken zijn, durven hare verdediging op zich nemen ;
het geslacht, dat in de kracht des levens haar heeft bijgewoond,
is haar echter nog niet vergeten: nog meer om den smaad, dien
men toen ondervonden heeft, dan wel om het gevaar.
Het Utrechtsche adres was het begin : het werd, naar men
zegt, door 5000 lieden onderteekend. Zoodra had het adres niet de
kerkeraden van alle Hervormde gemeenten des Lands bereikt, of
overal heerschte dezelfde opgewondenheid, dezelfde koortsige spanning. Het was als eene epidemie van Papenvrees, vermengd met
Thorbeckevrees, die zich plotseling over alle provinciën boven
den Moerdijk had verspreid. Overal werden adressen geteekend,
waarvan de inhoud in hoofdzaak overeenkwam met die van hel
Utrechtsch. Op Zondag den 8n en nog meer op den 1011 April
werd er van de meeste gereformeerde kansels, zoowel in
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de voornaamste steden, als in de kleinste dorpen, gepredikt
en gebeden, om de rampen af te weren, die uit en door
Rome het door Gods Woord vrijgevochten volk bedreigden.
Ettelijke dier predikatién werden in het licht gegeven, om als
vlugschriften dienst te doen. Overal werd gelegenheid aangeboden, om in de consistoriekamers een adres aan den Koning
te teekenen. Overal werden de flauwen en nalatigen aangezet.
Mochten andere steden niet geheel hetzelfde tooneel aanbieden als
Amsterdam, wijl daar de bevolking het talrijkst en het meest
opeengedrongen is, in de hoofdzaak was het tooneel overal hetzelfde. Van hetgeen in de hoofdstad voorviel, deelt een ooggetuige het volgende mede: 1 ). »De predikanten vermaanden van
de preekstoelen ten ernstigste tot het teekenen der adressen,
die in de negen kerken zouden gereed liggen. Er werden
agenten naar de verschillende buurten afgezonden om het volk
op te zetten. Het gemeen werd niet slechts ter teekening toegelaten, maar gedrongen. De werkbazen verplichtten hunne
knechts, Roomsch of Onroomsch, om te gaan teekenen onder
bedreiging van hen anders te zullen wegzenden. Zelfs ' de vrouwelijke dienstboden werden door hare meesteressen daartoe
gedwongen. Aan de Landswerf gaf men aan alle arbeiders een
uur om te gaan teekenen. De bewoners der oude mannen- en
vrouwenhuizen werden in rijen naar de consistoriekamers geleid. Weeskinderen en bedeelden, die geen schade wilden lij
moesten gaan teekenen. Men gaf geene lezing van het-den,
adres: want men behoefde niet te weten wat men teekende;
die niet schrijven kon zette een kruisje. Eenigen vertelden,
dat de Paus in het land zou komen; anderen teekenden, opdat
de Koning in de stad zou komen, wat toch altijd voordeel gaf.
Zelfs zijn er Katholieken, die geteekend hebben, omdat men hen
wijsmaakte, dat er dan bisschoppen zouden komen. Men ging
de achterbuurten rond en verkondigde luide, door het uitventen
van kleine blaadjes á één en twee cent, door het zingen van
1) Overgenomen uit het handschrift: Jaarboeken van het Bisdom van
Haarlem 1853. lk heb hetzelfde gezien en hieromtrent het een en ander
medegedeeld in Onze Wachter 1878.
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straatliederen, door het vertoon van schilderijen en platen, dat
eene herstelling der Roomsche Bisschoppen de Protestanten
weer voor een Inquisitieraad en op den brandstapel zou brengen; dat de Bisschop van Haarlem weldra zou komen in een
koets met zes paarden bespannen om de achterbuurten door te
rijden, gevolgd van een beul, die in alle huizen zou binnengaan,
om te vragen of de bewoners wel katholiek zijn, en op ontkennend antwoord hen naar de gevangenis te brengen." ')
Zoo werd er op de mindere volksklasse gewerkt : op hen,
die eenigzins meer ontwikkeld waren, als ook op hen die zich
zelven tot de beschaafde en onderwezen standen rekenden, werd
op eene andere wijze gewerkt. Men zou onbillijk oordeelen,
zoo men beweerde, dat de talrijke aanhitsers der beweging allen
ter kwader trouw handelden. Velen, zeer velen zagen inderdaad
de schrikbeelden, door antipapistische vooroordeelen bij hen opgewekt, voor werkelijkheid aan; velen deinsden terug voor de
schimmen, welke zijzelven hadden opgewekt: evenwel valt het
niet te loochenen, dat ook velen, als echte pamflettenschrijvers
of verhitte journalisten, hebben trachten op te wekken tot haat
tegen hetgeen zij zelven vinnig haatten: het Catholicisme of het
»Romanisme ", gelijk sommigen meenden het te moeten noemen.
Door dag- en weekbladen, door vlugschriften en pamfletten werd
gewerkt op die menigte, welke leest en welke meent na te
denken, hoewel zij evenals de lagere volksklasse evenzeer geleid wordt door stoutmoedige beweringen, hooge woorden en
hartstochtprikkelende geschriften. Ook dezen Protestanten werd
gewezen op het gevaar, dat Nederland van de Bisschoppen
wachtte. z) Een vlugschriftschrijver, wien het blijkbaar niet aan
1) Ik zelf heb een dergelijk verhaal gehoord, onder eene menigte
die stond, niet ver van den Kloveniersburgwal, welke een plakbillet aangaapte, waarop een ketter in tegenwoordigheid van gemijterde bisschoppen
verbrand werd.
2) De meeste aanhalingen heb ik genomen uit de artikels van D. Koor
Gids 1854, De Aprilbeweging: eene historische studie. Ik heb-dersin
het aangehaalde echter overal met den oorspronkeljken tekst der vlug
vergeleken. Daniel Koorders, een zeer begaafd man, met wien-schriften
ik op goeden voet heb gestaan, behoorde in 1854 tot de anti-revolutionairen en is als Lid der 2e Kamer in 1869 overleden.
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geestbeschaving ontbroken heeft, zette het aan tot petitionnement en voegde daarbij : »Wilt ge liever lijdelijk wachten totdat gij de schavotten zult zien oprichten en de brandstapels u
tegenflikkeren?" De predikant A. van Toorenenbergen waarschuwde, dat de Paus, »met zijne bisschoppelijke Hierarchie,
niets anders dan de invoering der Inquisitie en een geheimen
oorlog tegen de Protestanten en hunnen godsdienst bedoelde."
In een pamflet van antirevolutionaire zijde, werd herinnerd,
»dat Rome, waar het daartoe het vermogen bezit, vervolgen
moet," en spiegelde men den Protestanten het vooruitzicht voor,
»dat wanneer nu aan Rome's aanmatiging geen paal en perk werd
gesteld, zij, na verloop van vijftig jaren, ten minste in de gevangenissen en op de galeien zouden zijn." Een predikant, Barger, waarschuwde in een uitgegeven leerrede, tegen »Rome, dat
ons nu eerst bisschoppen, maar later foltering en inquisitie
zenden zal."
Op hen, die toch niet meer zoo kinderlijk bevreesd waren
om aan het spook der Inquisitie te gelooven, werd door andere
argumenten gewerkt. Hen, die vooral gevoelig waren voor de
rechten van den Nederlandschen Staat, riep men toe: »De ver
een Aartsbisschopszetel is geene geringe zaak. Hij,-hefingva
die er toe benoemd en door de Regeering erkend wordt, gebiedt
als oppermachtig beheerscher over twaalfmaal honderdduizend
van 's Konings onderdanen. Zijn invloed en macht zal met
betrekking tot dat gedeelte van Neérlands bevolking die van
den Koning evenaren, neen! overtreffen." In de Nederlander
werd beweerd: »Thans is naar pauselijke aankondiging en ver
welke de Regeering niet weêrspreekt, maar bevestigt,-ordenig,
Nederland Terra Catholica geworden, en deze van het bloed
onzer godvruchtige vaderen doorweekte bodem, op welken voor
bijna drie eeuwen de echte vrijheid haren Godgevalligen zetel
vestigde, moet nu de smaadheid ondergaan van te zijn een
geestelijk territoor, een Pauselijk wingewest, aan het gestoelte
van Petrus geheel onderworpen !"
De heftigsten ontzagen zich zelfs niet eene taal te voeren,
welke ons voor de herinnering terugroept, wat al bijna één
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eeuw vroeger door clubmannen en Democraten werd gezegd
tegen den Stadhouder Willem V, of door de Revolutiemannen
van onze eeuw, welke een ministerie en daarmede een koning.
schap willen omverwerpen. De kalme gezindheid der Natie,
hare liefde voor orde en voor het Huis van Oranje, waren wel
een pantser, waartegen dergelijk opruien terugstuitte,-iswar
maar het is waarheid dat dergelijke taal in 4853 in Nederland
werd gevoerd. Zoo kwamen bijv. in een fictieven brief aan den
Paus deze schandelijke woorden voor: »Onze gezagvoerders (de
ministers) hebben niets geweten van die ruime concessiën, waarop
gij u verhoovaardigt. Zij slaan dus daarom een oog op dien
man in hun midden, die als de oude Dondergod Thor 1 ) het
Vaderland beroert, de Protestantsche Kerk wil doen wankelen,
den vorst en de troon omver wil rukken, en met zijn bek u aan
als een vriend, omdat hij door u zijne heerschzucht-grijnst
denkt te bevorderen." In een ander pamflet werd gezegd :
» Waarom is Oldenbarnevelt gevallen en waltrom zijn de gebroeders De Wit door het Volk vermoord`? Er zijn schrikkelijke
tooneelen te wachten, bijaldien de Koning geen besluit neemt,
overeenkomstig het verzoek van de duizenden adressanten." En
in de Fakkel van 1 April 1853 werd gezegd: »Het Huis van
Oranje zinkt weer, als het zich nu niet krachtdadig laat zien,
als het nu Rome niet in het aangezicht slaat. 't Zal met het
Huis van Oranje gaan als met het Huis van de Stuarts, als met
het Huis van de Bourbons, wanneer het zoo doorgaande, op
bevel van mr. Thorbecke Neêrlands doodvonnis onderteekent."
flit tegen Thorbecke, het voorwerp van zooveler politieken haat.
Tegen de Roomsch-Katholieken persoonlijk werd niet minder opgehitst, dan tegen de bisschoppen en tegen de ministers. Het
hoofdorgaan der anti-revolutionairen sprak het reeds bij den
aanvang der beweging uit: »De Roomsche Kerk, als georganiseerd lichaam, is de verklaarde vijandin van den Waarachtigen
God." En het hoofdorgaan der anti-papisten, de Fakkel, zeide:
»Wie in de Roomsch Katholieken als dusdanig hunne mede1) Zinspelende op den naam: Thorbeoke.
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christenen zien, die moeten Of zelf in het geheim Roomsch zijn
Of Rome's godsdienst niet kennen, of zelf van het Christendom
weinig meer dan den naam bezitten." In een vlugschrift werd
gezegd: »In een Staat, waarin de Protestanten de overhand
hebben, moeten dezen, willen zij vrij blijven, Roomsch-Katholieken uit het Staatsbestuur weren: zij moeten geene RoomschKatholieken begunstigen: zij mogen geene Roomsch- Katholieke
dienstboden in hunne huishouding gebruiken." Ditzelfde thema
werd op verschillende wijzen van verschillende zijden den Protestanten voorgehouden. Het zou vervelend worden zinsneden
over te schrijven uit dat overgroot getal van krantenartikelen
en vlugschriften, waarin toch vooral den »rijken" Protestant
werd aangeraden, den »armen" Katholiek (alsof de eene steeds
rijk, de andere steeds arm ware) geen nering te gunnen, niet in zijn
dienst te nemen, niet als huurder, als werkman, als dienstbode
te gebruiken. En moge dergelijke filisterachtige, opruiende taal
niet altijd zijn opgevolgd en later vergeten, toch is het hen, die 1853
hebben beleefd, bekend, hoezeer er verwijdering en verbittering
is opgewekt, doordat vele Protestanten dergelijken raad meenden
te moeten volgen: van b. v. geen koffie of linnen bij een Katholiek te koopen... om de bisschoppen!!
Terwijl geheel het land in rep en roer werd gebracht door
predikatiën, adressen, daghtadartikelen en pamfletten, was de
Tweede Kamer der Staten-Generaal in gewone zitting bijeen.
Den 13n April nam de heer Van Doorn, afgevaardigd door
Utrecht, het woord en interpelleerde het Ministerie. Hij stelde
vijf vragen, waarvan de hoofdinhoud was: of de kerkregeling
der Katholieken met oprichting van vijf bisdommen waarheid
was; of daartoe van Staatswege was medegewerkt ; of, ingevalle
van eene eigen en geheel en al op zichzelve staande regeling van
de kerkelijke aangelegenheden der Roomsch-Katholieken in ons
Vaderland (door den Paus), door de Regeering moest worden
onderzocht, wat al dan niet kan worden toegelaten ; of, ingevalle
geene mededeeling is geschied, er niet aan de waardigheid der
Nederlandsche Regeering was te kort gekomen; of ingevalle dit zoo
is geschied, de Regeering geen reden had om het gedrag van
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haren gezant te Rome te laken en zij het niet noodzakelijk
achtte om in overweging te nemen of zij hiertegen dient te
protesteeren ?
De minister van Justitie en van R. K. Eeredienst gaf daarop
mededeeling van de onderhandelingen, welke met het Hof van
Rome waren gevoerd, en welke wij, in hoofdzaak, reeds hebben
medegedeeld. De minister wees er op, dat de Regeering meer
verlangen naar eene voorloopige mededeeling had te-malenht
kennen gegeven en dat, zoo het Hof van Rome hieraan hadde voldaan, wellicht, door eene gepaste raadgeving het minder
voegzame, dat men nu in den gebezigden vorm aantreft en
waardoor bij zeer velen onzer landgenooten een ongunstigen
indruk is ontstaan, zou zijn voorkomen geworden." Voorts
wees de minister er op, dat het hier geldt een maatregel van
zuiver godsdienstigen aard, en dat de nieuwe kerkregeling der
R. K. onmogelijk eenig nadeel noch hinder aan de andere kerk
kan aanbrengen.
-genotschap
Hierop ontspon zich eene discussie, waaraan de ministers van
R. K. Eeredienst en van Buitenlandsche Zaken, benevens de
leden der 2e Kamer: Van Doorn, Gevers van Endegeest, Van
Hall, Groen van Prinsterer en Metman deel namen. Gevers,
afgevaardigde voor Leiden, was, in aristocratische vormen, zeer
heftig tegen het ministerie, dat niets had gedaan, en riep vooral
het karakter van »een Protestantsche Natie en een Protestantsch
Vorst" in de herinnering. Groen van Prinsterer meende, dat
de organisatie der R. K. kerkelijke inrichting, als zij naar buiten
werkte, eene zaak van gemengden aard is, waarin de Regeering recht tot medebeslissing heeft. Voorts protesteerde hij tot
handhaving van de waardigheid van Nederland. De interpellatie eindigde met de uitnoodiging aan de Regeering om de gewisselde stukken met den Stoel van Rome bloot te leggen;
waaraan het Ministerie beloofde te zullen voldoen.
Maar terwijl, op deze manier, de Katholieke kerkregeling in
de Vergaderzaal van de Tweede Kamer werd behandeld, geschiedden er te Amsterdam gebeurtenissen, welke tot eene ministerieele crisis aanleiding gaven.
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Jarenlang heeft het Koninklijk Huis de gewoonte onderhouden
om zich in de eerste helft van April naar Amsterdam te begeven, om daar te worden begroet en vereerd; het is, als het
ware, een zichtbaar teeken, dat Amsterdam de hoofdstad des Rijks
is en blijft. Zoo vertrok ook dat jaar den 11 11 April het Koninklijk
gezin van Den Haag weder naar Amsterdam om daar één week
door te brengen. Daags te voren, op Zondag 10 April, was in
alle Gereformeerde kerken gepredikt en gelegenheid gegeven
om te teekenen »tegen de Bisschoppen." 5'[000 handteekeningen waren op het adres aan Z. M. geplaatst. De aandacht
van geheel Nederland was gevestigd op hetgeen in Amsterdam
geschieden zou. De Koning was dezen keer met bijzonder gejubel ontvangen; er gingen geruchten rond, dat de »Oranje Vorst,"
de »Protestantsche Koning" zich zou doen gelden. In meer
dan één dagbladartikel en pamflet was er, hetzij openlijk, hetzij
meer of min bedekt, op gewezen, dat de Koning slechts een
Staatsgreep behoefde te willen, dat »het Volk" hem zou ten
dienste staan. Bezadigd en gematigd waren in vergelijking van
dezen, zij, die slechts begeerden, dat Z. M. Thorbecke zou ontslaan. Van den naneef van Willem den Zwijger, zoo was door
predikant en pamflet het Volk voorgehouden, was alleen heil
te verwachten tegen Rome's aanmatiging en Rome's heerschzucht. Het scheen aan duizenden toe, alsof de Koning niets
anders was dan de Koning der Protestanten, en thans voorzeker
waren de Katholieken, % der Natie, een niet-volk !
Het was door geheel Amsterdam algemeen bekend, dat den
15n April aan Z. M. het adres zou worden aangeboden, door
eerie uitgelezene en talrijke deputatie. Dit geschiedde dan ook.
Dien dag kwam de deputatie den Koning het adres aanbieden.
Aan haar hoofd stond de predikant, de bekende dichter,
B. ter Haar.
')

1) Voorts J. E. de Voogt, P. J. J. Mounier, A. des Amorie van der Hoeven
(deze drie predikanten). T. van Iddekinge, T. van der Oudermeulen (Staatsraden). Hooft van Woudenberg, G. Schimmelpenninck en C. T. Gülcher,
R. le Chevalier, W. H. Warnsinek en T. P. Muisken.
Omtrent de deelname van Prof. A. des Ametrie van der Hoeven (vader

192

DEPUTATIE.

Op vrijdag den 15 April werd het adres, onderteekend door
51,000 Protestanten, door de commissien de Koning aangeboden,
terwijl eene verbazend groote en hoogst opgewonden menigte
zich in de omstreken van het Paleis had opeen gehoopt. Het
adres, reeds algemeen bekend, was van den volgenden inhoud.

»Sire!
»Met den meest verschuldigden eerbied en de bewustheid van
tot uwer Majesteits getrouwste onderdanen te behooren, nemen
wij, ondergeteekenden, Protestanten van onderscheidene genootschappen en ingezetenen van de hoofdstad des Rijks, de vrijheid,
ons met dit verzoekschrift tot den troon uwer Majesteit te wenden.
»Wij kunnen of mogen niet langer den smartelijken indruk
verbergen, dien de bekende Allocutie van den Paus van Rome
in alle echt Protestantsche gemoederen heeft teweeggebracht;
als waaruit zoude volgen, dat eene openlijke Bisschoppelijke hierarchie, met herstelling van den titel en rang van Metropolitaanof Suffragaan-Bisschop van bepaald uitgedrukte gedeelten des
Vaderlands, met medewerking en goedkeuring van uwer Majesteits Regeering, zal worden gevestigd.
»Dat toch zulk een maatregel, — die tot vernietiging van het
Protestantisme in Nederland door Philips II is beraamd geworden; die toenmaals aan vele Roomschen hier te lande, zoo wel
van het geachte kamerlid mr. H. A. des Amorie van der Hoeves, van wien
ik deze mededeeling niet heb, hij was in 1853 in Indië ; ze is ontleend
aan een handschrift) verhaalt men het volgende: »Er vormde zich eene
Commissie, waarvan B. ter Haar aan het hoofd stond. Deze commissie
wenschte vurig den algemeen geachten des A. v. d. Hoeven aan zich te
verbinden; doch dit ging niet gemakkelijk, daar v. d. H., als een voorbeeld
van verdraagzaamheid bekend stond, katholieke dienstboden hield, voor
Pius XI tijdens diens ballingschap van den kansel gebeden had en zich
niet de Amsterdamsche beweging volstrekt niet had ingelaten. Alle pogingen om d. A. v. d. H. mede te slepen leden schipbreuk; maar men hield
vol en op Donderdagavond, ten klokke tien, (op Vrijdag zou het adres
Z. M. aangeboden worden) waagde men een laatste poging. Dr. ter Haar
ging met den ouden M. C. van Hall (vader van F. A. van Hall) v. d. H.
nog eens hartelijk toespreken en »zijn plicht voor oogen houden. V. d.
Hoeven gaf eindelijk aan dezen aandrang toe.
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als aan alle Onroornschen hatelijk was, — die in de dagen van
vreemde overheersching en onder het bewind van een RoomschKatholieken Koning nooit is ingevoerd, — die onder de vroegere
regeeringen ongeraden is geoordeeld, — dat zulk een maatregel
thans onder Uwer Majesteits regeering in werking zal worden
gebracht, dit moet wel uwe Protestantsche onderdanen op de
pijnlijkste wijze aandoen.
Sire! het algemeen verspreide, zoo veel besproken, tot hiertoe niet weérsproken staatsstuk, dat van het Vaticaan is uitgegaan, heeft ons protestantsch gevoel diep gekrenkt en ons hart
met levendige bezorgdheid voor de toekomst vervuld.
»Wij leggen de plechtige verklaringen af, dat wij, getrouw
aan de Grondwet, ieders burgerlijke en godsdienstige vrijheid
eerbiedigen, en dat wij niets vuriger wenschen, dan rustig en
vreedzaam, nevens onze medeburgers en medechristenen, de wel
te blijven genieten van Uwer Majesteits regeering. Maar-daen
wij kunnen niet voorbijzien of vergeten, dat die burgerlijke en
godsdienstige vrijheid voor Nederland eerie vrucht der Hervor
dat deze onschatbare weldaad door een tachtigjarigen-ming,s;
strijd, aan welks spitsè uwe roemruchtige voorvaderen hebben
gestaan, is verkregen; dat daardoor aan onze geschiedenis een
onuitdelgbaar protestantsch karakter staat ingedrukt, hetwelk, bij
al de wisseling der tijden en omkeeringen in het Staatsbestuur,
nog niet is verloren gegaan, en waarvan het bewustzijn bij het
grootste deel des Nederlandschen volks nog altijd even levendig
spreekt, als het zich door dezelfde dierbare en heilige herinneringen
ten nauwste gehecht gevoelt aan het Vorstelijke Stamhuis van Oranje.
»Sire ! wanneer het Hoofd der Roomsche Kerk de drie eeuwen,
waarin onze volksroem en welvaart het hoogst zijn gestegen, als
ter vergetelheid en vernietiging doemt; wanneer hij datzelfde
Utrecht, waar de Unie werd gesloten, tot den eersten Bisschop
zetel des Rijks bestemt, en het grootendeels protestant--pelijkn
sehe Nederland als een geheel te heroveren wingewest voor den
Pauselijken Stoel wil beschouwd hebben — dan, voorwaar! is het
niet te bevreemden, dat de Protestant een' bezorgden blik op
de toekomst slaat.
rice D. 13
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»Die vrees is daarom geene zwakheid. De protestantsche geest
is algemeen bij ons Volk ontwaakt. Ons geloof staat vast aan
de zegevierende kracht der waarheid, en ons vertrouwen blijft
onwankelbaar gevestigd op den Heer en het Hoofd der Gemeente.
»Zoo wij al, uit de vestiging en openlijke erkenning eener
Bisschoppelijke hierarchie in Nederland, veelvuldige kwetsing en
aanranding onzer dierbaarste overtuiging, krenking onzer heiligste
rechten als Protestanten, meenen te moeten duchten — nog
veel meer zien wij, als de onvermijdelijke gevolgen daarvan, eene
steeds toenemende en bedenkelijke spanning tusschen Roomschgezinden en Protestanten, ernstige botsingen, en alzoo voor den
Staat zelven, de dreigendste onheilen en gevaren in de toekomst
vooruit, — en juist, omdat het behoud van rust en veiligheid
in den Staat ook ons dierbaar is, omdat wij ernstig bidden, dat
zoovele onheilen en gevaren, als hieruit zullen geboren worden,
onder den Goddelijken zegen en door het wijs en voorzienig bestuur Uwer Majesteit nog gelukkig mogen worden afgewend,
juist daarom gevoelen wij ons te meer verplicht en gedrongen,
het als onzen vurigen wensch te openbaren:
» »Dat de door het Roomsche Hof zoo stout uitgesproken ver
vooronderstelde medewerking der Nederlandsche-wachting,ed
Regeering, weldra mogen blijken op eene verkeerde opvatting
van de bedoeling en handelingen van Uwer Majesteits Regeering
te berusten, en dat uwe Protestantsche onderdanen, ten aanzien hunner dierbaarste en heiligste belangen, volkomen mogen
worden gerustgesteld I"
»Eerbiedig, maar ernstig tevens, is onze bede, dat het Uwer
Majesteit behage, niet het zegel harer Vorstelijke goedkeuring
te hechten aan zoodanige vestiging eener Bisschoppelijke hierarchie in Nederland, welke, in plaats van gelijkheid, ongelijkheid
in bescherming, aanzien en rechten, op godsdienstig en kerkelijk gebied, voor Uwer Majesteits onderdanen zou ten gevolge
hebben.
»De God des lichts en der waarheid, Wien wij gemeenschappelijk met Uwe Majesteit dankbaar zijn voor het bezit van het

KONING AANGEBODEN.

195

reine en voor allen geopende Evangelie, verleene Uwe Majesteit,
in dit voor geheel Nederland zoo gewichtig en hachelijk tijdsgewricht, den geest der wijsheid, der gematigdheid en der kracht !
Op Hem zij Uwe hope, gelijk van Hem onze verwachting is !"
't Welk doende, enz.
B. ter Haar, die het adres den Koning overhandigde, sprak
den Vorst met de volgende woorden toe :

n Sire !
»Wij allen, die hier voor het aangezicht Uwer Majesteit zijn
verschenen, zijn diep doordrongen van het plechfige en beteekenisvolle van dezen oogenblik. Terwijl de hoofdstad des rijks
zich weder mag verheugen Uwe Majesteit binnen hare muren
te zien, heeft eene algemeene Protestantsche Commissie de ver
gevraagd, ter aanbieding van een Adres, tot Uwe Majes--guni
teit te mogen naderen.
»Sire! wij spreken uit naam van meer dan vijftigduizend
Uwer onderdanen, allen (met uitzondering of toevoeging van
eenige Katholieken) Protestanten, behoorende tot onderscheidene
kerkgenootschappen; allen ingezetenen dezer stad, wier authentieke naamteekeningen in de hiernevens gevoegde portefeuille
vereenigd zijn. Wij hebben in dit Adres met betamenden
eerbied, maar als Protestantsche Nederlanders met vrijmoedig
tevens, ons leedgevoel geopenbaard, onze verontwaardiging-heid
uitgesproken over den'geest en toon en geheel den inhoud der
pauselijke Allocutie, over de verregaande aanmatiging van het
Roomsche hof, over den hoon, die hierdoor niet enkel onze
Protestantsche geloofsbelijdenis, maar ook onze geschiedenis, de
asch en de nagedachtenis onzer Vaderen en het Vorstelijk Stamhuis van Oranje is aangedaan. Wij verklaren in dit Adres, dat
wij de gelijkheid, welke de Grondwet aan de verschillende
godsdienstgezindten in Uw koninkrijk waarborgt, volkomen eer
zij ons vergund hierbij nog de verzekering te-biedgnht
voegen: wij misgunnen of betwisten aan onze Roomschgezinde
medeburgers en medechristenen geenszins het recht tot eene
wettige organisatie van hun kerkgenootschap, maar het is be-
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paaldelijk tegen de wijze, waarop die regeling staat te geschieden, tegen de herstelling eener Bisschoppelijke hierarchie in
Nederland en de openlijke erkenning daarvan door de hooge
Regeering des lands, dat wij gemeend hebben met de meeste
bescheidenheid, maar ook met den meesten ernst en nadruk,
onze stem te moeten verheffen. Wij drukken in dit Adres onze
diepe bekommering uit over de rampen en onheilen, welke bij
de wederinvoering van zoodanige hierarchie, de rust van Kerk
en Staat en geheel de toekomst. des Vaderlands bedreigen, als
hetwelk daardoor een nieuw tijdperk zijner geschiedenis tegengaat, maar hetwelk een tijdperk van heillooze tweespalt en
wellicht de aanvang eener worsteling zijn zal, waarvan God
alleen het einde weet, maar waarvan de gevolgen niet te berekenen zijn. En daarom, Sire! gedachtig aan het Vorstelijk
woord, een Willem van Oranje waardig, door Uwe Majesteit,
na de inhuldiging, te dezer zelfde plaatse gesproken, hetwelk
onuitwischbaar in mijn harte bleef gegraveerd, gedachtig aan
de wapenspreuk Uwer Vaderen, in het volkomen vertrouwen
op Uwen moed, op Uw beleid en Uwe rechtvaardigheid, komen
wij thans, bij duizenden vereenigd, bescherming en handhaving
onzer rechten zoeken en smeeken bij den Vorstelijken troon.
»Sire! wij hebben ons zelven het gewicht dezer handelingen
geenszins ontveinsd. Als mannen van geweten hebben wij
vooraf ons geweten gevraagd: of wij nog langer konden en
mochten zwijgen, dan of wij ditmaal, overeenkomstig het grond
recht, aan al Uwe onderdanen verzekerd, moesten spreken,-wetig
en het antwoord heeft hierop door onze borst geklonken : nu
of nooit! En die stem heeft aanstonds zulk een weèrklank gevonden in veel duizenden harten, dat dit gedenkteeken van den
echt-Protestantschen geest, — die, Gode zij dank ! nog in Nederland's hoofdstad leeft, en door geen Breve van het Vaticaan
is te vernietigen, — dat dit gedenkteeken van echt Protestantsehen geest, binnen het kortstondige tijdperk van drie dagen is
opgericht. Indien Uwe Majesteit zich verledigen wil, die lange
lijst van namen meer dan vluchtig te doorloopen en te doorbladeren, zij zal er duizenden in ontmoeten uit de lagere volks-
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klasse, ja - maar die zich gelukkig gevoelden, in dit adres met
ons te kunnen verklaren, dat zij tot Uwer Majesteits getrouwste
onderdanen behooren. Zij zal er uit ontwaren, hoe vrouwen
van de aanzienlijkste geslachten de onderteekening van dit adres
mede van haren plicht hebben geacht. Zij zal er vele, zeer vele namen in lezen, van mannen, waarop Amsterdam en geheel het
vaderland glorie draagt; van mannen, die wij mede als onze
overheden eerbiedigen, die door geboorte of letterroem zijn
onderscheiden, die het sieraad en steunsel zijn van den acht
handelsstand, waaraan Amsterdam zijne grootheid en ge--baren
heel het Vaderland zóó veel van zijne welvaart dankt ; van
mannen, die allen als Christenen het hoofd en de knieën
voor den Koning der Koningen buigen, en - hoedanig ook de
uitslag dezer poging moge zijn - wel nimmer zullen ophouden,
God voor Uwe Majesteit en het duurzaam heil Uwer regeering
te bidden. En dit, Sire! verhoogt niet weinig de vrijmoedigheid,
waarmede wij het wagen dit Adres Uwer Majesteit aan te bieden."
Het Ministerie le 's-Gravenhage was bekend met hetgeen
in Amsterdam geschiedde, en dat op Vrijdag het adres den
Koning zou worden aangeboden. Het meende naar de eischen
van een constitutioneelen regceringsvorm Z. M. met zijnen raad
te moeten bijstaan. Daarom kwam de minister Strens Dinsdagavond naar Amsterdam, om Z. M. van alles wat in den
gehouden ministerraad was verhandeld in te lichten, en uit
naam van het gansche Ministerie een antwoord aan te bieden,
dat, naar de meening van het Ministerie, in de gegevene omstandigheden aan de Commissie van het Amsterdamsche Adres
behoorde gedaan te worden. Dat antwoord zou hebben moeten
luiden :
»De invoering van een bisschoppelijk bestuur over het R.
Katholiek kerkgenootschap hier te lande behoeft, als een uit
grondwettige kerkelijke vrijheid, mijnerzijds geene-vloeisdr
goedkeuring of erkenning en behoort ook invloed te hebben,
noch op de belangen van andere kerkgenootschappen, noch op
die van den Staat."
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»Ik waak en zal waken, dat door die invoering niemands
rechten worden gekrenkt.
»Alzoo bestaat er, bij de wederzijdsche eerbiediging van elks
godsdienstige overtuiging, geen grond tot bekommering."
De Koning, die Prins Hendrik aan zijne zijde had, meende
echter, dat in de gegeven omstandigheden niet dit, maar
een ander antwoord aan de Commissie behoorde gegeven te worden. Hij zeide dan:
»Met het grootste genoegen zie ik om mij geschaard zulk
een achtbaren kring van overheidspersonen, mannen, aanzienlijk
van geboorte, sieraden van den handelsstand, beroemd door
wetenschap en geleerdheid."
»Evenals zij, ben ik diep doordrongen van het gewicht van
den gedanen stap."
»Mijne Regeering leverde menige treurige oogenblikken op,
maar ik vond steeds opwekking en bemoediging in de hartelijk
ik zou haast zeggen, kinderlijke, echt kinderlijke liefde-heid,
van mijn volk, en deze dag, — maakt het, mijne Heeren ! aan
allen die gij vertegenwoordigt , bekend, — deze dag heeft
den band tusschen het Huis van Oranje en het Vaderland
nog hechter vastgesnoerd en dierbaarder aan mijn hart ge
-makt."
Daarop antwoordde Ds. B. ter Haar:
»Sire!. die taal, door Uwe Majesteit gesproken, die betuiging
bovenal, hoe hoog de liefde Uws volks door Uwe Majesteit gewaardeerd wordt, heeft ons allen diep getroffen en met de levendigste blijdschap vervuld. Zij moest wel, als de uitdrukking
Uwer persoonlijke gezindheid en gehechtheid jegens Uwe onderdanen, wederkeerig ons hart te nauwer aan den Koning verbinden. Wij gevoelen levendig al het moeielijke van het standpunt,
waarop Uwe Majesteit als Protestantsch Vorst en Constitutioneel
Koning is geplaatst, en indien de Grondwet, in wedrspraak met
zich zelve en hetgeen zij belooft, volstrekt onmachtig bleek te
zijn, om de rechten van al Uwe onderdanen, op godsdienstig
en kerkelijk gebied, tegenover elkander in het evenwicht te
plaatsen, dan zouden wij dit wel diep moeten betreuren, en
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beiden Vorst en Volk moeten beklagen, maar daarom nog geenszins vergeten, wat wij als gehoorzame en vreedzame burgers
aan den Staat zijn verschuldigd. Maar, Sire! wij meenen met
het volste recht te mogen beweren, dat juist die gelijkheid, waarvan de Grondwet spreekt, door zoodanige invoering en erkenning
der hierarchie niet gehandhaafd, maar verbroken en geschonden
zal worden. Het is onze innigste overtuiging, dat daardoor eene
suprematie aan het Roomsche Kerkgenootschap zou worden,toegekend en afgestaan, gelijk geen der andere Kerkgenootschappen
zich immer zou vermogen toe te eigenen. En wanneer wij, met
het 65 8te artikel dier Grondwet, den weidschen titel van Metropolitaan van Utrecht, en zelfs de benoeming van Pauselijke Kamerheeren in verband brengen; wanneer wij in die Grondwet
lezen, b »dat de Koning waakt, dat al de Kerkgenootschappen
zich houden binnen de perken van gehoorzaamheid aan de wetten van den Staat ; " en vooral, Sire! wanneer wij ons herinneren, hoe Uwe Majesteit, volgens diezelfde Grondwet, bij God
Almachtig heeft gezworen, aan alle Kerkgenootschappen in Uw
rijk geljke bescherming te zullen verleenen, — dan durven wij de
hoop koesteren en het vertrouwen uitspreken, dat aan diezelfde
Grondwet, door de wijsheid Uwer Majesteit, — bij een ernstigen
wil der Regeering om de bezwaren der Protestanten te wegen, —
nog zoodanige beperkingen en waarborgen voor de toekomst
zullen te ontleenen zijn, waardoor de thans dreigende gevaren
afgewend, en de zóó hevig verontruste gemoederen weder gerust
gesteld kunnen worden.
Sire! het zij ons vergund, hier nog eenmaal te verklaren:
Wij misgunnen of betwisten aan onze Roomschgezinde mede
medechristenen de inwendige regeling hunner ker--burgesn
kelijke aangelegenheden niet; maar wanneer wij de herstelling

der Bisschoppeljke hierarchie in Nederland, met al den aankleve
van dien hooren voorstellen en omschrijven, als eene handeling
of gebeurtenis van zuiver godsdienstigen en kerkel jken aard, welke
de rechten van andere kerkgenootschappen gekeelonverkortzoude
laten; welke de rust en de veiligheid van den Staat niet zou
bedreigen, welke niet als eene vreemde macht in het raderwerk
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der regeering dreigt in te grijpen, — dan Sire! moeten wij ons
wel verplicht en gedrongen gevoelen, — met beroep op den
Bisschoppelijken eed en op den geest van het Ultramontanisme,
met beroep op de geschiedenis van Vorsten en volken, met
beroep op ieders gevoel voor waarheid en recht, met beroep
op tijdgenoot en nakomelingschap beiden, — op de plechtigste
en nadrukkelijkste wijze daartegen te blijven protesteeren.
Maar, Sire ! wij gevoelen het, wij mogen, door nog meerde
aandrang te bezigen, de moeielijkheden der stelling, waarin-ren
Uwe Majesteit zich bevindt, niet vermeerderen. Liever willen
wij daarom met de ontboezeming van een wensch en eene
bede eindigen :
Een Willem de Derde heeft eenmaal het veelte en bedreigde
Nederland van liet juk eener vreemde overheersching gered
God geve, dat aan Uwer Majesteits regeering nog de roem zij
beschoren, van het gevaar eener andere, niet minder te duchten, overheersching, gelukkig te hebben afgewend! — Hij zelf
verlichte U daartoe door Zijnen Geest ! Hij sterke U daartoe
door Zijne kracht!" (1)
Zóá eindigde de gedenkwaardige aanbieding van het adres, dat als
protest van den »Protestantschen Geest" tegen de invoering
der R. K. Bisschoppelijke Hierarchie moest dienen. In hoogst
gespannen verwachting werd de ontvangst van dat Adres door
Z. M. tegemoet gezien. Terwijl de Thorbeckianen zich vleiden,
dat de Koning in den geest van het Ministerie zou antwoorden,
waren de verwachtingen der reactionairen van geheel anderen
aard. De heethoufdigsten koesterden de blijde hoop, dat Willem
III van de gelegenheid hem aangeboden zou gebruik maken,
(1) Uitvoeriger dan wel het bestek van dit werk medebrengt, heb ik het
Amsterdamseh adres en de wijze van aanbieding daarvan behandeld.
Deze meerdere uitvoerigheid moge hare verontschuldiging hierin vinden,
dat èn adres èn toespraak het best de gevoelens doen kennen van het
meest gematigde en meest beschaafde gedeelte der protestantsche adressanten. Men kan daaruit afleiden, hoe de minst gematigden en de minst
beschaafden in die dagen zich hebben dien gelden !
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om de Grondwet van 1848 ter zijde te schuiven; er was zelfs
sprake onder de opgewekte bevolking, dat de Koning in dien
geest tot de deputatie zou gesproken hebben. Dergelijke ver
waren de weérklank van hetgeen sommigen wenschten,-halen
maar volstrekt niet van hetgeen geschiedde. Des Konings antwoord
is op meer dan ééne wijze verhaald en uitgelegd: dat, hetwelk
wij hebben medegedeeld, komt zeker het meest overeen met de
waarheid.
Zoodra het Ministerie kennis had gekregen van de Breve
en van de Allocutie en van de benoeming van een Aartsbisschop
van Utrecht en van een Bisschop van Haarlem, voorzag het
den storm, die zou losbreken ; misschien voorzag het nog niet
dat het ten gevolge daarvan zou worden omvergeworpen; mis
ook voorzag het niet de geheele uitgestrektheid der beweging,-schien
waardoor de Koning zelf het geraden zou oordeelen om van ministers te veranderen; wat ongetwijfeld, naar hetgeen de geschiedenis
geleerd heeft, wel het verstandigste was, doch in 1853 door Liberalen en Katholieken nog niet genoeg werd begrepen. De minister
van Buitenlandsche Zaken zond (7 April) aan den Nederlandschen
Gezant te Rome een brief, waarin hij zijne ontevredenheid te
kennen gaf, dat de Regeering niet eerst voora fgegane mededeeling had ontvangen, en gaf tevens te kennen dat de »H. Stoel
zich daarom zelf de moeielijkheden zal te wijten hebben, welke
zich tegen de tenuitvoerlegging dier maatregelen (invoering
der Bisschoppelijke Hierarchie) wellicht zullen opdoen. »Den 11 ,1
April ontving onze Gezant te Rome, Graaf de Liedekerke, last om
voor onbepaalden tijd Rome te verlaten : een maatregel, in de
Diplomatie gebruikelijk om groote ontevredenheid te betoonen,
of tot afbreking der diplomatieke betrekkingen. Den 13° April
liet de minister van Zuylen van Neyvelt nogmaals aan den
Gezant te Rome een brief toezenden ter verduidelijking van het
officieel schrijven van 11 April. Hij zeide daarin: Men verlangde te
's-Gravenhage voorafgaande Inededeeling, »niet om zich te mengen in eene zaak, waar de Regeering geen recht heeft tusschen
beide te treden; maar om, desnoodig, de aandacht van het
Pauselijk Bewind te vestigen op die punten, die volgens de
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kennis, welke men hier van de gesteldheid des lands heeft,
aanleiding tot moeielijkheden zouden kunnen geven. Zoo hadden
wij ongetwijfeld de oprichting van den aartsbisschoppelijken
zetel ontraden in eene stad, bekend door den geest van onverdraagzaamheid harer inwoners. Wij zouden het gevaar hebben
aangetoond, dat er in gelegen was, om in de Pauselijke Allocutie de herstelling van de bisdommen te doen voorkomen als
een noodzakelijk gevolg der vorderingen van het Katholicismus
in de Nederlanden, en dien maatregel in verband te brengen
met de gesteldheid des lands vóór de XVIde eeuw. Wij zouden
hebben aangedrongen op de noodzakelijkheid om zich te onthouden
van elke uitdrukking, die, al ware het maar van verre, de prik
gevoeligheid van de andersdenkenden in geloofszaken-kelbar
kon kwetsen." De Minister eindigde zijn brief aan den Gezant
met te zeggen : »In deze omstandigheden is het onvermijdelijk
noodzakelijk, ten einde de algemeene opgewondenheid te doen
bedaren, een openbaar blijk van ontevredenheid te geven. Ik
geloof daartoe de minst kwetsende wijze te hebben gekozen,
die tevens het minst geschikt is om voor altijd onze betrekkingen
met het Hof van Rome te verwrikken, en die, desnoods, eene
natuurlijke opheldering kan erlangen, indien de omstandigheden
dat later vorderden."
Het blijkt uit den brief van den minister van Buitenlandsche
Zaken in het eerste Ministerie Thorbecke, dat dit Ministerie begeerd heeft, dat van Roomsche zijde zou worden prijsgegeven, wat
men van die zijde juist niet geneigd was los te laten, en dat
nog wel, — terwijl de Grondwet van 1848 aan onze zijde was, —
ter wille van antipapistische felheid : te weten, datgene, waardoor getoond werd, dat het Katholicisme in Nederland niet was
van gisteren en dat zijne Historie in 1853 door niet te verbreken
banden met de Historie des Nederlandschen Volks van vroegere
eeuwen was verbonden i).
1 ) Van belang, om de zienswijze der Katholieken omtrent de herstelling
der Hierarchie te doen kennen, is het volgende:
Terwjjl te Rome beraadslaagd werd over de herstelling, over de vestiging der bisschoppen, is aan het Pauselijk Hof eene memorie toegezonden,
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De verschillende stukken, redevoeringen en mededeelingen,
die zich verbinden aan den strijd over de herstelling der Bisschoppelijke Hierarchie in Nederland, toonen aan, dat de voorname grieve van het Ministerie Thorbecke, vooral van den
minister van Zuylen van Nyevelt, was, dat Rome geene voora fgaande mededeelingen had gedaan. 't Is waar, geen officieele
mededeelingen waren gedaan, maar wel degelijk mededeelingen,
waardoor het Ministerie van den gang, dien de zaken zouden
nemen, was ingelicht van wege den Internuntius aan den Minister van R. K. Eeredienst ; als ook door Dommer van Poldersvelt aan Thorbecke. Men wist zeer wel te Rome en onder de
Katholieken, die op de hoogte der zaken waren, wat het Ministerie
niet zou willen, doch zou tegenwerken als men het wilde.
Hiermede zij het mij vergund af te stappen van die belangrijke quaestie, die een der »stokken om Thorbecke en den Paus
te slaan" is geweest.
Zoodra was niet hetgeen den 10 1 April bij de audientie
geschied was ter kennisse van den ministerraad gekomen, of
deze meende Z. M. het ontslag van het geheele Ministerie te
moeten aanbieden. Het antwoord van den Koning aan de deputatie, welke het adres had aangeboden, een antwoord geheel
anders dan het Ministerie had voorgesteld, gaf reden tot dat
besluit. In zijn verzoek om ontslag, zeide het : »De Grondwet
verleent, naar onze overtuiging, zeer terecht kerkelijke vrijheid

en gelijkheid van bescherming. Wij hebben aan de Grondwet
vrijheid haren loop gelaten. Mocht Uwe Majesteit met de-tige
Grondwet of met ons stelsel van bestuur niet tevreden zijn, Uwe
Majesteit gelieve ons te ontheffen."
Den volgenden Maandag, 18 April, was de Tweede Kamer der
waarin op historischen grond werd aangetoond, dat er niet eene vaststelling,
maar herstelling wensohelijk werd geoordeeld; dat de R. C. van Nederland
er hoogen prijs op stelden, dat de historische traditie niet werd verbroken.
De memorie is opgesteld door J. A. Alberdingk Thijm en door C. F. Lurasco, zeer bevriend met Kardinaal Barnabó, is gezorgd dat die memorie te
Rome ter rechter plaatse is gekomen. Men vergete niet, dat wij in 1852
nog geene bisschoppen hadden.
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Staten- Generaal weder bijeengekomen. Aan de orde van den dag
was de interpellatie van den Heer Van Doorn aan het Ministerie. Het
onverholen doel was de beweging van de straat te brengen op de
plaats, waar zij beter te huis behoorde, bij de Volksvertegenwoordiging. Van Doorn, afgevaardigde voor Utrecht, behoorde tot die
mannen, welke door familiebetrekkingen en politieke gezindheid
gerekend kunnen worden tot de Liberalen op religieus gebied en
ook, hoewel met vrij behoudende begrippen, op politiek terrein.
Hij was er verre van af het behoud van het Ministerie Thorbecke wenschelijk te achten : de vestiging van den Aartsbisschop
wekte zijne bezorgdheid en ontevredenheid op, als Protestant
en als Utrechtenaar. Hij meende dat de Pauselijke Allocutie
»grievend en beleedigend was voor de meerderheid der Natie."
Van Doorn drukte de gevoelens uit van een gedeelte der
Volksvertegenwoordiging. Van Hoevell, voormalig predikant
van Batavia, afgevaardigde voor Almelo, was de uitdrukking van
de Thorbeckiaansche meerderheid der Tweede Kamer. De Allocutie, de wijze waarop het Hof van Rome was te werk gegaan, werd door hem streng veroordeeld, maar, geheel en al in den
geest der liberale meerderheid, kon hij de herstelling der Bisschoppelijke Hierarchie niet anders dan door de Grondwet als
gewettigd beschouwen, en moest hij het Ministerie Thorbecke, zoowel in de quaestie van beginsel als van uitvoering en teergevoeligheid jegens den Paus, in het gelijk stellen. De anti-revolutionair
Van Lijnden zocht vooral te doen uitkomen, dat het ministerie zich
tegenover het Roomsche Hof niet had gedragen gelijk het behoorde. Groen van Prinsterer van uit zijn anti-revolutionair
standpunt, maar geheel en al vervuld met zijne antipapistische
vooroordeelen, vooral met zijne niet ongewone bezorgdheid voor
het Ultramonlanisme, zou gaarne gezien hebben, dat de Regeering zich tegenover Rome op een gunstiger standpunt had
gesteld: in welk geval voorzeker nooit de herstelling der Bisschoppelij ke Hierarchie een feit zou zijn geworden. »De minister heeft gevraagd," zeide Groen van Prinsterer onder anderen, »wat had de Regeering behooren te doen? Mij dunkt,
de fout ligt in het eerste antwoord aan den Pauselijken Stoel.
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De vraag : wilt gij handhaving van het Concordaat of eene
nieuwe schikking? ha d de Regeeringbij uitnemendheid op een
gunstig standpunt gebracht. Toen had de Regeering moeten
zorgen, dat het of het Concordaat behield Of iets beters ').
Men heeft alles vrij gelaten. En wat is het gevolg ? Voor twee
Bisschoppen ontvangen wij er thans vijf en één Aartsbisschop ;
de eed van trouw aan den Koning valt weg ; het gevoel van
het Protestantsche gedeelte der Natie wordt door de aanwijzing
van Utrecht en door de Pauselijke Allocutie noodeloos getergd,
en het land in moeilijkheden gebracht, waarvan de gevolgen nog
niet berekenbaar zijn." Zoo sprak Groen van Prinsterer. De
katholieke leden mengden zich bijna niet in het debat. Alleen
Meeussen maakte de aanmerking, dat er eigenlijk meer over
religieuse quaestiën werd gesproken dan over hetgeen beter in de
Tweede Kamer te huis behoorde : Of namelijk de Katholieken recht
bezaten, volgens de Grondwet, tot hunne kerkelijke inrichting,
wat hij als onbetwistbaar beschouwde. Het scheen dan ook of
de geheele discussie van 18 April eigenlijk meer diende om aan
anti- papistische heftigheid en anti-Thorheckiaansche gezindheid
lucht te geven, dan om de grondwettelijke quaestie te bespreken. De motie van Van Doorn werd aangenomen met 40 teen
12 stemmen. Tegen stemden de katholieke leden. Groen van Prinsterer en diens geestverwanten vóór. De motie luidde: »De kamer,
kennis genomen hebbende van de gedane mededeelingen betreffende de onderhandeling over de regeling der kerkelijke aangelegenheden van de Roomsch- Katholieken hier te lande, en gehoord
hebbende, dat daaromtrent krachtige vertoogen aan het Hof van
Rome zijn of zullen worden gedaan, verklaart over te gaan tot
de orde van den dag." Op de vraag door Meeussen gesteld:
of de motie zou betreffen de zaak dan wel den vorm, antwoordde
de voorsteller van de motie : » den vorm."
Willem III verliet den 18 April Amsterdam. Den volgenden
dag verleende hij aan de vier ministers, Thorbecke (Binnen.
1) Het concordant was in 1841 een onmogelijkheid geworden, niet het
minst door de heftige oppositiën van de geestverwanten van Groen van
Prinsterer: »iets beters" zou voor de R. K. beteekend hebben: »niets."
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landsche Zaken), J. P. P. van Zuylen van Nyevelt (Buitenland
Zaken), Strens (Justitie en R. K. Eeredienst), P. P. van-sche
Bosse (Finantiën en Hervormde Eeredienst) het gevraagde ontslag;
den ministers C. P. Pahud (Kolonien), J. Ensue (Marine) en
Forstner van Dambenoy (Oorlog) werd het ontslag niet verleend;
maar deze (23 April) in hunne ambten bevestigd. In plaats van de
afgetreden ministers werden door Z. M. benoemd: G. C. J. van
Reenen voor Binnenlandsche Zaken, F. A. van Hall voor Buiten
Zaken, D. Donker Curtius voor Justitie, E. H. C. van-landsche
Doorn voor Finantiën en L. A. Lightenvelt voor R. K. Eeredienst. Van Reenen was burgemeester van Amsterdam : zelf,
evenals de hoofdstad, zeer tegen Thorbeckes staatsbeleid en
wellicht ook tegen diens persoon gekant; Van Doorn was lid der
Staten-Generaal voor Utrecht en voorsteller der motie van orde van
18 April, F. A. van Hall en Donker Curtius zijn als oud-ministers en tegenstanders van Thorbecke genoeg bekend.
Den volgenden dag (20 April) waren de beide kamers der
Staten- Generaal vergaderd. In de Tweede Kamer vroeg het lid
voor Gouda, Van der Linden, een der getrouwste aanhangers
van Thorbecke, aan den aanwezigen minister, Forstner van
Dambenoy, mededeelingen omtrent de redenen, waarom het
Ministerie den Koning zijn ontslag had aangeboden. De aan
deelde de beide stukken : aanvraag om ont--wezigmnstr
slag en des Konings kabinetsorde daaromtrent, mede. In de
Eerste Kamer vroeg denzelfden dag E. W. van Dam van
Isselt om overlegging der stukken, die betrekking hadden tot
de invoering der katholieke kerkregeling. De spreker nam deze
gelegenheid waar om aan zijne gevoelens lucht te geven; gevoelens, waarvan men algemeen zeide, dat zij door »papenhaat"
bezield waren; hij opperde de vraag : »of het wenschelijk kon
zijn, dat de katholieke Kerk zich organiseere in strijd met de
begeerte van het grootste gedeelte van de bevolking, dat zich
door die organisatie gekrenkt en beleedigd acht." Er werd besloten mededeeling der stukken te vragen ; aan welken wensch
dan ook door het nieuw opgetreden Ministerie is voldaan, voor
zooverre zij niet reeds waren bekend geworden. Wij hebben in
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den loop van dit verhaal reeds de zaken medegedeeld, welke
door die stukken zijn bekend geraakt.
Den 21n April werden de Zittingen der Staten- Generaal, in
naam des Konings, gesloten verklaard.
Het was in de Tweede Kamer der Staten- Generaal duidelijk
genoeg gebleken, dat de meerderheid nog altijd liberaal en,
gelijk men het uitdrukte, »Thorbeckiaansch gezind" was gebleven; dat die meerderheid, al volgde het Protestantsche gedeelte
daarvan de ministers in hunne ontevredenheid tegenovei het
Hof van Rome, al keurde zij »de krachtige houding" tegen Rome
aangenomen goed, toch niet geneigd zou zijn eene anti-Thorbeckiaansche, veel minder eene anti- liberale politiek te steunen. Hoe
zeer ook liberale Katholieken in 1853, ook sores hartstochtelijk, de
ontbinding der Tweede Kamer mogen veroordeeld hebben, gelooven wij toch, dat Z. M. de Koning zeer constitutioneel en
zeer verstandig gehandeld heeft, door over te gaan tot de ontbinding. Immers het was vooruit te zien, dat de oppositie tegen
het nieuw opgetreden ministerie, in de Staten- Generaal, zeer
spoedig de moeielijkheden nog zou doen toenemen : moeielijkheden, waarvan de gevolgen, bij de algemeene spanning, niet
waren te voorzien. De partijen stonden te hartstochtelijk tegenover elkander ; zoo de Koning Thorbecke niet eervol ontslag
gaf, behoorde het niet tot de gewaagde veronderstellingen, dat het
ministerie Thorbecke, op revolutionaire wijze, door behoudsmannen en anti- revolutionairen, machtig geholpen door den godsdiensthaat der menigte, zou zijn omvergeworpen. En of de Grondwet van 1848 door denzelfden storm niet zou zijn omvergerukt
blijft eene vraag, welke wij niet ontkennender wijze zouden durven beantwoorden. Men moet de opgewondenheid en hartstochtelijkheid dier dagen gezien hebben, om zich over dergelijke
vrees niet te verwonderen. Bovendien, die Grondwet van 1848
was nog niet vast genoeg geworteld.
Er gingen in die dagen dan ook verschillende geruchten, die door
de dagbladen medegedeeld en in bijzondere gesprekken op plaatsen
van algemeene bijeenkomsten, koffiehuizen, enz. behoorlijk vergroot
werden van plannen des Konings, van plannen des nieuwen Minis-
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teries, tot opheffing der Grondwet van 1848. Het zou Willem
III in die dagen, zoo hij slechts bde Koning der Protestanten"
had willen wezen, niet moeilijk gevallen zijn de rol van Maurits, gewijzigd naar de eeuw, te spelen ; hoewel met gevaar van
toekomstige onheilen voor het land, wijl de Liberalen en Katholieken nog altijd de helft der Natie bleven ; doch Willem III.
heeft die rol niet begeerd. Dat er van Fransche zijde invloed
zou zijn uitgeoefend, om de Regeering der Nederlanden het
voorbeeld te doen volgen, dat Napoleon III had gegeven door
zijnen Staatsgreép, werd vrij algemeen verhaald, doch op zeer losse
gronden; geen andere bestaat hiervoor dan de houding van den
Franschen gezant te 's-Gravenhage, die zeer spoedig bekend was met
den val van het ministerie Thorbecke: nog eerder dan de ministers
zelven. Hoe het zij, de Fransche gezant (d'André) moge een
nabootsing van den Staatsgreep wenschelijk geacht hebben ,
zeker is het, dat zijne wenschen ijdel zijn gebleven. Het ministerie Van Hall rekende het wenschelijk, misschien met het
oog op hetgeen omtrent omverwerping der Grondwet gesproken,
gewenscht en gevreesd werd, de Natie uit onrust en spanning
te helpen. Den 26n April verscheen er dan ook een programma-voordracht aan den Koning, waarin de politieke gedragslijn van het nieuw opgetreden Ministerie werd blootgelegd en
Z. M. de ontbinding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
werd voorgesteld. Die voordracht is te belangrijk, dan dat wij
die niet in haar geheel zouden mededeelen. Wel is waar, er
werden behalve de Godsdienstquaestie nog andere quaestiën,
enkel van staatkundigen aard, aangeroerd; maar die aantoonen,
waarin het opgetreden ministerie van dat van Thorbecke verschilde; welke gedragslijn het wenschte te volgen.
Die Voordracht, Program of Manifest, hoe men het noeme, luidde:

flan den Koning!
»Het heeft Uwe Majesteit behaagd, gebruik te maken van
het recht, bij de Grondwet aan den Koning toegekend, om het
meerendeel Harer Ministers op hun verzoek eervol te ontslaan
en een ander kabinet íe doen optreden.
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Wij ontveinzen ons niet de moeilijkheid van de taak, welke
wij op ons hebben genomen; maar wij hebben ze aanvaard,
bewust van de zuiverheid onzer bedoelingen en gesterkt door
het vertrouwen, hetwelk Uwe Majesteit ons heeft gelieven te
schenken.
Zoo wij ons hebben veroorloofd, al dadelijk aan Uwe Majesteit
het voorstel te richten tot sluiting der zitting van de StatenGeneraal, het wag, omdat het ons oirbaar en voorzichtig voorkwam, aan de opgewondenheid van het tegenwoordig oogenblik
geen voedsel te geven door openbare discussiën, maar ook, om
aan Uwe Majesteit en aan ons den noodigen tijd te verschaffen
om te beramen, wat verder in het algemeen belang te doen
staat.
Wij hebben daartoe nagegaan en overwogen de jongste gebeurtenissen en hetgeen meer onmiddellijk aanleiding heeft
gegeven tot het aftreden onzer voorgangers, ten einde daaruit
nuttige wenken en aanwijzingen te ontleenen voor de toekomst.
Het is ons voorgekomen, dat er noch over de onschendbaarheid der Grondwet, noch over het onraadzame om in die wet
wijzigingen te brengen, eenige twijfel behoort te bestaan.
Uwe Majesteit kan, evenals elk Harer onderdanen, over het
doeltreffende van enkele bepalingen der Grondwet bedenkingen
hebben; maar bij vernieuwing is ons Uwer Majesteits wil en
begeerte gebleken, om deze wet der wetten te onderhouden en
te handhaven.
Ook wij, Sire! zijn door gelijke gevoelens bezield, Wij beschouwen de Grondwet, ofschoon zij wel, gelijk elk menschelijk
werk, hare gebreken zal hebben, als een hechten band tusschen
Koning en Volk, als een hoeksteen van het maatschappelijk
gebouw, waaraan niet moet worden geroerd. Er is dan ook
niemand onzer, die er aan denkt, om in de Grondwet eenige
wijziging voor te dragen, en het zal ons streven zijn, om hare
eerlijke uitvoering te verzekeren ; eene uitvoering, waardoor
zoowel de rechten en vrijheden der Na-tie, als de rechten en
praerogatieven der Kroon ongeschonden worden bewaard.
Maar, Sire ! reeds bij velen is twijfel ontstaan, of de afge[ue D. 14
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treden ministers de Grondwet wel in dien zin opvatteden en toepasten, waarin zij is ontworpen, overwogen en vastgesteld.
Wij zouden hier kunnen wijzen naar artt. 131 en 140 der
Grondwet, met het oog óp sommige, weinig milde, bepalingen
der daaruit voortgevloeide wetten ; naar art. 148, met het oog
op de poging, bij de voordracht der comptabiliteitswet gedaan,
om de rechterlijke uitspraken tegen den Staat krachteloos te
maken ; naar art. 195, in verband met het eerste en tweede
ontwerp van armenwet; maar wij moeten meer bepaald wijzen
naar de bepalingen der Grondwet omtrent den Godsdienst.
Wij erkennen en wij verheugen er ons in, dat in die bepalingen de vrijheid van godsdienstige belijdenis in den ruimsten
zin is verzekerd, en de inrichting der kerkgenootschappen niet aan het
wereldlijk gezag is opgedragen ; maar wij vinden tevens in de
Grondwet, naast de vrijheid en gelijkheid van bescherming aan
alle kerkgenootschappen verleend, verantwoordelijkheid naar de
wet, en bovenal een toezicht, den Koning opgedragen, waardoor
Hij in staat wordt gesteld, om rust en vrede in zijn Rijk te
bewaren.
Wij gelooven, dat deze bepalingen met beleid en met de
meest mogelijke onpartijdigheid moeten worden gehandhaafd,
opdat elke godsdienstige belijdenis waarlijk vrij blijve en elk
kerkgenootschap gelijke bescherming geniete.
Wij zijn van oordeel, dat de handhaving daarvan moet strekken, om te bereiken de bedoelingen, welke Uwe Majesteit heb
geleid bij het veranderen van het Ministerie, namelijk:-ben
wegneming van spanning, door, met eerbiediging van de rechten
der Roomsch- Katholieken, eene billijke bevrediging te verschaffen
aan een groot gedeelte der Natie; bevrediging, welke deze niet
kan vinden in de laatste mededeeling, door den minister van
Buitenlandsche Zaken aan het Hof van Rome gedaan.
Overigens achten wij minder inmenging van het centraal gezag
en eene mildere toepassing van de bepalingen der Grondwet en
van de daaruit voortvloeiende organieke wetten, betreffende de
huishouding van de gewesten en van de gemeenten in den Staat,
alleszins raadzaam.
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Evenzoo zijn wij van oordeel, dat de bepaling van art. 54
der Grondwet: De uitvoerende macht berust bij den Koning, voor
de Raadslieden der Kroon geene doode letter moet zijn; maar
dat zij bij eene Natie, wier leus van vereeniging is: Vaderland
en Koning, den Koning in eere moet houden; zoodat aan
Hem alleen de eer der Regeering en aan de Ministers de zedelijke
en wettelijke verantwoordelijkheid daarvan zal verblijven.
Wij hebben het vertrouwen, dat deze onze beschouwingen
ook die zijn van het grootste deel der Natie; maar wij mogen
niet ontveinzen, dat zij op dit oogenblik kunnen schijnen een
te zijn, in zoo verre in de Tweede Kamer der Staten--zijdg
Generaal zich een aaneengesloten aantal stemmen heeft vertoond,
ter ondersteuning eener meer tegenovergestelde richting.
Hieromtrent mag intusschen geen twijfel blijven bestaan, en
in dergelijke omstandigheden, wanneer de Regeering oordeelt, dat
de Vertegenwoordiging of een deel daarvan niet uitdrukt de
denkwijze en den zin der Natie, moet het, door eene ontbinding
van beide of van eene der Kamers en door eene nieuwe ver
blijken, of de afgevaardigden inderdaad de meening der-kiezng,
Natie uitdrukken.
Dit middel, om eene duidelijke verklaring van de Natie te
vragen en te erlangen, moet, naar onze overtuiging, in deze
oogenblikken worden toegepast, en wij stellen dan ook Uwer
Majesteit eerbiedig voor, om tot de ontbinding der Tweede Kamer
te besluiten.
Doch, even noodig als het is, dat tusschen den Koning en
Zijnen Raad algeheele overeenstemming besta, ten opzichte van
liet te volgen Regeeringsstelsel, even billijk schijnt het ons toe,
dat de Natie, bij het instellen van een beroep op hare denk
beschouwingen der Regeering omtrent dat stelsel-wijze,mtd
'cvorde bekend gemaakt. Zij heeft er aanspraak op, te weten,
wat zij van een nieuw opgetreden bestuur mag wachten. Het
is om die reden, dat wij ons veroorloven aan Uwe Majesteit
voor te stellen, om goed te vinden, dat deze voordracht van Uwer
Majesteits Ministers, door Hoogstdezelve goedgekeurd en in de
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Staats- Courant worde opgenomen, tegelijk met het besluit van
de ontbinding der Tweede Kamer."
Willem III volgde den raad zijner Ministers. Denzelfden dag,
dat het ministerieel Program verscheen, (26 April) ontbond hij
de Tweede Kamer der Staten- Generaal. Er werden nieuwe ver
uitgeschreven tegen den 17n Mei. Den 14n Juni moest-kiezng
de nieuwverkozen Kamer bijeenkomen.

HOOFDSTUK VIII,
be Wet op de kerkgenootschappen.

» Wij hebben lang gezwegen. Wij hebben eenige wilde volksmenners moeten laten huizen in het goede Nederland. Wij hebben hen moeten laten lasteren en verguizen wat ons het dierbaarst is. Wij hebben Jesus Christus, in het H. Sacrament des
Altaars zien bespuwen door mannen, die hoog staan aangeschreven onder de mannen van Nederland. Wij hebben den
innig geliefden Pius IX zien hoonen en beschimpen, alsof hij de
laatste en de laagste der menschen ware. Wij hebben de 1.200.000
Katholieken van Nederland genegeerd gezien, als zonen van den
Vaderlandschen grond. Wij hebben in honderdtallen van bladen
en pamfletten hunne heiligste rechten ontkend en met voeten getreden gezien. Voor hen, zonder welke Nederland niet kan bestaan, voor hen, die, daar zij de meerderheid uitmaken in den
landbouwenden en nijveren stand, Nederland staande houden, —
geen Grondwet, geen gelijk recht 1 God weet, wat wij bij dat alles
geleden hebben! Het gekrijsch der woeste logen- en lastertaal,
waarmede Nederland drie weken lang in beroering is gebracht —
om Thorbecke omver te werpen, — voorwaar, wij waren evenmin
daaraan ongevoelig als een der 1.200.000 Katholieken van Nederland,
waaraan eene razende horde haren kwaadaardigen haat botvierde.
Wij sidderden en trilden van verontwaardiging, maar baden God,
dat Hij ons geduld mocht schenken, om met geduld te verdragen
den hoon Hem, Zijne Kerk en de Waarheid aangedaan! en God
heeft ons geduld geschonken en wij hebben gezwegen. Hadden
;
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wij het niet gedaan, hadden wij ons in den strijd gemengd, hadden
wij aanval met aanval teruggeslagen, hadden wij in duizendtallen
van adressen ons goed recht voor den troon gebracht, waarop wij nog
volhouden, dat geen Geuzenkoning, dat geen koning der Protestanten, maar dat de koning der Nederlanden gezeten is, — burgeroorlog ware voorlang reeds losgebroken en God weet, welk op
dit oogenblik reeds het lot van Nederland geweest ware.....
Maar op den tijd van zwijgen volgt de tijd van spreken, en die
tijd is aangebroken; maar de toon waarop wij zullen spreken
zij nooit gelijk aan dien, waardoor het protestantsch geschrijf 1
der laatste jaren, doch meer bepaaldelijk der laatste weken; zich
onderscheiden heeft: dus geen hartstocht, geen hevigheid: niets
van dit alles."
Zoo opende het dagblad de Tijd (23 April) in zijne kolommen, den
strijd, welke thans zou gestreden worden. Misschien is dat blad nooit
in meerdere mate het orgaan geweest der openbare meening van
de Katholieken in Nederland, dan toen het deze woorden schreef.
De Katholieken hadden volstrekt niet gevoelloos aangezien en aangehoord wat door de opruiers tegen hen werd uitgeschreeuwd. De
opgewondenheid en spanning was zóó algemeen, dat er zeer weinig
noodig ware geweest, om aanleiding te geven tot straatgevechten.
Zij werden zelfs door geburen en vrienden van vroegere dagen ver
hunne geestelijken werden uitgejouwd ; »de klandisie" werd-guisd;
hun ontzegd, en voortdurend werden door courantenartikels, pamfletten en aanplakbiljetten de gemoederen tegen hen opgehitst. Zoowel in de voornaamste steden als in de kleinste dorpen werden
zij behandeld, als een, minst genomen, verdacht ras. Zij zwegen evenwel. In niet één der tallooze artikelen en blaadjes tegen hen
uitgegeven, kan men iets vinden, waaruit slechts het geringst bewijs
te trekken is, dat zij zich niet uiterlijk koelbloedig bleven gedragen: ook in die streken, waarin zij de groote meerderheid uitmaken. Deze kalme houding is te danken aan de bezadigdheid
der bevolking, maar niet minder ook aan de voorzichtigheid
en het beleid der leiders van de publieke opinie onderhen.
)

1) Doch niet van iedere Protestantsche zijde.
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Middelerwijl zette de Hooge Geestelijkheid, alsof er niets geschied was, haren arbeid voort. De Bisschoppen werden gewijd,
voor zoo verre zij niet reeds de bisschoppelijke wijding hadden
ontvangen. Zij hadden onmiddellijk, in alle stilte, bezit genomen
van hunne Kathedralen, zooals dit door de katholieke Kerk is
voorgeschreven, en verrichtten onmiddellijk hunne bisschop
Eer de maand April ten einde was, was het-pelijkfunctë.
bisschoppelijk Bestuur reeds een voldongen feit. Men verhaalt,
dat, toen het ministerie Van Hall was opgetreden, in den ministerraad beraadslaagd is geworden, welke maatregelen tegen de bisschoppen zouden kunnen genomen worden. Men beweert, dat
er zelfs, in den ministerraad, spraak van is geweest, of »men de
bisschoppen niet het land zou kunnen ontzeggen;" dat daarop
de minister voor R. K. Eeredienst Lightenvelt zou geantwoord
hebben tot zijne ambtgenooten: »Gij vischt achter het net; want
de bisschoppen hebben reeds bezit genomen en zijn reeds bezig
met hunne functiën openlijk uit te oefenen."
Van katholieke zijde bleef men, nadat men den eersten storm had
laten uitwoeden, niet achterwege om eigen goed recht te verdedigen
en te handhaven, zoowel in dagbladartikelen als in vlugschriften. De Tijd en de Noord- Brabander en, in meer weten
vorm, de Katholiek verdienen hier in de eerste plaats-schapelijkn
genoemd te worden. Professor C. Broere nam zijne pen op en
schreef Ren Bezadigd ]oord: een vlugschrift, dat uitmunt door
redeneertrant, stijl, degelijkheid en bezadigdheid. Het behoort
gerekend te worden onder de meesterstukken van Apologiën.
J. A. Alberdingk Thijm verdient, na Broere, als de uitstekendste
kampvechter voor de zaak der Katholieken in 1853, herdacht te
worden, zoowel wegens zijn vlugschrift over de Invoering der Hierarchie, als wegens zijn dichtstuk: Trouw den Koning, bij diens bezoek
aan Amsterdam, aangeboden. Hij heeft dan ook de eer genoten
van den meest verguisden katholieken leek dier dagen te zijn geweest. ') Wat J. A. Alberdingk Thijm schreef werd door duizenden
4) Hij rekende zich dan ook, op 15 April, niet veilig in Amsterdam: zijn
gezin en kinderen waren buiten de stad gezonden. Hg zelf echter bleef;
zijne vrees was niet ongegrond.
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gelezen en toegejuicht. De artikelen in de genoemde dagbladen
en in de Kalholiek behooren tot het beste van hetgeen er toen geschreven is, en de beide geschriften van C. Broere en van J. A. Alberdingk Thijm bezitten ook als letterkundige opstellen eene hooge
waarde.
Men stelle zich echter niet voor, alsof er onder het nietkatholieke gedeelte des Nederlandschen volks geene stemmen
opgingen, welke niet instemden met het algemeene koor, dat
zijn Anathema aan Thorbecke en de drie met hem gevallen
ministers toeriep. De Synodale Commissie der Hervormde Kerk
zond een waardig schrijven, waarin wel eenige zinsneden
voorkwamen, welke den Katholiek aanstoot konden geven, maar
die van uit het standpunt der Synodale Commissie beschouwd zeer
gegrond waren. Zij zocht de opgewondenheid te matigen. Zij
moest zich zelfs later verdedigen tegen de beschuldiging, alsof
zij in »Thorbeckiaanschen geest" op de verkiezingen had
willen werken. Dit viel haar gemakkelijk. Want de Synodale
Commissie had den 22 April, dus nog eer het optreden van een
nieuw Ministerie algemeen bekend was, haar Rondgaanden Brief
uitgevaardigd. In de dagbladpers waren de voorname liberale
bladen, als het Handelsblad, de Nieuwe Rollerdamsche Courant,
geheelenal aan de zijde van het ministerie Thorbecke. Zij
keurden de opgewondenheid en de opruiing sterk af. Dit gaf van
anti- papistische zijde aanleiding om het Publiek te raden, dat
het »die roode bladen" niet meer zou lezen. Het voornaamste
maandschrift: de Gids was insgelijks liberaal gezind. In 1854
heeft het een reeks uitstekend geschreven artikelen over de
Aprilbeweging in zijn kolommen opgenomen. Zij zijn geschreven
door D. Koorders, later anti-revolutionair, anti-thorbeckiaan,
en, door den krachtigen steun der Katholieken, in 1868 lid van de
Tweede Kamer der Staten- Generaal voor Haarlem geworden.
De stortvloed van vuile, onbeduidende, vaak zeer slecht geschreven pamfletten lokte zelfs verzet uit vanwege de Maatschappij
ter bevordering van den Boekhandel, welke in haar orgaan zich
er dan ook beslist tegen verklaarde.
Men kan dus niet zeggen, dat er van protestantsche zijde ge-
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heele en onverdeelde sympathie voor de Aprilbeweging is geweest.
Al zou men ook van dien kant »de houding van Rome afkeuren",
men was daarom volstrekt nog niet geneigd, het ministerie Thorbecke en de toekomst der liberale partij te zien opgeofferd aan »de
Reactie." Bovendien waren ontwikkelde liberalen, bij wie de
anti-papistische vooroordeelen moesten wijken voor politieke inzichten, geheelenal overtuigd, dat de Katholieken in hun recht
waren, als zij de bisschoppelijke Hierarchie voor hun kerkgenootschap begeerden. Alleen stemden zij met de tegenstanders in,
dat »Rome," wat den vorm betreft, het nationaal gevoel had
beleedigd ; maar zij beweerden tevens, dat het ministerie Thorbe cke geheelenal correct had gehandeld. Wij deelen mede wat
de partijen dachten.
Hoewel de Koning boven de partijen moet staan en staat,
behoorde het tot de tactiek der Aprilbewegers, om het den
volke voor te stellen alsof Willem III hunne verontwaardiging
deelde, alsof hij op het voetspoor zijner vaderen een »Protestantsch Vorst" wilde wezen, waarin hij, gebonden door de
Grondwet van 1848, vooral door Thorbecke werd teleurgesteld.
De goede gezindheid der nieuwe Orangisten werd niet weinig
versterkt, toen Z. M. aan de Hervormde Gemeente van 's Gravenhage een kerkgebouw ten geschenke gaf, dat het bijzonder
eigendom des Konings, (uit de erfenis van Willem II,) was :
bij welk geschenk nog gevoegd werd een zilveren toestel voor
de bediening van het Avondmaal. Welke des Konings persoonlijke meeningen ook mochten geweest zijn, zeker is het,
dat hij als constitutioneel Vorst bleef handelen.
De Tweede Kamer der Staten- Generaal was alzoo door
den Koning ontbonden. De nieuwe verkiezingen werden uit
tegen den 17n Mei. Men spande van stonde af-geschrvn
aan alle krachten van beide zijden in. Voor Liberalen en
Katholieken was de te volgen gedragslijn door den aard
der omstandigheden .aangewezen : overal de zoogenaamde »Thorbeckiaansche" kandidaten te steunen. Voor een oogenblik werden alle Katholieken daaronder begrepen. Voor de Aprilbewegers was de gedragslijn even eenvoudig : voor een oogenblik
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samensmelting van Anti- papisten, Reactionairen en Anti-revolutionairen. De Anti- papisten, die in ile Fakkel hun hoofd
hadden, waren, weliswaar, bijna even vijandig ge--organ
stemd tegen de Orthodoxe partij in de Gereformeerde Kerk
als tegen de Katholieken, maar hun hoofddoel was, voor het
oogenblik, geheelenal gericht op »de Ultramontanen" en op Thorbecke, dien zij beschouwden als een steun van het Papisme.
Het streven der Reactionairen, was gericht tegen de Liberalen,
terwijl zij bovendien den terugkeer tot het stelsel van Willem I
zooveel doenlijk wilden bevorderen. De Anti- revolutionairen eindelijk zagen in den strijd, waarvoor men zich toen had aangegord, niet slechts een strijd tegen »Rome", maar ook tegen het
Revolutiebeginsel ; »een terugkeer van het Volk van Nederland
tot den weg door God gebaand en waarvan het was afgeweken ".
Zij ontveinsden in het allerminst niet, dat zij ook het liberaalProtestantisme zouden blijven bestrijden. De Aprilbeweging werd
door hen beschouwd als gericht tegen Rome, maar ook tegen de
heerschende richting in de Gereformeerde Kerk.
Zij wilden, dat zij een sterk anti-katholieke, maar tegelijkertijd
een orthodox- gereformeerde beteekenis zou krijgen. Wormser ')
schreef in Hel Proleslatali8 ne geplaalst aan de Ste rn bus onder
anderen het volgende: »De Protestantsche bevolking zelve heeft
door hare verzoekschriften getoond, dat zij eindelijk begrijpt, wat
zij te verwachten heeft van Rome. Het indienen van verzoek-.
schriften aan den Koning, met betrekking tot de invoering der
Roomsche Hierarchie, moet, indien alles geene ijdele vertooning
zijn zal, eene bepaalde beteekenis hebben. De betuigingen van
gehechtheid aan het historische Protestantisme behooren te mogen
worden opgevat in een ernstigen zin. Zoo niet, dan is al het
gebeurde niets dan eene ijdele en, gevaarlijke demonstratie geweest, die, wij zeggen het met beving, in de gevolgen voor het
Protestantisme allerverderfelijkst, voor het Romanisme allervoordeeligst werken zal. Doch niet gaarne zouden wij de zoete hoop
1) Wij herinneren er aan, dat Wormser, dikwijls als de alter ego van Groen
van Prinsterer optrad en door dezen beschouwd werd als een der mannen
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opgeven, dat de beweging, welke de stem uit Rome onder de
Protestanten verwekt heeft, een dieperen grond heeft dan een
louter negatief en oppervlakkig gevoel van afkeer van het Romanisme."
»Wij hopen, dat die beweging niet slechts de uitwerking is
van een: niet paapsch, zonder te weten: wat dan? Wij hopen
dus, dat die beweging, als het uitwerksel van het opgewekte nationaal gevoel, haren diepsten grond heeft in een waarachtig
wederkeeren tot de onveranderlijke grondslagen van het Christendom, zooals die grondslagen, onder Gods leiding, met de Historie
van de Nederlandsche natie samengeweven zijn en van haar
volksbestaan een levensbeginsel uitmaken. De vereeniging van
Nederland en Oranje heeft haren grond in ons historisch Protestantisme. De vereeniging werd in de wording en ontwikkeling
van het Nederlandsch Protestantisme. Denkt dat Protestantisme
weg, en Nederland en Oranje zijn elkander vreemd en ons vaderland is nog van alle godsdienstige en burgerlijke vrijheid ver
Daarom hopen wij, dat de tegenwoordige opwekking een-stoken.
keerpunt moge uitmaken in de geschiedenis van ons hedendaagsch
Protestantisme. Niet om het laatste eenige eeuwen terug te voeren
in zijne ontwikkeling, maar om het te doen opstaan uit zijne
tegenwoordige krachteloosheid en onbestemdheid, en om het in
oprechtheid te doen wederkeeren tot den Heer en Zijne Openbaring, die het, wat zijne meerderheid betreft, verlaten had. De
Protestanten hebben thans gezien, wat voor hen de vruchten
zijn van de beginselen der Revolutie."
Uit dezelfde pen, die van Wormsen, vloeiden de woorden,
welke in Groen van Prinsterer's orgaan de Nederlander, in een reeks
van artikelen : het Protestantisme in Nederland (in 1853) zijn
geplaatst: »De Paus en de Synodale Commissie van de Hervormde
kerk bestrijden denzelfden vijand, en die vijand is niemand anders
dan het positieve Christendom, zoo als dat zich in de XVIde eeuw
met nieuwe kracht in de Reformatie heeft geopenbaard en onder
velerlei miskenning in onze dagen voortleeft. Gaarne erkennen
wij, dat het kerkelijk Liberalisme eenigen weerstand biedt aan
de aanmatigingen van Rome; doch die weerstand is weifelend
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en flauw, omdat hij niet de bewaring en handhaving van positieve beginselen, maar het najagen van negatieve vrijheid ten
doel heeft. Onze voorouders leden en streden niet om eene vrij
welke zij niet wisten wat zij doen zouden. Hun strijd-heid,mt
was verdediging van positieve christelijke waarheden, die in het
Pausdom met voeten getreden werden; het was een strijd van
de waarheid tegen de leugen en daarom een strijd in het belang van de vrijheid, om de waarheid te belijden en te beleven."
Terwijl van orthodox- gereformeerde zijde nadruk werd gelegd
op het karakter van den strijd, zooals men dien begreep, — strijd
tegen Rome en tegen kerkelijk Liberalisme, als vijanden der Gereformeerde Orthodoxen, — bracht eene vereeniging den strijd
meer onmiddellijk op het politiek terrein. Men koos dit laatste opdat
Anti- papisten, Reactionairen en Anti-revolutionairen zich daarop,
voor een wijle tijds, broederlijk zouden kunnen vereenigen. Er was
reeds, te Utrecht namelijk, eene Vereeniging opgericht tot bevordering der protestantsche belangen bij de verkiezingen, welke
echter spoedig daarna den naam aannam van Koning en Va
De bekende hoofdleiders der Aprilbeweging te Utrecht-derlan.
andere
steden stonden aan het hoofd der vereeniging.
en in
F. C. M. Drieling was weder secretaris, en toen deze plotseling,
nog eer de verkiezingen waren afgeloopen, stierf, volgde Baron van
Lynden hem op. Een algemeen rondschrijven, dat bij duizenden verspreid werd, leekent gehee'lenal het karakter van den
strijd, zooals die thans, nu de verkiezingen aanstaande waren, werd
begrepen en voorgesteld, opdat er geen verdeeldheid mocht ontstaan. Zeker is eene der zaken, welke in deze circulaire het
meest de aandacht verdienen, de omstandigheid, dat de persoon des Konings voorgesteld wordt, als partij te kiezen in den
partijstrijd, waardoor thans het Nederlandsche Volk werd verdeeld. Men kan niet zeggen, dat het vanti- revolutionair Staats
daarin geheel den boventoon voerde, maar wel een, voor-recht"
allen toegankelijk, Anti-papisme en Anti-thorbeckianisme. De
rondgaande brief van de nieuw opgerichte vereeniging Koning
en Vaderland was niet slechts een woord, maar ook een daad.
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»De vernieuwing," zoo luidde die circulaire, »van de Tweede
Kamer der Staten- Generaal geeft aan het Nederlandsche volk,
welks kern zich met eerbiedig vertoog tot zijnen Koning wendde,
het middel in de hand, om den Koning in de uitvoering zijner
beste bedoelingen te schragen.
De grondwet, waaraan de Koning getrouw blijft, maakt de
kracht van zijn bestuur voor een deel afhankelijk van de ver
-tegnwordi.
Die vertegenwoordiging moet van nu af aan den naam, dien
zij draagt, waardig zijn.
Hetgeen er goeds leeft in het Volk, moet in zijne vertegenwoordiging leven.
Wij willen thans niet vragen, in hoeverre deze onmiskenbare
regel tot heden, bij de keuze voor die vertegenwoordiging, is
in het oog gehouden.
Waartoe redenen gegeven tot meer onderzoek, in deze dagen,
dan hoogstens noodig is?
Maar dit mag worden vastgesteld, dat, indien de Tweede
Kamer der Staten-Generaal in hare meerderheid, krachtiger had
toegezien op de handelingen der Regering, indien zij beter had
gewaakt voor de belangen van het Volk, datgene, wat thans het
land beweegt, niet zou geschied zijn.
Twijfelt iemand? De handelingen van het vorige Ministerie
met Rome kwamen bij haar ter sprake, zonder dat door haar
eene scherpe afkeuring werd gegeven.
Twijfelt iemand? De zoo van alle kanten bestreden wet op
het Armbestuur kon daarom alleen zoo warm door het Volk bestreden worden, omdat het Volk op zijne zoogenaamde vertegenwoordiging niet genoeg vertrouwen stelde.
Eindelijk, twijfelt iemand? In de Tweede Kamer der StatenGeneraal is over de woorden: Gods genarde op de meest afkeuringswaardige wijze gehandeld. In die Kamer heeft men, zonder
dat de meerderheid een blijk van afkeuring gaf, met ongeoorloofde stoutheid, de Souvereiniteit van het Huis van Oranje ontkend en verklaard niet te weten wat dat beteekende.
Nederlanders! duizenden uwer hebben zich tot een telg uit
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dat huis gewend, met de bede : »Help ons, o dierbare Vorst! uit
den toestand, waarin men ons gebracht heeft." .
Gij hebt daarmede getoond Nederlanders te zijn, uwe geschiedenis te kennen, Oranje lief te hebben, en dat alles hebt gij
gedaan ter bescherming van uwen godsdienst, ter handhaving van
de vrijheid van geweten in het door het bloed onzer vaderen
vrijgekochte Nederland.
Gij hebt den Koning gesmeekt : »Help ons, beminde Vorst!"
en de Koning heeft u geholpen.
»Zijne Majesteit heeft mij opgedragen, te kennen te geven ... ,
»dat Zijne Majesteit vermeent, het oogenblik gekomen te
»zijn, om in eene verandering van Ministerie te voorzien."
Zietdaar de' gewichtige woorden, waarmede de Koning aan zijne
onderdanen deed antwoorden, die op hem al hun vertrouwen
stelden. De Koning ontsloeg de mannen, die aan Rome vrij
spel gegeven hadden, omringde zich van andere en vraagt nu
ware vertegenwoordigers van zijn volk.
Zullen wij het gewicht van dien toestand niet beseffen, er niet
in deelen, er onze krachten niet voor aanstrengen ?
Zullen wij het laten berusten bij het geven van onze naam
adressen, bij het afkeuren der invoering van-teknigopd
de Roomsche hiërarchie in Nederland?
Dan ware het beter geweest, niets te doen.
De Koning verlaat den weg der grondwet nooit.
Zietdaar eene onwrikbare waarheid.
Welnu, dan hangt het mede van ons af, om dat tot stand te
brengen, hetgeen wij aan het geëerbiedigd hoofd van den Staat
hebben gevraagd. Dan is het onze dure plicht, elk in zijnen
kring, pogingen aan te wenden, ten einde er eene ware Ver
volks ontsta; zulk eene, waardoor het goede,-tegnwordis
dat in het volk leeft, inderdaad vertegenwoordigd wordt. — Dan
moeten wij naar ons vermogen trachten, dat de Ministers van
's Konings keuze, — dat de mannen, die door Z. M. belast
worden, om den Ultramontanen in Nederland geen voedsel te
geven, — in hun streven geschraagd en gesteund worden.
Gewichtig zal dus het oogenblik der volkskeuze zijn, die de
,
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Koning thans opnieuw begeert; het kan de toekomst des vaderlands beslissen.
De vijanden van het geloof onzer Vaderen, die de hartelijkste
vrienden van Oranje en van Nederland niet zijn, zijn niet gering te achten, hoezeer zij noch in zielental, noch in zedelijke
kracht overwicht hebben.
Zij zijn niet gering te achten: omdat zij, blijkens de ervaring,
niet die nauwgezetheid in de middelen hebben, waarmede een
goed doel alleen mag worden bereikt.
Daarom is aaneensluiting pligt: want de vijanden van het geloof onzer vaderen sluiten zich aaneen.
Men versta zich alzoo onderling met spoed, omtrent de keuze
van mannen van karakter, van vertegenwoordigers, die in Oranje
hunnen steun vinden; die Nederlanders zijn; die de geschiedenis van het vaderland in hun gemoed hebben opgenomen;
mannen in handel en wandel onbesproken. Bovenal zie men uit
naar dezulken, die alleen uit liefde voor het dierbare vaderland
tot vervulling van dien plicht te brengen zijn. Zij, die zich daartoe aanbevelen, zijn zeker niet de vertegenwoordigers van een
volk, dat de bescheidenheid nog niet vertreden heeft, dat onderscheid kent tusschen volkskeuze en aanbod van eigen persoon.
Men zal het gewenschte doel kunnen bereiken, indien eenige
invloedrijke mannen van de gemeenten van eik kiesdistrict, met
terzijdestelling van elk verschil, alléén met het oog op het
gewicht dezer dagen, met beleid en doorzicht, naar middelen uitzien, om zich onderling te verstaan en eendrachtig te handelen.
Zietdaar het doel van deze woorden.
Wij bidden u, laat de goede ure niet voorbijgaan, maar
spoedt u, nu het bericht tot u gekomen is, dat de Kamer ontbonden is; binnen weinige dagen moet de keuze geschied zijn.
Spoedt u, en spaart geene moeite, om, onder eerbiediging
der Grondwet, op de vrienden van uwen godsdienst, van Oranje
en van Nederland, uwe stemmen gezamenlijk uit te brengen.
De Koning wil het zinkende vaderland redden.
Onder Gods hulp is dit mogelijk.
Bidden wij onzen Vader in Christus, dat Hij de middelen zegene.
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Wij nemen tot het welslagen onzer aller pogingen de vrijheid, het volgende hierbij onder uwe aandacht te brengen.
Het komt ons goed voor
1 0 . Dat in iedere hoofdplaats van het kiesdistrict eene ver
welgezinden gevormd worde, om de verkiezingen-enigva
in Protestantschen zin te leiden, of zich aan te sluiten aan goede
reeds bestaande vereenigingen.
2 0 . Dat de welgezinden in andere plaatsen zich wenden tot
die vereenigingen, om zich met deze te verstaan en verdeeling
van krachten voor te komen.
3°. Dat de naam van den man der keuze spoedig openbaar
worde gemaakt in de couranten en daarin zooveel mogelijk
aanbevolen.
4 0 . Dat bij voorkeur gekozen worde een voormalig lid der Kamer, wanneer hij het Protestantisme ernstig wil voorstaan.
5 0 . Dat de vereenigingen met den ondergeteekende, secretaris,
in briefwisseling treden.
Wij geven in overweging, ons te verbinden onder den naam van
KONING EN VADERLAND,

en dien naam aan de onderscheidene vereenigingen te geven.
Namens het Bestuur,
Mr. F. H. C. DRIELING.
Secretaris.
Deze rondgaande brief werd geheel het land door verzonden aan
mannen, die reeds bij het bestuur der Vereeniging bekend waren
of hun, meestal door predikanten, als geschikte personen waren aan
ieder kiesdistrict, zelfs in iedere kleine stad, vormde-gewzn.I
zich een dergelijke vereeniging. Aan de gedragslijn, aangewezen
in de circulaire, werd getrouw gehoor gegeven en in dien zin
gewerkt. De verkiezingen geschiedden dus naar den geest der
Anti-papisten en van hunne bondgenooten, de Reactionairen en
Anti-revolutionairen: evenwel niet zonder veel verzet. Immers,
zooals wij reeds medegedeeld hebben, waren de Thorbeckianen
volstrekt niet uit het veld geslagen. In de provincie Groningen,
in den achterhoek van Overijsel, behaalden zij zelfs dadelijk de
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meerderheid, in laatstgenoemde landstreek echter alleen doordat
de Katholieken daar zeer talrijk zijn. De afgetreden minister P.
P. van Bosse 'verd bij de herstemming (31 Mei) te Rotterdam
gekozen; Thorbecke te Maastricht en te Breda; Strens te Roermond. De uitkomst der herstemmingen was geheelenal ten
gunste van de Aprilbewegers : Groen van Prinsterer werd
gekozen te Zwolle en te 's-Gravenhage. fiele »Thorbeckianen"
verloren hunne zetels: zooals b. v. van Nierop te Hoorn, J. Heemskerk Bz. te Amsterdam, Dullert te Zutphen, van der Linden en
Metman te Gouda, om niet allen te noemen. Het aantal Antirevolutionairen die zitting namen was van drie tot twaalf geklommen. Onder hen, die onder den invloed der Aprilbeweging
tot leden der Tweede Kamer gekozen werden, behoorde ook
de bekende dichter Jacob van Lennep : de kiezers van Steenwijk hadden hem afgevaardigd ; doch de uitstekende letter kundige
gevoelde zich in eene politieke vergadering niet• op zijne plaats.
Den 14° Juni werden de Staten-Generaal door den Koning
geopend. Sinds de invoering der Grondwet van 1848, is er
geene opening geweest, welke met meer hartstochtelijkheid van
den kant der Natie werd te gemoet gezien: alle gemoederen
waren opgewonden en in spanning om te hooren naar hetgeen
in de Troonrede zou worden gezegd omtrent hetgeen allen
verontrustte.
Willem III opende zelf de zittingen der Staten-Generaal.
De troonrede luidde:
Mijne Heeren!
»Ik ben levendig getroffen geworden, toen onlangs duizenden
Mijner beminde onderdanen, geschokt in hun nationaal gevoel
en verontrust over hunne teederste belangen, zich tot Mij wendden en van Mij voorziening tegen het voorwerp hunner bekom
verlangden.
-mering
aller
belangen
en
Mijne
verplichting
om
»Doordrongen van
rechten te beschermen, heb Ik gemeend Mij niet te moeten ver
raad, welke Mij door de raadslieden der kroon-enigmtd
werd gegeven. Ik begreep, dat het opvolgen daarvan de hoog
ure n. 15
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gestegen bekommering niet opheffen, de onmiskenbare spanning der gemoederen niet bedaren kon.
»Op het alstoen geopenbaard verlangen der ministers, heb Ik
aan sommigen hunner ontslag verleend en hen vervangen door
mannen, die Mijn vertrouwen bezitten.
DIk heb Mij verplicht geacht, in verband daarmede, een deel
der vertegenwoordiging te ontbinden en de kiezers in de gelegenheid te stellen, om te doen blijken van hunne waardeering
der omstandigheden.
»Thans zie ik mij met genoegen opnieuw omringd door de
beide Kamers der Staten-Generaal, en het is mij eene behoefte
geweest, mijne heeren! in persoon uwe vergadering te openen.
»Het verheugt mij dit te kunnen doen onder verblijdende
uitzichten. Gewenschte goede verstandhouding naar buiten; toenemende ontwikkeling en welvaart naar binnen; deze zijn de
gelukkige voorteekenen, waaronder de wetgevende macht hare
werkzaamheden mag hervatten.
»Het bezwaar intusschen, waarop ik bij den aanhef het oog
had, is, tot mijn leedwezen, nog niet uit den weg geruimd.
»Ik heb hierin getracht te voorzien, zoowel door ophelderingen
uit te lokken daar, van waar de wonde, onwillekeurig, gelijk
ik veronderstel, was toegebracht, als door maatregelen te beramen, in eigen boezem te nemen.
»De overtuiging heeft zich bij de regeering gevestigd, dat aan
vele moeielijkheden alleen door eene wet is tegemoet te komen.
a Het zesde hoofdstuk der Grondwet verzekert rechten aan de
kerkgenootschappen, maar het legt ook aan de regeering plichten
op, bij welker volbrenging het gezag der wet niet kan worden
gemist.
»Het is mijn oogmerk hiertoe uwe medewerking in te roepen.
slk zal dit met te meer vertrouwen doen, naarmate ik ver
dat de geest van gematigdheid en bedaard onder--zekrdbn,
zoek, aan onzen landaard zoozeer eigen, bij uwe overwegingen
zal voorzitten, en dat het uwe ernstige zucht zal zijn, gelijk het
de mijne is, het beginsel van godsdienstige verdraagzaamheid,
op onzen bodem sinds lang inheemsch, met kracht te hand-
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haven en alles te vermijden, wat verdeeldheid en scheuring
tusschen de zonen van hetzelfde Vaderland zou kunnen doen
ontstaan.

iOp die wijze zal het mogelijk zijn een toestand te doen geboren worden, waarin door den Staat aan alle kerkgenootschappen eene gelijke bescherming kan worden verleend, en waarin
zij, in gemeenschappelijke onderwerping aan dezelfde billijke en
onpartijdige wet, waarborgen vinden, voor hunne onderlinge
vrijheid en zelfstandigheid.
»Het is overigens mijn voornemen in deze zitting alleen die
ontwerpen van wet aan Uwe beraadslagingen aan te bieden,
welke onderwerpen betreffen, die eene spoedige voorziening eischen.
»Ik verklaar alsnu deze vergadering geopend en Ik besluit
met den wensch, dat de wijsheid, die van boven is, ook ons
moge opwekken en besturen, opdat onze pogingen ten nutte van
het dierbaar vaderland zich kenmerken door orde, vredelievendheid en recht."
Meer dan dertig jaren zijn voorbijgegaan en een nieuw geslacht heeft de opengevallen plaatsen van het geslacht van 1853
ingenomen. Leest dit de Troonrede van 14 Juni 1853, dan
zal het moeten erkennen, dat de woorden, door den Vorst gesproken, kalm en gematigd waren, geschikt naar hetgeen de omstandigheden toen vereischten. Maar in 1853 werd er niet algemeen
zoo over gedacht: de Katholieken verwachtten in de toezeg
kerkgenootschappen een aanval op hunne-ginerwtopd
godsdienstvrijheid; voor de Aprilbewegers was de taal van de
Troonrede veel te gematigd. Zij beschouwden haar als eene inschikkelijkheid en als te weinig weerklank op de »Protestantsche
gevoelens," die zich in April 1.1. hadden lucht gegeven. In de
Eerste Kamer was het antwoord, dat deze op de Troonrede
wenschte te geven, niet naar den zin van Van Dam van Isselt;
in de Tweede Kamer voerden vooral de Anti- revolutionairen Van
der Brugghen en Groen van Prinsterer daartegen het woord.
Zij vonden het te kleurloos, en het had geene politieke beteekenis; het bevredigde ook niet liet nationaal gevoel, dat zich luide
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had geopenbaard; met andere woorden: het was niet anti- papistisch
genoeg en niets meer dan een weerklank op de Troonrede. De
adressen, door de commissiën der beide kamers opgesteld, werden echter met groote meerderheden aangenomen. In afwachting
van de wet op de kerkgenootschappen, gingen de Staten-Generaal nu over tot de verkzaamheden, die aan de orde van den
dag waren.
Door Gevers van Endegeest werd (12 Juli) overlegging der
diplomatieke stukken gevraagd, die niet den Pauselijken Stoel
waren gewisseld. Teren de mededeeling daarvan werd door den
minister van Buitenlandsche Zaken geen bezwaar gemaakt. In
de zitting van den 24 ° Juli interpelleerde Dommer van Poldersvetdt
het Ministerie over de omstandigheid, dat het ministerie van
R. K. Eeredienst tijdelijk aan een Protestant was toevertrouwd,
en over de zending van den Heer Lightenvett naar Rome.
Deze beide interpellatiën staan in nauw verband met hetgeen
sinds de opening der zittingen van de Staten- Generaal was geschied: de zending van den minister van Roomsch- Katholieken
Eeredienst naar Rome, waarvan wij in het kort het volgende mededeelen.
Wij hebben gezien hoe, onmiddellijk na het bekend worden
der Pauselijke Allocutie en der Breve in ons land, het ministerie
Thorbecke den Nederlandschen Gezant te Rome — ten blijke
van ontevredenheid — een onbepaald verlof had aangeschreven.
Zoodra was niet. het ministerie van Hail opgetreden, of de gezant, Graaf De Liedekercke, kreeg last om op zijnen post te
blijven : het nieuwe Bewind begeerde geen verhoogde spanning
met den Pauselijken Stoel. Het was de Politiek van Van Eiall
om zoowel »de verontruste gemoederen" der Protestanten in
Nederland tot bedaring te brengen , als te voorkorven, dat
de » verontruste gemoederen" der Katholieken in Nederland
al te zeer werden overspannen. Nadere onderhandelingen met het
Hof van Rome werden daartoe noodzakelijk geoordeeld. De
Thorbeekianen hebben beweerd, dat, nu het groote doel der
opposanten — omverwerping van het Ministerie Thorbecke — was
bereikt, dezen hadden wat zij begeerden. Hoe dit zij, het blijkt
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uit de verschillende verklaringen in de Staten- Generaal gedaan,
dat de Koning zelf zich omtrent dit punt van nadere onderhandelingen met den Pauselijken Stoel zeer veel heeft laten
gelegen liggen.
De Nederlandsche gezant leverde nu den 10° Mei eene
nota in aan Kardinaal Antonelli, waarin hij, op last van Zijn
Hof, den smartelijken indruk moest doen kennen, welken de
Organisatie der R. K. Kerk in Nederland en de Allocutie hadden uitgeoefend. In zijne nota erkende hij wel het recht dat de
Grondwet tot die organisatie gaf; maar tevens het recht des
Konings tot eene wet op de kerkgenootschappen (dit toch was
de beteekenis van de diplomatieke uitdrukkingen). Verder wenschte
hij inlichting omtrent den eed, welke door de bisschoppen zou
moeten afgelegd worden, en in de tweede plaats »zou men het
van gewicht achten, de bedoelingen van Z. H. te kennen be•
trekkelijk de mogelijkheid en het nut, om eenige verandering
in de organisatie der bisschoppelijke Hierarchie te brengen,
vooral met betrekking tot de werkelijke oprichting van een aartsbisschoppelijken of bisschoppelijken zetel in steden, zooals Utrecht
en Haarlem, waarin de groote meerderheid der bevolking niet
katholiek is, en waar het dus te wenschen is, om er den vrede
en de eendracht te bewaren, dat geenerlei gevoelen gekwetst
words, al ware dit zelfs, in de oogen van Z. H. een vooroor
geput uit oude herinneringen, maar die daardoor juist zijn-del,
ingeworteld."
Ook omtrent de uitdrukking : herstelling der Bisdommen
in »Holland en Bra6anl", gelijk in de Allocutie was gezegd,
welke woorden zooveel verontwaardiging in Nederland hadden
gewekt, had onze gezant eenige aanmerkingen gemaakt.
Deze werd door den Pauselijken Stoel verklaard door de moeilijkheid, die vaak voorkomt bij het overbrengen van namen uit
de eene taal in eene andere 1 ).
Grooter grieve was voor de Aprilbewegers de uitdrukking,
welke in de bisschoppelijke eeden van vroegere tijden werd ge1) f elk algemeen bekend is azijn de pauselijke Allocutien en de Breven in
het Latijn opgesteld.
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vonden, waarbij zij beloofden »ketters en scheurmakers naar hun
vermogen te zullen vervolgen." Men had het aan het volk voorgesteld,
alsof van ieder een eed zou worden gevorderd en alsof de bisschoppen hen door brandstapels en Inquisitie zouden moeten vervolgen. Maar reeds, eer nog de quaestie van den eed door
onze diplomatie was besproken, had de Paus die aanstootwekkende uitdrukkingen tot genoegen onzer Regeering veranderd,
door het wijzigen van het formulier des Eeds.
Den 1n Juni antwoordde Kardinaal Antonelli. Hij verdedigde daarin weder het goed recht van den Pauselijken Stoel
en van de Katholieken in Nederland. Wat de vestiging der bis
zetels te Utrecht en te Haarlem betrof verklaarde-schopelijk
hij, dat de H. Stoel moeielijk kon toegeven aan plannen tot verandering omtrent die zetels; dat uit de regeling der katholieke Hierarchie geen nadeel hoegenaamd kon ontstaan voor belijders van een
anderen godsdienst; dat daarenboven de H. Stoel van den aanvang af gezorgd had aan de bisschoppen instructiën te doen toekomen, in overeenstemming met hetgeen de voorzichtigheid eischte,
met name aan sommigen hunner om voorloopig hunne zetels elders
te vestigen dan in de hoofdplaats van het bisdom. Hierop werd
(27 Juni) door onzen gezant geantwoord, waarbij hij nogmaals
terugkwam op de geschiedenis van de herstelling der Hierarchie,
op het voornemen der Nederlandsche Regeering tot het indienen van
eene Wet op de Kerkgenootschappen, waarvan het onmiddellijk gevolg
zal wezen, dat de Wet van 18 Germinal jaar X ), die voor Limburg
en Staats -Vlaanderen nog geldig is 2), vervalt; dat, aangezien
de regeling der R. K. Hierarchie eerst als een voldongen feit
kan worden beschouwd, — omdat tot dusverre alles wat plaats
gehad heeft slechts eenerzijds geschied is, — wanneer de Wet
op de Kerkgenootschappen zal zijn aangenomen, de Nederlandsche Regeering eerst dan met de R. K. prelaten in briefwisseling
zal kunnen treden onder de nieuwe titels, welke hun zullen gegeven worden in hun kerkgenootschap en die bij die Wet
zullen geoorloofd worden.
1) De Napoleontische wetgeving, strekkende tot regeling van de Kerkgenootsohappen, ingevoerd in 1802, tegelijk met het Concordaat.
2) Dit werd door eenige juristen beweerd, door anderen ontkend.
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Deze Nota van den Nederlandschen gezant werd door Kardinaal
Antonelli den 411 Augustus beantwoord. De Staatssecretaris wederlegde de verschillende punten der Nota van 27 Juni en verdedigde nogmaals het gedrag van den Pauselijken Stoel; hij verklaarde, dat deze geneigd is zooveel mogelijk de kerkelijke zaken
te regelen met het oog op de beste verstandhouding, maar dat het
den H. Stoel niet mogelijk is zich te leenen tot het wijzigen eener
zaak, welke regelmatig en deugdelijk behandeld en gesloten is
tusschen den H. Stoel en de Nederlandsche Regeering, vermits,
volgens den bepaald aangenomen regel der algemeene Wetten
der Kerk, deze zaak (de Hierarchie en de bisschoppelijke zetels)
nauw verbonden is met de Hooge waardigheid en de heilige
plichten van haar doorluchtig hoofd."
De diplomatieke nota's schenen echter aan de Nederlandsche
Regeering niet van dien aard, dat zij geheel aan haar doel beantwoorden zouden. Er werd dan ook in den ministerraad besloten,
dat Lightenvelt naar Rome zou vertrekken, »opdat de Paus geen
verkeerden indruk zou erlangen omtrent het Wetsontwerp (op de
kerkgenootschappen), dat aan deze vergadering aangeboden is". Dit
was het antwoord, gedeeltelijk althans, dat de minister van Buitenlandsche Zaken gaf op de interpellatie van Dommer van Poldersvelt
(27 Juli). De minister wenschte omtrent het geheel der zending
van Lightenvelt vooralsnog geen inlichtingen te geven. Lightenvelt vertrok den 30 Juni uit 's-Gravenhage naar Rome. Deze
zending wekte ten hoogste bevreemding op. De vurigste Protestanten zagen haar met leede oogen aan, omdat het te veel
achting voor den Paus toonde : sommigen begonnen zelfs van
»mystificatie" te spreken. De Katholieken wantrouwden insgelijks
die zending; maar omdat Lightenvelt, als minister van R. K.
Eeredienst, meenden zij, bij de beraadslagingen over het ingediende wetsontwerp moest tegenwoordig wezen. Sommigen waren
van meening, dat de Regeering voorbedachtelijk den minister van
R. K. Eeredienst had verwijderd, opdat hij de belangen der
Katholieken bij de wetsvoordracht niet zou kunnen verdedigen.
De interpellatie, de rede van Lightenvelt van 7 September in
de Eerste Kamer, de latere beraadslagingen over de Begrooting in

232

ZENDING VAN

December 1853 hebben licht genoeg verspreid, ofschoon er nog
een half duister over het voornaamste doel dier zending is gebleven, dat later wellicht beter zal kunnen opgehelderd worden.
Het is zeker, dat Lightenvelt die zending niet heeft begeerd;
even zeker is het dat hij, èn om de zaak zelve èn ook om den
vorm, tegen de Wet op de kerkgenootschappen is geweest.
Waarom dan zijn ontslag niet genomen, werd gevraagd. Er
bestaan blijkens officieele stukken redenen genoeg, om tot het
besluit te komen, dat Willem III »bevrediging der verontruste
gemoederen" in Nederland heeft begeerd, en volstrekt niet de spanning zijner katholieke onderdanen heeft willen vermeerderen; dat
het ministerie Van Hall hetzelfde begeerde; dat daarom de zen
naar Rome noodig werd geacht en Lightenvelt de ge--ding
schiktste persoon daartoe werd geoordeeld. De vraag was nu
echter, wie, als minister van Roomsch- Katholieken Eeredienst, bij
de verdediging van het ontwerp van de Wet op de kerkgenoot
zou optreden. Niet één katholiek wilde dat doen. Nu-schapen
nam F. A. van Hall de portefeuille van het Ministerie van R. K.
Eeredienst ad interim op zich.
Wanneer men de diplomatieke nota's, na 10 Mei -27 Juni
met het Pauselijk Hof gewisseld, nauwkeurig naleest, blijkt daaruit,
dat de Nederlandsche Regeering wijziging begeerde in hetgeen
de Paus bij de herstelling der bisschoppelijke Hierarchie had
vastgesteld; doch dat Z. H. in het wezen der zaak geene wijziging kon toestaan; maar wel in zaken, die niet in het wezen
ingrepen. Men breiige hiermede in verband, wat later Lightenvelt
(in de zitting van 7 September) in de Eerste Kamer heeft gezegd; onder anderen: »Dit alleen wil ik gevraagd hebben: kan
eene Regeering, zonder bepaaldelijk te onderhandelen, eene andere Regeering niet polsen, niet sondeeren en van haar de
kennis uitlokken, wat zij in gegeven gevallen al of niet zal doen,
en tevens aan de andere Regeering doen kennen, wat de ééne
Regeering voor die gegeven .gevallen, voornemens is te doen."
Verder brenge men in verband met de zending van Lightenvelt
diens verklaring in dezelfde zitting van 7 September: »Dit kan
ik als man van eer verklaren, dat mijne verrichtingen niet zonder
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vrucht zijn geweest ter bereiking van het door allen gewenschte
doel van toenadering en wegneming van spanning tusschen
beide Regeeringen." 1 )
Er was alzoo voor eenige weken geen Minister van R. K. Eeredienst, juist toen deze het noodzakelijkst werd geoordeeld. F. A. van
Hall, de minister van'Buitenlandsche Zaken, nam de verdediging
van het wetsontwerp van de kerkgenootschappen op zich. Van beide
kanten, zoowel van dien der Katholieken als der Aprilbewegers, was
men ontevreden. Lightenvelt keerde terug, toen het Wetsontwerp
in de Tweede Kamer was aangenomen. Van protestantsche zijde
bleef niet onopgemerkt, dat Lightenvelt een bewijs van waar
Pauselijk Hof ontving en dat later de Neder -deringvaht
haren gezant te Parijs heeft be--landscheRgrimto
noemd.
De minister van R. K. Eeredienst was derhalve afwezig, toen
een wetsontwerp aan de Tweede Kamer zou worden voorgesteld,
dat zijne goedkeuring niet kon wegdragen; maar die minister
was met eene zending belast, welke voorzeker de anti-papisten,
hadden zij de bedoeling daarvan reeds dadelijk gekend, nog meer
1) Misschien vinden onze lezers de beide volgende »aneedoten" niet zonder
verband met hetgeen hier is geschreven. Niet van officieele, maar toch van
zeer vertrouwbare zijde is mij het volgende medegedeeld: »Toen later de
minister Lightenvelt heeft willen hebben, dat Z. H. de Bulle of Apostolische
brieven, waarbij de bisdommen waren hersteld, zou intrekken, heeft Pius 1X
geantwoord: »Monsieur le ministre, eest impossible. Je prostituerais ma
dignité papale devant toute l'Europe."
Een ander verhaal, dat ik belangrijk acht, niet omdat de authenticiteit
mg onverdacht voorkomt, maar omdat het reeds in den herfst van 1853 mij
ter oore is gekomen, hoewel het overigens niet algerneen bekend was,
is het volgende: »Bij zekere gelegenheid waren Van Hall en meerdere heerera bijeen, waaronder ook Luyben. Deze zou een lucifer
hebben aangestoken voor zijn sigaar en gezegd hebben tot Van Hall:
»Excellentie, zoo gemakkelijk vliegt geheel Noord -Brabant in vuur en
vlam;" waarop Van Hall glimlachend zou geantwoord hebben: »het zal
niet noodig zijn dat het zoover kome." Zij, welke deze anecdote (hetzij dan
waar of onwaar) kenden, waren niet zoo uitermate bevreesd meer voor de
uitbarsting der »verontruste gemoederen ". Vergelijkt men de redevoering
van Luyben hiermede over het Wetsontwerp op de kerkgenootschappen
dan zal men deze anecdote niet onwaarschijnlijk vinden.
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zou verbitterd hebben; doch, hadden zij hunnen wrok daarover
lucht gegeven, zij hadden de Politieken daarbij niet meer tot bondgenooten gehad: dezen immers hadden hun doel, omverwerping
van het ministerie Thorbecke, bereikt.
Den, 1 Juli werd dit wetsontwerp op de Kerkgenootschappen openbaar gemaakt. Aan de Kerkgenootschappen werd ')
volkomen vrijheid gelaten, zich met betrekking tot alles, wat
hunnen godsdienst en de uitoefening daarvan in eigen} boezem
betreft, te organiseeren (art. t); — maar door tweederlei bijvoeging werd die »volkomen vrijheid" weder volkomen vernietigd: —
het kerkgenootschap zou namelijk verplicht zijn, »onmiddellijk''
den Koning van geheel de organisatie »volledig kennis te geven"
en 's Konings »goedkeuring te vragen op zoodanige bepalingen,
waarvan de uitvoering niet zonder medewerking van het Staatsgezag kan plaats hebben." Ze kregen »volkomen vrijheid ", —
het is niet ten onrechte opgemerkt, — om te doen wat een ander
zou goedvinden. Geen zetel of standplaats van een bedienaar van den
openbaren godsdienst zou meer mogen opgericht of gewijzigd worden, dan na voorafgaande goedkeuring van het Staatsgezag (art. 5).
Geen gebouw tot uitoefening van den openbaren godsdienst zou
men meer mogen stichten, wanneer de Regeering het »in het
belang der openbare orde en rust" onraadzaam keurde (art. 8).
Geen vreemdeling zou meer een predikbeurt mogen vervullen,
zonder vergunning van het hoog Gezag (art. 3). Ja, geen kerkelijk ambtsgewaad zou langer op de openbare straat mogen
gedragen worden (art. 7) ; — en in gemeenten, waar kerken
van meer dan één kerkgenootschap zijn," zou geen klokgelui
de geloovigen meer in het bedehuis mogen bijeenroepen, dan
met »toestemming van 's Konings Commissaris in de provincie"
(art. 9).
3) Overgenomen uit de Artikelen van D. Koorders in de Gids 1854 over
de Aprilbeweging. In die Artikelen wordt in het voorname liberale, toen

Thorbeckiaansch gezind, tijdschrift, over alles wat in 1853 met betrekking
tot de katholieke kerkregeling gedaan werd en over de politieke bedoelingen der tegenstanders van Thorbecke gesproken op eene w ij ze, die wij
vaak tot de onze zouden willen maken.
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a't Is waar, in dien bitteren beker waren voor de bekommerde
adressanten eenige zoete troostdruppels gemengd. Vooreerst was
het op zich-zelf reeds een groote voldoening, den gehaten vijand
in kluisters te zien slaan; — geen enkel anti-papist rekende die
overwinning ten koste van eigen vrijheid te duur gekocht —
maar bovendien, van Roomsche bisschoppen zou nu in het vervolg een eed van trouw aan den Koning en aan de staatswetten
kunnen gevorderd worden (art. 2); — geen bisschops- of aartsbisschops-titel zou tegenover het wereldlijk gezag of tegenover
andere kerkgenootschappen neenige aanspraak, rang of voorrecht"
geven (art. 4); — geen predikant van Ossendrecht en geen
bisschop van 's Hertogenbosch zou door het staatsgezag als
eigenaar van zulk een plaats mogen beschouwd worden (art.
5); — en bovenal, de Koning zou »in het belang der openbare
orde en rust" terug kunnen komen op »de al of niet geschiktheid dier zetels of standplaatsen" (van bedienaren van den
openbaren godsdienst, of van vergaderingen, kerkgenootschappen
vertegenwoordigende), welke zonder Onze goedkeuring na den
3 November 1848 mochten zijn opgericht, aangewezen of ver
tweede lid). Er werd dus blijkbaar bij de Regee--ander"(t.3,
ring aan »billijke bevrediging" van rechtmatige grieven gedacht."
»Maar tegelijk werd op een voorbeeldige wijze voor »eerbiediging van de rechten der Roomsch- katholieken" gezorgd. In weêrwil van de adressen zouden er bisschoppen mogen komen, en
in weêrwil van de adressen werd er tot de oprichting van een
aartsbisdom van Utrecht wettelijk vrijheid verleend. En overigens
was ieder woord, dat aanstoot zou kunnen geven, zorgvuldig
vermeden. Geen enkele zinspeling op den oorsprong der wet.
Geen enkele maal, hetzij in de wet zelve hetzij in de memorie
van toelichting, het woord »bisschop" of »aartsbisschop". Nergens een spoor, hoe nauwmerkbaar ook, van goedkeuring der
Aprilbeweging. De aanleiding, zelfs tot de keuze van het tijdstip in het tweede lid van artikel 6, werd ontveinsd; — het
onderzoek naar de al- of niet- geschiktheid der zetels of standplaatsen van de bedienaren van den godsdienst, die zonder 's Konings
goedkeuring mochten zijn opgericht, mocht »niet hooger dan tot
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de afkondiging der gewijzigde Grondwet opklimmen," niet omdat de herstelling der bisschoppelijke hierarchie na 3 November
1848 was geschied, maar eenvoudig »opdat de staat van onze
De toeleg was zóó ver -kerhid
niet te ver worde uitgelireid 1
kunstig dat niemand, die nooit van de Aprilbeweging-wonderlijk
had hooren spreken, aan de wet het karakter eener gelegen
zou hebben toegekend. Dezulken zouden er niets anders-heidswt
in gezien hebben, dan wat het Aprilministerie van de Neder
-Katholieken verlande, — het noodzakelijk-landscheRor
middel om tot afschaffing te geraken eener zekere wet van
Fransehen oorsprong, wier verbindende kracht vroeger uit het
oog was verloren, en die met »het beginsel van vrije godsdienst
Grondwet gevestigd 2 )," niet te rijmen was."-belijdns,or
Maar de Nederlandsche Roomsch- katholieken waren nu eenmaal met de Aprilbeweging van zeer nabij bekend, en daardoor
miste de berekening van het Ministerie ten eenenmale haar doel.
De vijandige strekking der wet, bepaaldelijk en uitsluitend tegen
hun kerkgenootschap, ontging hun niet. En bovendien, ze zagen
zeer goed, dat geheel de kerkelijke vrijheid hier op het spel was
gezet; — die kerkelijke vrijheid waarvoor zij, minder geneigd
dan het Hervormde kerkgenootschap om op het Staatsgezag te
leunen, zoolang en zoo ijverig hadden gestreden. De natuurlijke
gevolgen bleven niet uit. De gemoederen kwamen in beweging.
Thans begon het petitionement onder de Roomsch-Katholieken even algemeen, als in April onder de tegenstanders van de
herstelling der Hierarchie. Er was schier niet ééne Parochie,
de onbeduidendste niet uitgezonderd, welke achterwege bleef.
De drift om zijnen naam te zetten onder een protest tegen het
wetsontwerp was even algemeen, als die der tegenpartij in
April geweest was. Slechts ging het van katholieke zijde bezadigder toe. De stoot tot het petitionement werd in de noordelijke Provinciën gegeven door de Redactie van de T d, in de
zuidelijke door de wakkere voorstanders der katholieke belangen
Mr. J. B. van Son, Luyben en Storm; en in die petitie werd
)."

1) Memorie van toelichting (idem, p. 9).
2) Idem (idem, p. 7).
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bijna éénstemmig door alle katholieke huisvaders gevraagd, dat
het voorgedragen wetsontwerp door de Staten- Generaal niet
zou worden aangenomen.
»Dat de werking door terugwerking van de zijde der Protestanten achtervolgd zou worden, was licht te voorzien. Ze bleef
ook niet lang uit. Met uitzondering van de weinigen, die zich
stilhielden of het petitionernent der Roomsch- Katholieken ondersteunden, wendde men zich nu met zijn verzoekschriften tot
de Tweede Kamer om aan te dringen op de aanneming, hetzij
met of zonder wijzigingen, van het ontwerp dat zoo heftig bestreden werd, — om aan te dringen op de aannerning, in weêiwil het ook voor de Hervormde Kerk een valstrik kon worden.
Waar de gemeenteleden zelf niet in de zaak werden gemengd,
daar handelde althans de predikant of de kerkeraad in hun naam.
Nergens bleef men achter, nadat Utrecht opnieuw een loffelijk
voorbeeld van onverzwakten ijver had gegeven. Men begon meer
en meer tot het inzicht te komen, dat de Aprilbeweging ;een
andere vruchten zou afwerpen, dan het aanhangige wetsontwerp;
— en niet ten onrechte begreep men, dat het zaak was, het
bereikbare niet prijs te geven uit verlangen naar het onbereikbare. Had men vroeger wering der bisschoppen verlangd en,
in ieder geval, althans hun erkenning door 's lands hooge Regering een ondenkbare zaak geacht, niet ten onrechte begreep
men, dat nu ook het mindere met rustige onderworpenheid behoorde te worden aangenomen, wou men niet alles verliezen
wat met zooveel moeite gewonnen was. Vandáár dat de antipapisten en kerkelijk- liberalen in hun bladen liet ontwerp, waar
eigenlijk niemand vrede had en dat om verschillende rede--meê
nen door heel de verdere dagbladpers werd bestreden, met lof
Uit vrees voor erger, ondersteunden ze een-zan;ehgrot.
ministerie, dat zijn afkomst stelselmatig bleek te verloochenen,
en namen ze den schijn aan alsof ze werkelijk overtuigd waren,
dat men van dat ministerie voor de zaak an het Protestantisme
nog iets goeds mocht verwachten.
Het was een zelfverloochening, waartoe voorzeker groote
zelfbeheersching werd ;gevorderd."
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Het Ontwerp van Wet tot regeling van het toezicht op de
onderscheidene kerkgenootschappen werd alzoo den 1 Juli aan
de Tweede Kamer der Staten Generaal aangeboden: het voor
verslag van de Commissie der Rapporteurs verscheen: niet-lopig
één katholiek lid der Tweede Kamer had lid dier Commissie
willen zijn. Er werden belangrijke wijzigingen in de Wet gemaakt:
wijzigingen, welke alle strekten om een vrijgeviger karakter
aan de Wet te geven; waardoor al hetgeen de vrijheid der
kerkgenootschappen al te zeer kon knellen, werd verwijderd.
Dit is een gevolg geweest van de eigenaardige samenstelling
der Tweede Kamer, een gevolg van de groote verscheidenheid
van gevoelens, welke omtrent Godsdienst onder het Nederlandsche Volk heerschten. Er waren anti- papisten, die alles begeerden,
wat slechts aan de Katholieken kon hinderlijk zijn; er waren
Politieken, die de banden, door den Staat om de kerkelijke
vrijheid gelegd, wel wilden aangesnoerd hebben, maar boven
alles hunne »Politiek" stelden; er waren Katholieken, die het
Wetsontwerp bleven beschouwen als legen hen en daarom onverzettelijke tegenstanders waren; er waren eindelijk de Anti-revolutionairen, die bij de stemming den doorslag konden geven, — zij
telden twaalf leden, — die wel de Wet begeerden aangenomen
te zien als een »protest tegen Rome", maar die nooit zouden
toestemmen, dat de Staat de kerkgenootschappen aan banden
legde; zij waren scherpzinnig en verstandig genoeg om zich
zelven niet te laten breidelen, uit zucht om den vijand te zien gebreideld worden. Eene Wet ènkel tegen de Katholieken ging niet:
immers de Grondwet van 1848 was er. Bovendien waren de
ministers niet geneigd, die Grondwet terzijde te schuiven. En
dan was er nog Willem III, welke zich Koning van alle
zijne onderdanen heeft getoond! De omstandigheid dus, dat de
Anti- revolutionairen niet konden toestaan, dat de vrijheid der
kerkgenootschappen al te zeer door de Staatsmacht werd gedrukt, heeft derhalve aan de Wet datgene ontnomen, wat haar
tot eene »onderdrukkingswet" zou gemaakt hebben.
De beraadslagingen, welke in de Tweede Kamer, den 42
Augustus, een aanvang namen, waren langdurig. Bijna ieder lid
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achtte, hetzij voor zich zelven, hetzij voor de Natie, zich verplicht, om zijne redenen vóór of tègen de Wet, vaak in vrij
langgerekte redevoeringen, uiteen te zetten. De voormalige
ministers Thorbecke, Strens, P. P. van Bosse verdedigden de
politiek van het afgetreden kabinet; Groen van Prinsterer zette
uiteen wat hij van het voorgedragen wetsontwerp wenschte
aangenomen te zien. Hij beweerde, dat de Grondwet van 1848
anti-ultramontaansch is; dat »de verdediging tegen het herlevend
Ultramontanisme moet gezocht worden in nationale politiek, in
datgene wat de hoofdgedachte is geweest der beweging van
April", en deze is een protest tegen eene politieke greep van de
Curie van Rome in het Staatsrecht van ons vaderland, »een
weerstand bieden aan het Ultramontanisme." Luyben bleef hun
allen, die telkens weer schermden met het woord: »Ultrarnontanisme," het antwoord niet schuldig. Hij hield vol, dat alle
Katholieken, in Nederland »Ultramontanen" waren; welk woord
niets anders beteekende dan »Pausgezind." Hij sprak met niet
minder kracht voor de beginselen zijner katholieke landgenooten,
als dit bv. Groen van Prinsterer voor zijne »broeders" deed.
Ook Van Nispen van Sevenaer, Dommer van Poldersveldt, Storm
verdedigden met warme bewoordingen, het goed recht hunner ge
verhieven sterk hunne stem tegen het wets--lofsgent
ontwerp. Andere Katholieken volgden hun voorbeeld. Eindelijk
werd de Wet aangenomen, den 25 11 Augustus met 41 tegen
27 stemmen. Tegen stemden alle katholieke en liberale leden vóór alle Anti-revolutionairen en allen die door de Aprilbewegers bij de verkiezingen van Mei 1853 waren gesteund
geworden.
De Eerste Kamer nam insgelijks de Wet op de kerkgenootschappen aan den 8° September, met 22 tegen 16 stemmen
zeven der tegenstemmers waren Protestanten.
Den 10n September werd het Wetsontwerp door de koninklijke bekrachtiging tot Wet verheven.
Dienzelfden dag werden de kamers in een vereenigde zitting
gesloten. De minister van Binnenlandsche Zaken deed dit in
naam des Konings. In zijne rede bij de sluiting zeide hij: »De
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vruchten van het gemeen overleg zullen niet achterwege blijven
en de Wet in deze zitting het laatst totstandgekomen, in
hare ware beteekenis opgevat en in milden zin tenuitvoergelegd,
zal, gelijk wij vertrouwen, strekken tot bevordering der eensgezindheid in den Staat, zonder welke geene betere toekomst,
geen volkswelvaart voor Nederland is te wachten."
Den 14n September bracht Willem I1I een bezoek aan Utrecht.
De stad had bij deze gelegenheid, nog meer dan gewoon tijk als de Koning haar bezocht, zich in feestgewaad gedoscht.
Het waren vooral dezelfde mannen, welke zich bij de Aprihbeweging op den voorgrond hadden gesteld, welke ook nu de
eerste plaats innamen. Het ontging noch Katholieken, noch liberalen, dat vooral de Anti- revolutionairen en de heftige Antipapisten aan de komst des Konings en aan diens ontvangst eene
bijzondere beteekenis wilden geven; dat zij eene sterk gekleurde
orangistische demonstratie wenschten uitgelokt te zien, valt moeielijk te ontkennen. Zoo er ook al eenigen gaarne eerie demonstratie tegen de Grondwet van 1848 aan wenschten te zien
toegevoegd, zeker is het dat dergelijke plannen in de invloedrijkste kringen niet ondersteund werden.
Dienzelfden dag, den 17 a September, misschien een paar dagen
later, waren de nieuw benoemde bisschoppen naar 's Gravenhage ontboden, ') om met den minister van R. K. Eeredienst
een modus vivendi vast te stellen. Voor den Aartsbisschop
van Utrecht zou Haaren in Noord-Brabant, voor den bisschop
van Haarlem Sassenheirn de officieele standplaats wezen. Niets
1) Denzelfden dag, dat Z. M. de Koning in Utrecht plechtstatig werd
ontvangen, reed iemand, die van 's Bosch naar 's Gravenhage reisde,
Utrecht door in eerie diligence van Van Gend en Loos. Hij wilde om het
gewoel, en nog om andere redenen, zooveel mogelijk onbekend en onopgemerkt blijven. Een conducteur erkende den reiziger; want deze had
hem, aangetast door de cholera, vroeger zelfs belangrijke hulp betoond. De
conducteur zorgde uit dankbaarheid, dat niemand den reiziger herkende en
dat deze, onopgemerkt, in een gesloten coupé der diligence, Utrecht, dat
op het oogenblik zoo anti- papistisch mogel ij k was, kon doortrekken. Die
passagier was niemand anders dan Joannes Zwijzen, Aartsbisschop van
Utrecht.
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kon echter den Nederlandschen staatsburger Franciscus Jacobus
van Vree beletten, dat hij te Haarlem ging wonen : doch wat
de Bisschop uitvaardigde was : »gegeven te Sassenheim" enz.
De Hierarchie was hersteld : de bisschoppen waren en bleven
er; maar de naweeën der Aprilbeweging zijn langen tijd blijven
voortduren.

Iile D. 16

HOOFDSTUK IX.
Het Aprilministerie.

De wet op de Kerkgenootschappen was geteekend : den Koning was in het hoofdkwartier der Utrechtsche Factie, gelijk
men van de zijde der Katholieken en van de scherpste tegen
Aprilministerie haar noemde, een zegevierend-standervh
onthaal bereid ; eene Tweede Kamer, in anti- papistischen geest
gekozen, zou haast bijeenkomen. Zouden de gevolgen der Aprilbeweging niet van ingi ijpenden aard wezen '1... zou Nederland zijn
karakter als »Protestantsche Natie" handhaven ? .. of zou de geest
der Aprilbeweging miskend en door de Natie niet begrepen worden? Ziedaar de vraag, welke schier aller gemoederen in spanning hield.
Maar de Natie was verdeeld: niet zij evenwel, welke zich het
monopolie aanmatigden van alleen het »Nederlandsche Volk" te
wezen en de rest slechts beschouwden als lieden door den Revolutiegeest verblind of in papistische duisternis gehuld. Dezen
wisten zeer wel wat zij bedoelden. Hoewel zij hunne krachten
overschatten, aanvaardden zij toch met moed en volharding een
schier hopeloozen strijd tegen »Ongeloof en Revolutie," tegen
»Roomsch Bijgeloof," Reeds begonnen hunne medestanders in den
strijd van April 1853 zich van deze krachtige, zich zelf bewuste
kern af te wenden : immers niet »Ongeloof en Revolutie ", maar
Rome, Rome alléén was het voorwerp van hunnen haat.
Het Ministerie Van Hall, dat in het laatst van September
1853 weder voor de Tweede Kamer der Staten- Generaal trad,
wilde, wat de nog steeds brandende quaestie der kerkelijke
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aangelegenheden betrof, den weg inslaan van verzoening, van
bedaring der gemoederen. Reeds bij den aanvang der zitting zeide
de minister Van Hall : »Ons geheele gedrag, sinds onze komst
tot het Ministerie, is daar om aan te toonen, dat onze daden gestrekt hebben om godsdiensttwisten, zoo zij voor het oogenblik
niet konden voorkomen worden, te dempen en te delgen, en ik
vlei mij te mogen zeggen, dat de uitkomst van zaken het goede,
van den maatregel, met dat doel genomen, volkomen heeft bevestigd. Geen van ons zou zich willen bezoedelen met zijne
kracht te zoeken in het aanstoken van eenige partijschap, hoegenaamd ook.V Deze politiek werd door Van Hall zelf »de
politiek van dpaisement" genoemd.
De staat van zaken, uit een anti- revolutionair oogpunt beschouwd
gelijk deze zich onder het Ministerie Van Hall, na het aannemen der
wet op de Kerkgenootschappen, voordeed, werd later t1 Nov. 1855)
door Groen van Prinsterer op de volgende wijze geformuleerd :
»Onze denkbeelden (die der Anti- revolutionairen) hebben in Nederland langen tijd weinig weerklank ontmoet. Evenwel in het laatste
zevental jaren had er merkbare wijziging plaats , .. gedeeltelijk
door den loop der omstandigheden in ons eigen land, omdat,
onder leiding van staatslieden van de meest uitnemende begaafdheden, de toepassing van geliefkoosde begrippen, naar het
oordeel althans van een groot gedeelte der Natie, weinig heef
kunnen teweegbrengen van hetgeen met de behoeften der Natie,
met hare rechten en vrijheden, overeenkomstig geacht werd.
Zoodanige gewijzigde gemoedsstemming bestond in het voorjaar
van 1853. De vrijzinnigheid was, eenigermate althans, in dis
gebracht."
-credit
»Toen heeft liet incident plaats gehad, waaraan dit Ministerie
(Van Hall) het aanzijn ontleent;. namelijk het bekende laisser
faire van het vorige Kabinet (Thorbecke). Toen ging, bij het
overige bezwaar tegen de vrijzinnige richting, een ki eet op : zou
wordt door het Liberalisme de weg aan het Ultramontanisme
gebaand. Ik gebruik de terminologie der Aprilbeweging. Te meer,
dewijl gelet werd op de uitlatingen in het buitenland, nopens
het exceptioneel en onberekenbaar voordeel door de vrijzinnige
-
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theorieën in Nederland, voor de Ultramontaansche richting ver
Vandaar verontwaardiging bovenal, omdat, zoo men-krijgba.
meende, onder de leus van »Recht voor allen" het recht der
protestantsche bevolking miskend werd."
»Wat werd er toen van een nieuw Ministerie verlangd? Dit
ééne, met handhaving van de Grondwet en van Recht voor
allen, bescherming tegen eene richting wier theorieën (bedoelingen laat ik dáár) in het finantieele, in het politieke, in het
godsdienstige gevaarlijk werden gekeurd. Dit is de ware zin
en beteekenis der Aprilbeweging : dit is althans de oorzaak (la
raison d'être) van dit Ministerie geweest : handhaving van de
Grondwet in christelijk- historischen zin • Ook het in zoovele opzichten opmerkenswaardige programma van 26 April 1853 is in
het algemeen tegen de politiek van het vorig Kabinet gericht.
Zoodanig was de vorming van dit bewind (het Ministerie Van
Hall... Ziedaar de roeping van het Ministerie, den zin, waarin
de verkiezingen verlangd werden, de Politiek ook,van het Ministerie,
totdat de verkiezingen geschied zijn. Na de verkiezingen viel de
algemeene tegenstelling, de tegenovergestelde Politiek weg en bleef er
niets over dan het incident. Ook bleef het niet als rechtmatig beklag; het werd gekwetst gevoel, opgewondenheid, lichtgeraaktheid,
voorbijgaande gemoedsontstemming, waartegen de politiek ontstond van Apaisement ; aangeduid ook met het eenvoudig en
treffend zinnebeeld van eene spons, waarschijnlijk om te kennen
te geven, dat uitwissching zooveel mogelijk der vlek van den
historischen oorsprong begeerd werd."
Nog eer de beraadslagingen over het wetsontwerp op de
kerkgenootschappen ten einde waren, was dus het wantrouwen
der Anti- revolutionairen tegen het Ministerie Van Hall, later
in deze woorden door Groen van Prinsterer geformuleerd, ontstaan.
Van liberale, — of van »constitutioneele" zijde, gelijk men zich
gaarne noemde, — was de ontevredenheid over den gang der
zaken, sinds de Aprilbeweging, niet minder sterk. Een der woord
liberale partij in de Tweede Kamer P. A. S. Van-voerds
Limburg Brouwer liet zich in het voornaamste periodiek orgaan,
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le Gids, later in tamelijk scherpe bewoordingen uit : »De geschiedenis van den Nederlandschen Staat heeft zich sedert 1853 1
gekenmerkt door zonderlinge en betreuringswaardige verschijn
Begrippen strijdig met alle goede staatsorde vinden-seln.
ingang, inconstitutioneele handelingen bijval bij velen. Een
oligarchisch, politiek-kerkelijk en demagogisch element staan
met elkander in verbond om onze staatsinstellingen te ondermijnen, hare werking onmogelijk te maken, de vruchten die ze
reeds dragen te verijdelen ... In 1853 begon de eerste aanval
der demagogische richting tegen de gevestigde orde van den
Staat hare regelmatige ontwikkeling. Gelijk recht voor allen was
van die Staatsorde de grondslag; maar waar allen gelijke rechten
hebben is ook de macht gemakkelijk verdeeld, en de opper
weinigen en enkelen buitengesloten. Vandaar-herscapijd
de haat der Oligarchie van vorige dagen tegen die Staatsorde,
die hare macht voor altijd vernietigd had. Uit eigen naam, open
en onverholen, kon zij niet optreden; zij had een voorwendsel
tot den strijd, een wapen tegen hare wederpartij, een masker
voor haar zelve noodig. En spoedig vond ze wat ze zocht. Het
mom, waarachter ze zich wist te verschuilen, was godsdienstijver
en liefde tot liet Huis van Oranje; haar wapen het aanblazen
van volksondeugden, van godsdiensthaat en onverdraagzaamheid;
het voorwendsel, waarvan ze zich bedienden, begunstiging van
Rome en verzwakking van het koninklijk gezag door de raadslieden van de Kroon, wier streven de huishouding der gevestigde staatsinstellingen en de ordelijke regeling der bestaande
toestanden was."
Aldus, — wij spreken slechts van de gematigden, — beschouwden de Liberalen het karakter van Jden strijd, welke sinds
de komst van Van Hall aan het Ministerie tegen de bestaande
instellingen, naar zij beweerden, werd gevoerd. Dat het Aprilministerie nooit getracht heeft op hetgeen in 1848 tot stand
gebracht was terug te komen, zal thans door niemand meer
betwijfeld worden; maar die Liberalen, welke Thorbecke als lei,

'

4) Dit werd geschreven in het begin van 1857.
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der volgden, wantrouwden het nieuwe Bewind vooral om hen,
die het ondersteunden, waaronder allen, die het gevallen stelsel
van Behoud terugwenschten, konden geteld worden.
Niet minder groot was het wantrouwen der Katholieken,
welke thans vrij algemeen onder het vaandel van de liberale, —
of gelijk zij haar noemden, de constitutioneele — partij streden.
Tegen ben, tegen hunne kerkelijke inrichting, tegen den rechtmatigen invloed op het algemeen beleid van 's lands zaken, welken
zij trachtten uit te oefenen, werd een verwoede strijd gestreden.
De wet op de Kerkgenootschappen werd door hen beschouwd
als voornamelijk tegen hen gericht, al werd deze ook op een
vredelievende wijze ten uitvoer gebracht, al voldeed die wet ook
niet aan hetgeen de heftige anti-papisten wel zouden gewenscht
hebben. Tegen de Anti-papisten, de Fakkelpartij, gelijk zij werd
genoemd, meenden zij vooral hunne rechten te moeten handhaven
en verdedigen. De vereeniging Koning en Vaderland, door den
invloed der voorstanders van het gevallen stelsel van Behoud
in 4853 georganiseerd, overal verspreid, en sterk, minder door
het getal dan door de bedrijvigheid harer leden, werd overal
door de Katholieken beschouwd als haar gezworen vijand, die
het »Roma delenda" ') had uitgesproken. Daar de oprichters en
de voornaamste bestuursleden van Koning en Vaderland te Utrecht
woonden, werd het gewoonte van de »Utrechtsche Factie" te spreken. Langen tijd is zij niet zoozeer het schrikbeeld, als wel het
voorwerp van wantrouwen der katholieke bevolking geweest. Wij
weten niet in hoeverre de naam van »Factie" op haar ioepasselijk is geweest, of liever in hoeverre eene »Partij" dien naam
verdient. Zeker is het dat Koning en Vaderland, dat de Utrecktsche Factie een kerkelijk en politiek doel te gelijk heeft bedoeld
inkrimping van hetgeen 1848 aan het land had geschonken en
vooral inkrimping van de rechten der Katholieken. In den beginne samenwerkend met Groen van Prinsterer en de Anti-revolutionairen, konden dezen echter op den duur niet eensgezind met
haar blijven. Dezen toch hadden een juist omschreven beginsel en
1) »Rome moet verdelgd."
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een programma van wenschen, dat daaruit ontsproot; terwijl
Koning en Vaderland, terwijl de Ulrecklscke Factie op kerkelijk
terrein volstrekt niet met de Anti-revolutionairen medeging ,
veeleer daaraan vijandig was, zoodat slechts anti- papisme de gemeenschappelijke band uitmaakte.
Het bleek al spoedig, dat èn Van Hall èn Groen van Prinsterer èn Koning en Vaderland volstrekt niet homogeen waren.
Eerstgenoemde en de conservatief-liberalen, — gelijk zijne politieke
geestverwanten toen reeds en nog meer in lateren tijd geheeten werden, — waren niet bereid de Katholieken op te offeren
aan de Fakkelpartij; evenmin om het anti-revolutionaire Staatsrecht tot hun politiek Credo te maken. De kiemen van verdeeldheid tusschen de Aprilbewegers kwamen spoedig duidelijk
genoeg aan het licht. Van katholieke zijde werd dan ook reeds
omstreeks het midden van October besloten, geen stelselmatige
oppositie tegen het ministerie Van Hall te voeren, maar wel
tegen Groen en tegen de Utrechtsche Factie.
Er was vooral één punt van het regeeringsprogramma van
het opgetreden Ministerie, dat vanwege enkele katholieke leden
der Staten- Generaal eer met ingenomenheid, dan met tegenzin
werd ontvangen: mannen als Luyben, Van Nispen tot Sevenaer en
anderen gevoelden meer sympathie voor hetgeen men gewoon
is geworden een »koninklijk Ministerie" te noemen, dan voor een
»parlementair Ministerie." Nu strekte de richting van Thorbecke
en diens aanhangers vooral tot het laatstgenoemde, meende de minister Van Hall, en zoo verklaarde hij in December 1853 omtrent
de houding der regeering het volgende: »Hare gedragslijn kan zich
splitsen in twee deelen: 1 ten opzichte van de Grondwet, en
20 ten opzichte van het beheer der zaken in het algemeen."
»Ten opzichte nu van de Grondwet acht dit Ministerie zich
verplicht, de Grondwet in den zin, waarin die in 1848 is gewijzigd, in toepassing te brengen. Zij oordeelt, dat onze staats
zin moet worden opgevat en toegepast.-reglinmoach
Het gevoelen van deze regeering is, dat de leiding van zaken
toekomt aan den Koning en dat de ministers er verantwoordelijk
voor zijn; met andere woorden: de Koning besluit en de minis-

°

248

KONINGLIJK MINISTERIE.

ters voegen hunne handteekeningen daaraan toe, om zich verantwoordelijk te stellen." Ten opzichte van de stoffelijke belangen
verklaarde de minister: »Bovenal zal in acht genomen worden
iets dat ter gelegenheid van de Grondwetsherziening bij herha
volksvertegenwoordiging zoo uitdrukkelijk is aanbe--lingdore
volen; het is: te zorgen dat de finantiën behoorlijk geregeld
blijven. Dit Ministerie zal dus niet dan met de hoogste ornzichtigheid aan deze zaak de hand slaan, maar zal trachten de
aanbeveling, waarop ik wees, voor oogen te houden." Wat Van
Hall zeide omtrent de Politiek van het Ministerie: dat »de Koning besluit en de ministers hunne handteekeningen daaraan
toevoegen om zich verantwoordelijk te stellen ", kon noch door
Thorbecke, noch door Storm van Breda, welke bij de beraad
dit onderwerp bespraken, goedgekeurd worden. Zij,-slagine
de Thorbeckiaanschgezinde Liberalen, waren van oordeel, dat
de ministers zich minder achter den persoon des Konings dien
te verschuilen; dat diens onschendbare persoon niet in-den
de politieke geschillen diende gebracht te worden; zij streden
feitelijk voor het stelsel, dat de meerderheid in de StatenGeneraal over het ministerieel leven konde beschikken. 'Vat
thans reeds, in 1853, een punt van geschil was tusschen Thorbecke en Van Hall, is in den loop der latere jaren, in grootere
evenredigheden, te voorschijn gekomen en is de kern van den
strijd tusschen de eigenlijk gezegde Liberalen en de Conservatieven (beter Conservatief- liberalen) geworden.
De taak, welke op het Aprilministerie rustte, was zwaar genoeg: het had te worstelen met onverzoenlijke vijanden; het
kon slechts vertrouwen op zeer weinigen van hen, die ten gevolge
der Aprilbeweging in de Staten-Generaal waren gekomen. In
Groen van Prinsterer had Van Hall een tegenstander, die tegen
hem was opgewassen, zoo hij zelfs niet zijn meerdere was door zijne
dialectiek en vooral door de onwrikbaarheid zijner overtuiging: in
Thorbecke vond hij een vijand, door en door ervaren in de parlementaire tactiek, bovendien scherpzinnig, geleerd en volstrekt niet ge
zijn politieken tegenstander en opvolger als hoofd van het Mi--neigd
nisterie te sparen. Desniettemin heeft het Ministerie Van Hall drie
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jaren lang het bewind gevoerd en, — wat ook diens vijanden op
staatkundig gebied mogen zeggen, — niet zonder beleid en
niet zonder geluk. En toch was, zoodra de Aprilstormen eenigermate tot bedaren waren gekomen, de uitslag der verkiezingen
niet 'bijzonder gunstig voor het Ministerie. Er moesten, ten gevolge van benoemingen bij de rechterlijke macht, verkiezingen
plaats hebben te Haarlem 1 ) en te Assen. Van Voorst wenschte
niet meer in aanmerking te komen voor Haarlem. Nu werd het
oog geslagen op een verdienstelijk en geacht Katholiek, van Berckel :
de Katholieken telden bijna de helft der kiezers. De liberaliteit
van vele Liberalen was echter, reeds in November 1853, zoo
groot, dat het niet raadzaam werd geoordeeld dezen kandidaat
te stellen, wilde men althans een liberaal de overwinning
doen behalen. De katholieke kiezers gaven toe; en J. Heemskerk Bz.
werd voor Haarlem lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Bij de aftreding van de helft der leden van de Tweede
Kamer in Juni 1854 was de uitslag ongunstig voor hen, die
ten gevolge der Aprilbeweging waren gekozen. Huguenin, die
voor Sleeswijk Vening had moeten ruimen, werd thans weder
gekozen. J. J. L. van der Bruggen moest te Zutphen weder
plaats maken voor W. H. Dullert, die insgelijks in 1853 was
gevallen. Anemaet, wien te Zierikzee hetzelfde lot was te beurt
gevallen, nam thans zijn oude plaats weder in. A. Hoynck
van Papendrecht werd te Rotterdam gekozen in de plaats van
J. C. Baud; te Utrecht moest de anti-revolutionair M. A. M.
van Asch van Wijck ruimen voor den behoudsman Kien, burgemeester der stad. De belangrijkste verwisseling, welke ten gevolge
der verkiezingen plaats had, was die te Zwolle. G. Groen van Prin.
sterer verkreeg 738 stemmen, tegenover J. P. P. van Zuylen van
Nyevelt, den minister van Binnenlandsche zaken van het voormalig in April gevallen Ministerie, die er 930 kreeg. Overal
en zeker niet het minst te Zwolle hadden de katholieke kie
alles gedaan om de weegschaal naar den liberalen kant-zers
te doen overhellen : van daar dan ook, dat vooral in die dis1) In 1853 een enkel district.
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tricten, waarin zij vrij talrijk zijn, ettelijke overwinningen op de
uitverkorenen der Aprilbeweging werden behaald. In Van Zuylen
van Nyevelt wonnen de Liberalen een medestander, welke den
val van het Ministerie, waarvan hij lid geweest was, moeielijk
kon verkroppen. In Groen van Prinsterer leden de Anti-revolutionairen een allergevoeligst verlies: dit was echter van korten duur. Hoewel bij herstemming, werd hij in September 4855
te 's Gravenhage, waar een vacature was ontstaan, gekozen.
In de additioneele artikelen der Grondwet van 1848 was vastgesteld, dat de ontwerpen van wet betreffende de verantwoordelijkheid
der ministers, de nieuwe rechterlijke inrichting, het onderwijs en
het armbestuur en tot uitoefening van het recht van vereeniging
en vergadering, zoo mogelijk in dezelfde zitting, (die volgt op
de afkondiging der veranderingen in de Grondwet,) en in alle
gevallen niet later dan in de daarop volgende zitting zouden
worden voorgesteld. De gebeurtenissen der voorgaande jaren waren
oorzaak geweest, dat aan deze bepaling nog geen gevolg was
gegeven: het was thans de taak van het Ministerie Van Hall,
om aan deze additioneele bepaling (art. 5) der Grondwet te voldoen. Daarenboven had het zichzelven de verplichting opgelegd
om de finantiën te regelen. Voorwaar een last zwaar genoeg
om op de schouders der ministers te drukken.
Een geheele wijziging in het belastingsstelsel behoorde tot het
programma der liberale partij : hoewel allen omstreeks dat punt
niet eensgezind waren, behoorde echter eene be lasting op de
inkomsten tot hare geliefkoosde plannen; de finantieele specialiteit
der liberale partij P. P. van Bosse was vooral die belasting toege'
daan. Afschaffing der accijnsen op de noodzakelijkste levensbehoeften behoorde insgelijks tot het finantieel stelsel der liberale
partij, welke bovendien het vrijhandelsstelsel en eene radicale
hervorming van het Indisch beheer in haar program geschreven had. Afschaffing der accijnsen en »redding door bezuiniging"
was vooral bij de massa des volks populair. De omstandigheden
waren echter voor het Ministerie in dit laatste opzicht niet
bijzonder gunstig. »De levensmiddelen zijn duur," zeide Van
Hall in November 1854 in de Tweede Kamer, »en er is rijzing
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in alle behoeften des levens, en het geld vermindert allengs in
waarde; de Staat zal in het algemeen hoogere bezoldigingen
moeten uitreiken. De Staat zal dus of zijne belastingen moeten
verhoogen Of het cijfer zijner bezoldigingen onveranderd moeten
laten." Het bleek dan ook al terstond, dat de leuze van »redding door bezuiniging," welke meer dan ééne liberale kiesver.
eeniging op haar vaandel had geschréven, tot de vrome wenschen
behoorde. Op hetgeen bij 4e beraadslagingen over 's lands geldelijke aangelegenheden was medegedeeld maakte dan ook een
der afgevaardigden terecht de aanmerking, dat »tot nog toe
bezuiniging en nog eens bezuiniging de leus was der Kamer,
maar dat er dit jaar (1853-1854) van niets anders gehoord
werd dan van vermeerdering van uitgaven: meer uitgaven voor
de Diplomatie, meer uitgaven voor Oorlog, meer uitgaven voor
de Marine en wat niet meer." 't Is waar, deze uitdrukking
was toepasselijk op het Ministerie Van Hall; maar het zou
later blijken, dat zij ook niet minder van toepassing zou wezen
op volgende Ministerin, en reeds onder Thorbeckes bewind
had deze zelf gezegd, dat »de rij der groote bezuinigingen gesloten was." De liberale partij echter bleef het Ministerie Van
Hall steeds met de finantieele quaestie lastig vallen, ook nadat
de minister Van Doorn afstand had gedaan van zijne portefeuille
en deze aan W. Vrolik had overgegeven. Nog in zijn tamelijk
scherpen uitval tegen het Aprilministerie, in November 1854,
beweerde Van Zuylen van Nyevelt, dat door dat Ministerie, ook
in het finantieel beheer, werd te niet gedaan wat door het vorige
Ministerie met zooveel moeite was voorbereid, en waarvan de
groote uitkomst zijn moest : »geene tekorten meer maar overschotten; geene geldleening maar amortisatie ; geene buitengewone belastingen, maar ontheffing van de meest drukkende
lasten :" eene voorstelling van het liberaal Ministerie, die wel
wat rooskleurig heeten mocht.
Opheffing van belastingen, die op handel en scheepvaart drukten, of waarvan de zwaarte het meest door de niet zeer bemiddelde burgerklasse en de volksmassa gevoeld werd, behoorde
dan tot het programma der liberale partij. Nu het Ministerie Thor-
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beeke, waarin P. P. Van Bosse de finantiën beheerde, was gevallen,
besloot men de opvolgende ministers te noodzaken, om in twee zeer
belangrijke zaken : het tonnengeld, dat op de scheepvaart drukte,
en de rijksaccijnsen op het geslacht en op den invoer van
slachtvee en versch vleesch, in de voetstappen der Liberalen te
treden. Toen in November 1853 de Tweede Kamer hare werk
hervatte, werd door negen leden een wetsontwerp-zamhedn
in dien zin ingediend. De heeren, welke dit initiatief namen, waren
De Man, Ter Bruggen Hugenholtz, P. P. Van Bosse, Van Hoëvell, Thorbecke, Reinders, Dommer van Poldersveldt, D. Van
Eck en L. D. Storm. Men kan deze heeren als de kern der
liberale partij in de Tweede Kamer, na den val van het Ministerie
Thorbecke, beschouwen. In hunne memorie, die het aanbieden
van dat wetsontwerp begeleidde, zeiden zij : »dat het noodig is
maatregelen te nemen, om den aanvoer van levensmiddelen aan
te moedigen en in de duurte daarvan te gemoet te komen ;" zij
beweerden, »dat de toestand van de schatkist deze leniging van
den druk, die door de duurte der levensmiddelen wordt veroorzaakt, veroorloofde." De Tweede Kamer besloot tot het in overweging nemen van het voorstel der negen heeren. De gemoederen waren echter nog niet genoeg bekoeld om de zaak alléén
uit een finantieel, en niet voornamelijk uit een politiek oogpunt,
te behandelen. Immers de voorstellers waren »Thorheckianen"
en het voorstel, naar liet oordeel van velen, gericht tegen het
ministerie, dat in April geboren was. Hoewel het wetsontwerp
in beraadslaging was genomen door de Tweede Kamer, werd
het desniettemin met eene meerderheid van 41 tegen 21 stemmen den 21 December verworpen.
De indruk, welken het verwerpen van de voorstellen der negen
leden maakte, was over het algemeen zeer ten gunste van de
liberale partij. In tal van dagblad- en ook van tijdschriftartikelen
werd breed uitgemeten, hoe de afschaffing der accijnsen goedkooper vleesch zou geven en die van het tonnengeld de scheep
zou doen bloeien. Heeft de uitkomst dit oordeel in latere-vart
jaren bevestigd?
Het bleek echter, dat liet voorstel der negen leden toch vruchten
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zou dragen. Het Ministerie Van Hall volgde al meer en meer
de politiek der liberale partij, waartoe trouwens hij met de meeste
ministers, behoudens slechts wat geringer neiging om »voorwaarts" te gaan, feitelijk behoorde. In de troonrede, waarmede
de zitting 1854-1855 werd geopend, werd gezegd: »Bij de
behandeling der finantieele aangelegenheden zal U blijken, dat
kan worden besloten tot vermindering der lasten binnen zoodanige grenzen, als door een gepaste behoedzaamheid worden
voorgeschreven. Met het delgen der schuld zal tevens kunnen
worden voortgegaan." Zeer spoedig verscheen dan ook een
wetsontwerp tot afschaffing van het tonnengeld der zeeschepen.
Opnieuw werd een wetsontwerp door Thorbecke, Van Bosse en
nog drie andere leden ingediend tot afschaffing van den accijns
op de brandstoffen; een ander voorstel van wet, door drie leden
gedaan, wilde de afschaffing der belasting op de rogge. De regeering stelde zelve (Februari 1855) eene wet voor, waarbij
de accijns op het gemaal zoude worden afgeschaft. De streng
conservatieve leden der kamer beschouwden nu het Ministerie
als deserteurs, die naar de linkerzijde waren overgeloopen. Toen
er over •het wetsvoorstel moest beraadslaagd worden, verklaarden
zij er zich dan ook tegen: desniettemin werd het met 43 tegen
22 stemmen aangenomen. De liberale partij, bij monde van den
heer Van den Hoëvell, verklaarde, dat de afschaffing van dezen
accijns, niet een op zichzelf staand voorstel is, maar dat zij
zoude voortgaan met ook het afschaffen van andere accijnsen
te blijven voorstellen. De gemeenteraden van de meeste steden
volgden spoedig het voorbeeld door de hooge Regeering hun
gegeven en hieven de accijnsen op het gemaal en de eerste
levensbehoeften op. Het geslacht, dat thans tot den mannelijken
leeftijd is gekomen, vormt zich niet genoeg een begrip van het
drukkende der accijnsen als Rijks- of gemeente - belasting, waaraan de fiscaliteit zelfs nog meer schuld had dan do hoegrootheid
der belastingpenningen.
De afschaffing van het tonnengeld werd in Juli 1855 insgeiijks door de Staten- Generaal aangenomen.
Achtereenvolgens werden alzoo de accijnsen, want ook die op
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het vleesch was afgeschaft, opgeheven, terwijl die op de wijnen
en sterke dranken werden behouden, de laatste zelfs opgevoerd.
De gunstige staat van 's lands geldmiddelen gaf aan de Regeering gelegenheid tot het afschaffen dezer zeer impopulaire
belastingen.
Maar ook op het bestuur onzer rijke koloniën, waar het oude
stelsel nog heerschte, werd reeds de aanval gericht. Het valt niet te
ontkennen, dat er zeer veel in Oost -[ndië nog tot stand gebleven
was, wat degelijke verbetering behoefde: het blijft echter de vraag,
of de liberale partij, die zooveel verouderds en vermolmds heeft
weggeruimd, niet te ver is gegaan en zich niet door theoretische
beschouwingen heeft laten verleiden tot het omverhalen van instellingen, die aan Nederland tot groot voordeel strekten. Wij
zullen hierop in een later hoofdstuk terugkomen.
In de plannen van het Ministerie Van Hall lag ook eene
conversie van de Staatsschuld: rentegevende Staatsschulden tot
een te bepalen bedrag zouden ingewisseld worden in drie procents effecten. Sommigen noemden dit wetsvoorstel een beurs en loterijplan, — iets wat wij niet zullen zeggen. Er kwam
echter niets van. De minister van finantiën Van Doorn trad af
en werd (1 Mei 1854) opgevolgd door W. Vrolik, die het wetsvoorstel tot conversie introk. De tegenstand, welken het ondervond,
was niet gering. Het wetsontwerp op de rechterlijke organisatie,
reeds in 1853, vóór den val van het ministerie Thorbecke voorgedragen, werd uitgesteld: de minister Donker Curtius ging niet
verder dan tot het benoemen van eene commissie om de zaak te
onderzoeken. De wetten op de ministerieele verantwoordelijkheid
en die tot regeling en beperking der uitoefening van het recht
tot vereeniging en vergadering werden insgelijks in het zittingsjaar 1854-1855 aangenomen. Het valt niet in ons bestek
over de belangrijkheid dier beide wetten uit te weiden: gewis
behoort die welke het recht tot Vereeniging regelt tot eene der
gewichtigste, waarop eene natie, welke hare staatkundige en
burgerlijke vrijheid op prijs stelt, hare aandacht dient gevestigd te houden. Eene andere wet, onder Thorbecke wel voorgesteld, maar niet tot stand gekomen, is de Armenwet. Dat
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deze in nauw verband staat tot de godsdienstbegrippen van zoovele
duizenden in den lande, dat zoowel katholieke geestelijken als
hervormde predikanten in de bepalingen dier wet groot belang
moesten stellen, laat zich begrijpen. Zij werd den 23 Mei 1854
met 37 tegen 28 stemmen aangenomen. Later is zij, wat het
domicilie van onderstand betreft, gewijzigd.
Het Ministerie Van Hall deed derhalve wat in zijn vermogen
was, om de belangrijke wetten, welke volgens de additioneele bepalingen der Grondwet van 1848 spoedig tot stand gebracht
moesten worden, bij de Kamers in te dienen. Wij achten ons
zelven volstrekt niet bevoegd om over de waarde dier wetten
ons oordeel te vellen; maar het kan niet ontkend worden, dat
het Ministerie met kracht en met ernst 's lands belangen zocht
te behartigen. Er kleefde echter een onuitdelgbare smet op
dat Ministerie: het had zijn oorsprong te danken aan de Aprilbeweging. De liberale partij kon het dien oorsprong niet vergeven. Deze partij mocht al hare goedkeuring schenken aan alle
wetsontwerpen, — zooals die op de tonnengelden en de accijnsen, —
welke op haar program waren geschreven; doch niet zonder
waarheid kon men op haar toepassen, dat zij was: »noch dankbaar, noch voldaan." Het Ministerie Van Hall bleef altijd bij haar
verdacht als reactionairgezind. Men schreef den minister van
Buitenlandsche Zaken, hoofd van het kabinet, »beleid en sluw
eid" toe: doch men wantrouwde, misschien meer dan noodig-h
was, zijne oprechtheid.
De »gereserveerde houding" der Katholieken is zeerverklaarbaar.
Zij konden »April" noch vergeten, noch vergeven. Mochten er
al onder hen eenige weinigen wezen, welke begrepen dat het
Ministerie Van Hall, gelijk hij het uitdrukte, »een apaisement"
had bedoeld en inderdaad tot stand gebracht; mochten al som
hunner leden in de Staten- Generaal-migendrvlojkst
het onderscheid tusschen een »koninklijk Ministerie" en een
»parlementair Ministerie ", waartoe de politiek- Thorbecke leidde,
begrijpen en naar waarde schatten, verreweg de groote menigte
bleef de beleediging gevoelen hun in April aangedaan; het was
alsof zij de kaakslagen hun toegediend nog gevoelden. De
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Liberalen hadden, om hen, onrecht geleden, — dit werd hun
herhaaldelijk gezegd en door hen geloofd: — van daar dat zij,
al voerden zij geene oppositie quand méme, toch het Ministerie
niet vertrouwden en dat de kiezers stemden voor de Liberalen.
De eigenlijk gezegde Conservatieven waren evenmin, hetzij dan
ook om andere redenen, met het Ministerie tevreden. Zij konden het moeielijk dulden, dat dit Ministerie in zulk een belangrijke
zaak als de accijnsen het werk der liberale partij had gedaan.
Zij beschouwden Van Hall als beginselloos, vooral in de finantieele
quaestie. »Men wilde geen bres schieten in de accijnsen," sprak
de Brauw '), »en de Regeering is de eerste die het toegaf;
men gaf toe aan allerlei aandrang; eerst werd als aequivalent
voor de afschaffing van het gemaal-accijns een hoofdelijke omslag
voorgedragen; op den eersten aandrang werd dit voorstel terug
daarna kwam het aequivalent der opcenten; op nieuwen-genom;
aandrang trekt de Regeering dit terug, en laat zij het aequivalent
der opcenten varen. Hij (de Brauw) ziet in dit alles beginselloosheid." Zoo sprak een der mannen, die vroeger een der getrouwste voorstanders van het Aprilministerie was geweest: als
behoudsman veroordeelde hij thans de ministers, door hem vroeger
zoo gesteund; zoo sprak een der uitverkorenen van de vereeni-

ging Koning en Paderland.
En deze vereeniging äelve, nog voor een drietal jaren zoo krachtig
»De partij van Koning en Vaderland," schreef aan Groen van
Prinsterer een zijner vrienden (22 April 1856), »is zwak, uiterst
zwak, blijkens eigene confessiën. Beginselloos en negatief, antiThorbeckiaansch, dat is : tegen bepaalde personen ingenomen,
antikatholiek, dat is: bevreesd voor Hierarchie en hare tijdelijke
overmacht, moeten zij hier of daar steun zoeken, en zoeken
dien het liefst bij ons (de Anti- revolutionairen) ; kracht kunnen
zij zelf niet ontwikkelen."
In September 1855 werd Groen van Prinsterer, in plaats van
Boreel Van Hogelanden, die tot Gouverneur van Noordholland
was benoemd, door de kiezers van 's-Gravenhage weder ter
1) Voor Gouda in 4853, ten gevolge der Aprilbeweging, gekozen.
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Staten- Generaal afgevaardigd. Een der anti-revolutionaire vrienden schreef hem bij zekere gelegenheid: dat »zijns inziens
Van Hall verderfelijker was dan Thorbecke ", wat door Groen
van Prinsterer volkomen werd beaamd.
Deze bestreed dan ook met heftigheid het Ministerie. Hij verweet
(Nov. 1855) het diens houding: » Wij (de Anti- revolutionairen) hadden nooit onze afkeuring verbloemd van eene protestantsche richting,
bij uitnemendheid fel tegen de Katholieken, maar door wie tevens
wat ons dierbaar en heilig is aangerand wordt. Van daar, dat
spoedig tegen ons van dien kant groote verbolgenheid is ontstaan. Zoo kon het aan het Gouvernement licht vallen, daar het
meer last dan nut uit het voortduren van ons bondgenootschap
tegemoet zag, te breken met onze richting. In schijn enkel
met onze richting, inderdaad met den geheelen historischen oor
bewind." Naar hetgeen Groen van Prinsterer-sprongvahet
verder mededeelde, bleven hij en zijne anti-revolutionaire vrienden in de personen een waarborg zien voor de meer monarchale
toepassing der regeeringsbeginselen en ook tegen een roekeloozen
greep in de belastingen. Het bleek echter al meer en meer, (lat
aan het Ministerie een steun was ontvallen, dien het in een niet
geheel onaanzienlijk deel der natie (de Anti-revolutionairen) bezat.
In de zitting van 1855 bracht het Ministerie, door zijne »Po li tiek van zwicli€eia en van concnnrrentie teweeg, dat het ook den
steun verloor van »die partij, welke bij uitnemendheid de ministerieele geacht werd. En, zeide Groen verder: »Leiding ontbreekt, ten ware wij reeds wellicht geraakt zijn onder de leiding
en het toenemend overwicht van den begaafden staatsman (Thorbecke), tegen wien het Ostracisme gericht werd en die wellicht
niet ten onrechte, reeds vóór eenige maanden, in deze Kamer
te kennen gaf, dat de oppositie was geworden regeerende part j."
Ook van de zijde der Factie, van de Aprilbewegers, die niet
tot de Anti- revolutionairen behoorden, de Reactionairen van Koning en Vaderland verklaarde men zich tegen het Ministerie Van
Hall, doch om andere redenen: immers in November 1855 zeide
een der organen van die factie, in eene vergelijking tusschen het
voormalige Ministerie Thorbecke en het Ministerie Van Hall:
t ne
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»Thorbeeke had door zijnen ijzeren wil het signaal gegeven
voor zijne opvolgers: »handhaaft u met kracht." En in plaats
daarvan treedt een apaisement en vermenging." » »Maar ook dit
geschiedt met kracht"" zal men antwoorden. Ons wederantwoord
is: het geschiedt met volharding, niet met kracht. Kracht is
hier onmogelijk. »Apaisement en Vermenging" zijn de flauw hartigste grondslagen van besturen; of noem dan nog flauwere.
»Apaisement en Vermenging" lossen juist alle kracht op." Dit
was het adres der partij, welke geen »apaisement" voor de
Katholieken, en geene »vermenging van de Protestantische natie"
met de Papisten begeerde.
Met recht kon, in December 1855, toen de wet op de middelen was aangenomen, een woordvoerder der Liberalen zeggen
tot het Ministerie: »Omdat wij er voorstemmen, daarom alléén
gaat gij thans niet ten gronde."
Den 24 Juni 1856 werd Nederland verbaasd door de mare,
dat het Ministerie zijn ontslag had gevraagd, dat de Koning het
had verleend en een ander Ministerie had benoemd.
De politieke Nemesis had het Aprilministerie doen vallen
door een ander petitionement.

HOOFDSTUK I.
De Wet op het lager Onderwijs van 1857.

Het petitionement was eene beweging tegen het wetsontwerp
op het Lager Onderwijs. Het ging uit van de orthodox-protestantsche richting, waarvan Groen van Prinsterer de talentvolle
leider was. Evenals in 1853 werden de godsdienstige hartstochten en de vooroordeelen tegen het Catholicisme opgezweept,
om het Ministerie omver te werpen; doch thans om andere redenen.
In 1853 werd de anti-papistische hartstocht opgewekt met het
doel om Thorbecke van zijnen zetel te lichten: de godsdienst
middel, niet het doel. In 1856 werd het-quaestiwh
godsdienstig gevoel van een groot deel der protestantsche bevolking te hulp geroepen om het Ministerie Van Reenen-Van
Hall omver te werpen; maar slechts als middel: het hoofddoel
was: door een ander bewind de onderwijsquaestie te doen oplossen in overeenstemming met de »gewetensbezwaren" van dat
deel der Natie, dat getrouw was gebleven aan het orthodoxgereformeerd Protestantisme.
Onze lezers zijn in de gelegenheid geweest, in verschillende
hoofdstukken, te zien, hoezeer het vraagstuk van het Onderwijs
op de lagere scholen reeds vóór 1830 de gemoederen in beweging heeft gebracht; hoe in 1842 Willem II pogingen aan
om te gemoet te komen aan de bezwaren van een groot-wend
gedeelte zijner onderdanen tegen de wet op het lager Onderwijs
van 1806 en vooral tegen de wijze, waarop die wet werd ten
uitvoer gelegd. Willem II meende het wel: zijne katholieke on-
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derdanen, zoowel als de protestantsche Afgescheidenen hebben over
zijne goede gezindheid nooit te klagen gehad. De tegenstand,
welken zijne beste bedoelingen ondervonden, was evenwel onverzettelijk. De school was nagenoeg geheelenal onder de heerschappij van dat gedeelte der protestantsche richting, dat wars
van het Orthodoxisme, doortrokken van geringschatting en van
vijandelijke gezindheid jegens het Catholicisme, het Rationalisme en
Humanitarisme, (al werd het ook nog niet zoo onbewimpeld als
later verkondigd,) als den eigenlijken geest van het Christendom en vooral van het Protestantisme huldigde; dat zeer wet
vrede kon hebben met Staatsmacht, mits deze slechts in hunnen
geest werkzaam was. Behoud van het Placet, ; onderdrukking, en
later, achteruitstelling van het Separatisme; handhaving van het
protestantisch Rationalisme op de scholen door de gemengde school
naar de Wet van 1806, was en bleef de kern van het politiekreligieus Credo der predikanten, onverschillig of zij Gereformeerden, Lutheranen, Remonstranten of Mennonieten waren, —
doch over het algemeen genomen, wat de eersten betreft, met eene
voorliefde voor het regeeringstelsel van het Behoud. Naar gelang
de groote Hervormde kerkpartij 1 ) meer in Kerk en in School
haar overwicht wilde handhaven, begon de kleine kerkelijke
partij der Orthodoxen met wantrouwen haar gade te slaan. De Afgescheidenen verlieten de Kerk : de Orthodoxen, hoe ook in vele
zaken met hen eensgezind, volgden hen niet. Zij aanvaardden
den strijd om Kerk en School, terwijl zij in het kerkgenootschap
bleven,. Zoolang de calvinistisch-oligarchische richting, na den hefti
strijd met de Belgen vóór 1829, nog het meesterschap bleef-gen
behouden, was de voorname woordvoerder der anti-revolutionaire Orthodoxen, Groen van Prinsterer, tegen de Vrijheid van
Onderwijs. Latere gebeurtenissen, voorgevallen in den boezem
der gereformeerde Kerk, wijzigden zijne overtuiging. Hij werd een
sterk voorstander van de afzonderlijke school, naarmate de geest
der wet van 1806 van protestantsch meer humanitair werd,
naarmate de Bijbel meer werd ter zijde geschoven en de »Volks1) De Rationalisten, in tegenstelling van de kleine partij: de Orthodoxen.
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historie" (naar de beschouwing van Groen) verbasterd werd.
De Katholieken waren aanvankelijk vrij wel ingenomen met
de wet van 1806: immers de school, die eerst onder de heerschappij der oude Calvinistischgezinde Staatskerk verkeerde,
moest ruimen voor eene andere, die toegankelijk zou wezen
voor alle gezindheden en waarin niet meer eene Staatskerk
heerschen kon. Doch spoedig verflauwde die ingenomenheid of
liever die berusting. Er was wel Beene school meer onder het
gezag van de Staatskerk, maar er bleef eene school onder het
gezag van den Staat. En deze Staat bleef nog altijd vóór
1848 de herinneringen behouden aan den Gereformeerden Staat,
gelijk die vóór 1798 rechtens, later, onder Willem I, feitelijk
bestond. Zeei' juist was en bleef vóór en zelfs na 1848 de toestand zooals N. Beets dien heeft geschetst in deze woorden: ')
n Waarom kunnen de Protestanten vrede hebben met den tegen
toestand der openbare School? Waarom zien zij geen-wordigen
gevaar? Omdat de School over 't algemeen gebleven is nog al
bijbelsch, nog al protestantsch; omdat de onderwijzers meestal
Protestanten zijn, de schoolbesturen grootendeels uit protestantsehe predikanten samengesteld. Omdat er door den politieken
staat van zaken gelegenheid was op allerlei wijzen de schoo
buiten den roomsch- katholieken invloed te houden. Maar de
wet wilde dit niet; langs den wettigen weg is dit niet te behouden. Eene eerlijke toepassing van Recht en Wet verbieden dit...
Tot hiertoe was het aantal roomsche onderwijzers gering; het
vergelijkend examen uit onderscheiden oorzaak niet in hun voordeel ; de schoolcommissie, het plaatselijk bestuur protestant."
Dat dergelijke toestand den Katholieken een doorn in het oog
moest zijn, is te begrijpen. Eerst dan, wanneer zij vrede kunnen
hebben met eene rationalistisch- humanitaire beschouwing van
het Christendom; eerst dan, wanneer zij de Openbaring Gods
niet meer als den grondslag der Kerk blijven beschouwen; dat
is : eerst dan, wanneer zij ophouden Katholieken te zijn, kunnen
zij den' rationalistischen grondslag van de gemengde (of openbare)
4) Fantasie en werkelijkheid niet betrekking tot het Openbaar Onderwijs.
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School goedkeuren! De wet van 1806 moest derhalve hun een
struikelblok toeschijnen, dat zij zoodra mogelijk zouden helpen
verwijderen. 1848 bood hun daartoe de gelegenheid aan. Het ligt
in het wezen der zaken zelf, dat èn Katholieken èn Orthodoxen
moesten inzien, dat in één punt hun weg dezelfde is en blijft.
Maar de macht van den Staat op de School bleef een soort
van Credo voor Rationalisten van verschillende schakeering.
Naar hun begrip van het wezen van den Staat en van diens
roeping, moesten de Liberalen, vooral die op religieus terrein,—wat
zoo spoedig leidt naar politiek terrein, — af keerig zijn van het
vrijmaken der school van Staatsbanden. Toen in 1848 het
hoofdstuk »over het Onderwijs ", dat het voorwerp van het nauwgezet onderzoek der Commissie tot het ontwerpen der Grondwet was,
behandeld werd, liepen de gevoelens uiteen. Dat het ontslag
van Schimmelpenninck en Van Nepveu als ministers het gevolg
was van het verschil van gevoelen omtrent Placet- en Onderwijs
hebben wij reeds vroeger gemeld. Onder den invloed-quaesti,
der inderdaad vrijzinnige en vrijgevige begrippen, welke in
1848 heerschten, onder den invloed der Katholieken, —
toen een sterke steun voor de Liberalen in Nederland, — wenschte
de meerderheid der Commissie eene vrijgevige toepassing van
de Vrijheid van Onderwijs. Dit was echter een steen des
aanstoots voor velen; niet slechts voor de behoudsmannen, maar
ook voor half- liberalen, zooals J. de Bosch Kemper. Deze, wiens
invloed als geleerde en als schrijver in 1848 niet gering is geweest, deinsde terug voor volledige vrijheid van Onderwijs : hij
zag reeds »de Secteschool" in het verschiet. En, zoo verhaalt de
zoon van J. de Bosch Kemper, »toen de Staatscommissie van
17 Maart 1848 de Staatszorg voor het Openbaar Onderwijs uit
de Grondwet schrapte en in de plaats daarvan de vrijheid van
het onderwijs huldigde, is het vooral te danken aan mijn vader,
dat, sterker nog dan vroeger, het openbaar lager onderwijs door
de Grondwet werd gewaarborgd."
Het artikel 194 van het Onderwijs, dat de bron van zooveel
verdeeldheid is geworden, kwam dan ook tot stand : voornamelijk
door den invloed van hen, die de Staatszorg over het Onderwijs
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zoo al niet wilden uitgebreid, dan toch behouden hebben; die
vooral het Bijzonder Onderwijs, wijl het een kerkelijke tint mocht
dragen, niet goedgunstig gezind waren. De drie eerste alineas
van dat artikel 194 luiden :
»Het openbaar onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende
zorg der Regeering.
»De inrichting van het onderwijs wordt, met eerbiediging van
ieders godsdienstige begrippen, door de Wet geregeld.
»Er wordt overal in het Rijk van overheidswege voldoend
openbaar lager onderwijs gegeven."
Het geven van onderwijs werd vrijgesteld, »behoudens het toezicht
der overheid en bovendien, voor zoover het middelbaar en lager
onderwijs betreft, behoudens het onderzoek naar de bekwaamheid
en zedelijkheid der onderwijzers: het een en ander door de Wet
te regelen." Het vijfde van de additioneele artikelen der Grondwet bepaalde, dat het ontwerp van wet op het Onderwijs, zoo
mogelijk in dezelfde zitting (die van 1849) en in allen gevalle
niet later dan in de daaropvolgende, zoude worden voorgesteld.
De minister de Kempenaer had dan ook een ontwerp gereed
gemaakt, maar zijn ministerie was van te korten duur, dan dat het
kon behandeld worden. Ook Thorbecke viel, eer hij het nog
kon aanbieden : deze verplichting ging derhalve op zijnen opvolger Van Reenen over.
Het Ministerie werd niet met rust gelaten. Wel mocht het
in de uitvoering der steeds bestaande Wet van 1806 aan ettelijke wenschen der Katholieken, en vooral der Orthodoxen, te
gemoet. komen; van katholieke zijde bleef men aandringen
op de spoedige indiening van een wetsontwerp, en vooral
Groen van Prinsterer bleef met ijzeren volharding en consequentie aandringen op de onderwijsquaestie. Hij begreep te goed,
dat de meerderheid der Staten-Generaal, zelfs na de Aprilbeweging, slechts schoorvoetend de door hem gewenschte vrijheid
en inrichting van het lager Onderwijs zou toestaan. De gezindheid der Liberalen en der behoudsmannen, welke nog in zoo
menig provinciaal en gemeentelijk Bestuur zaten, bleef zooveel het kon, vijandiggezind tegen het oprichten van bijzondere
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scholen. Het was de vraag of, ingevalle Gedeputeerde Staten
de toestemming tot het oprichten eener bijzondere school niet
wilden geven, niet de eindbeslissing des Konings kon worden
gevraagd, en wijl hierover verschil van uitlegging bleef bestaan, diende Groen, in Mei '1854, eene motie in, om door
onverwijlde wettelijke voorziening in deze leemte der bestaande
wetgeving te voorzien. De Tweede Kamer besliste echter in
ongunstigen zin over deze motie. Hierop diende hij een wetsontwerp in, waarbij zou vastgesteld worden, dat over de aan
oprichting eener lagere school, hetzij door het ge--vragento
meentebestuur, hetzij door Gedeputeerde Staten, uiterlijk binnen
zes weken zou worden beslist, en dat bij afwijzing door Gedeputeerde Staten des Konings beslissing kon worden aangevraagd.
De Tweede Kamer besloot het wetsontwerp in overweging te
nemen. Na belangrijke discussiën werd (144 Juli) het wetsontwerp van Groen van Prinsterer verworpen. Het kon slechts
zeventien stemmen vóór verwerven: van de Anti- revolutionairen en
van vier Katholieken: Van Nispen, Dommer van Poldersveldt, Luyben en Meeussen.
De onversaagde kampvechter voor het christelijk-nationaal
onderwijs kon wel geslagen, maar niet verslagen worden. De
bijzondere School, in zijn Wetsontwerp verdedigd, was wel bij de
stemming der Staten- Generaal terzijde geschoven; maar dit was van
den kant van sommigen alleen, omdat zij van den minister eerlang
een Wetsontwerp op het lager Onderwijs verwachten. De ver
welke in Juni 1854 plaats hadden, waren echter voor-kiezng,
revolutionairen
niet gunstig. Van der Brugghen moest
de Antite Zutphen ruimen voor Dullert; Groen van Prinsterer te Zwolle
voor J. P. P. Van Zuylen Van Nyevelt. Het waren vooral de
katholieke kiezers geweest, die, door de liberale kandidaten te
steunen, hunne nederlaag hadden veroorzaakt. Groen van Prinsterer bleef echter buiten de Tweede Kamer voor de zaak van
het lager Onderwijs in »christelijk historischen' zin een even
krachtig en onvermoeid kampvechter als hij het geweest was in
de Karner en het weder werd, toen hij later opnieuw werd gekozen.
Den 22n September 4 854 werd door den minister van Binnen-
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landsche Zaken een ontwerp van wet op het lager en middelbaar Onderwijs ingediend. Het ligt niet in ons bestek de verschillende artikelen en de goed- of afkeuring, welke zij ondervonden,
te bespreken. Het zwaartepunt, zoowel in politieke als in religieuse beteekenis, van het wetsontwerp was gelegen in art. 4,
van den volgenden inhoud:
»De openbare scholen zijn ingericht voor kinderen van verschillende godsdienstige gezindheden.
»De onderwijzers in deze scholen onthouden zich van iets te
onderwijzen, te doen of toe te laten, kwetsend voor de godsdienstige begrippen van eenige gezindheid.
»Het geven van onderwijs in den godsdienst wordt overgelaten
aan de kerkelijke genootschappen. Hiertoe zijn de gebouwen
voor het openbaar lager en middelbaar onderwijs, buiten de
schooluren, voor de leerlingen der school beschikbaar.
»Waar de plaatselijke omstandigheden het toelaten, mogen afzonderlijke openbare scholen worden ingericht voor kinderen
van dezelfde godsdienstige gezindheid.`
In de laatste alinea van artikel 4 van het wetsontwerp
lag het struikelblok voor de mannen der liberaal-humanitaire
levensbeschouwing. Het moest, voorzeker, in de gedachte des
wetgevers een toegeeflijkheid wezen voor hen, die aan de School
een godsdienstig karakter wenschten gegeven te hebben: voor
enkele Anti- revolutionairen, ook voor zeer vele Katholieken was,
in 1854, deze vrijheid tot gezindtescholen voldoende. Maar
het beginsel van de »gemengde school," waarvan de strek
wezen moest »algemeene ontwikkeling en vorming," neer--king
gelegd in artikel 1 van het wetsontwerp, voldeed de Anti-revolutionairen niet en evenmin de meeste Katholieken. Groen van
Prinsterer bleef echter in de Nederlander, in vlugschriften en
anderszins, onverzettelijk strijd voeren tegen het beginsel. Dat
»de Bijbel van de school werd geweerd," dat het Christelijk
beginsel werd verzwegen, was en bleef iets wat hij nooit kon
goedkeuren. Van der Brugghen was niet zoo onverzettelijk. Hij
schreef in October 1854 aan zijnen vriend Groen: »A priori
zoude ik zeggen, dat de Wet voor ons wel aannemelijk moet
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wezen, wijl, gelijk trouwens wel te verwachten was, de liberale
partij er zoo heftig tegen te velde trekt. Mag men hun bondgenoot worden, wijl het nog niet alles is dat men wenschen
kan, om deze schrede tot beterschap onmogelijk te maken? Ik
moet bekennen, dat ik in het beginsel van mogelijke splitsing een
grooten stap zie, gewichtiger dan de Regeering misschien zelve,
tevens rekening makende op den algemeenen nationalen afkeer van
de gezindheidsschool, bedoeld heeft. De invoering van liet nieuw
beginsel zal, naar mijne gedachte, als eene wigge werken, die
in eene kleine reet past, maar, met een paar hamerslagen, groote
houtblokken klooft... Bij mij staat het vast, ik moet het zeggen,
dat eene openbare gezindheidsschool, als regel, niet mogelijk,
maar ook niet wenschelijk is: kan dat niet, dan blijft er, indien
ik wel zie, niets anders over dan, als regel, eene niet- gezindheids- openbare- school, en dát is, par la force des choses, in den
regel eene godsdienstlooze school, schoon exceptiën zeer mogelijk
zijn. Er kan daarnaast alléén mogelijk zijn eene facultatieve
openbare gezindheidsschool. Maar dat facultatieve brengt juist
mede, dat zij niet kan (en ook niet moet) opgedrongen worden.
Een middel om hare vergunning bij de Wel te verzekeren, dáár
waar zij mogel jk is en verlangd wordt, komt even ondoenlijk
voor." Men ziet het: Van der Brugghen stond reeds in October 1854
voor de bezwaren der schoolwetquaestie, als voor iets zeer
moeilijks, en in weifelende houding. Groen van Prinsterer echter
was niet weifelend gelijk zijn anti- revolutionaire vriend. Zijn
stelsel stond bij hem vast: het opgeven van den grondslag daarvan
bleef voor hem afval en verloochening van geheel zijne godsdienst-, historie- en wereld - beschouwing. De School moest naar
de gezindheden gesplitst worden: het Christelijk (d. i. voor hem:
het orthodox- Gereformeerd) beginsel moest het Onderwijs en de
lagere School, die ook opvoeding ten doel heeft, als een zuurdeesem doordringen. De Bijbel mocht van de School niet geweerd
worden. De volkshistorie mocht niet verwrongen worden voorgesteld. Aangezien dergelijke School nooit kon samengaan met beginselen, als die neêrgelegd waren in de Grondwet van 1848, moesten
ook Katholieken, moesten ook Israelieten hunne eigene scholen heb-
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ben. Men vergete niet, dat Groen van Prinsterer beginselen stelde,
maar in zijn parlementairen en extra-parlementairen strijd geene
wetten in artikelen gerangschikt formuleerde. Hij was een veldheer, die de kleinere bijzonderheden van het ten uitvoer brengen
van het oorlogsplan aan de mindere officieren overliet.
De rechten der Katholieken waren ééne der redenen, waarom,
gelijk Groen en de Anti-revolutionairen het zeer wet begrepen, aan
de School van overheidswege een neutraal karakter diende gegeven
te worden: vandaar de eisch van gesplitste scholen. Hij stelt op
den voorgrond, »dat de Roomsche Kerk in beginsel is tegen de
gemengde school. Zij kan er zich aan onderwerpen alléén als
aan een noodzakelijk kwaad; alleen op voorwaarde, dat al wat
voor haar Geloof gevaarlijk zou kunnen zijn worde ter zijde
gesteld. Dus : geen Bijbel; geen Bijbelsche Geschiedenis; geen
Volkshistorie; kortom geen behandeling van eenig onderwerp,
dat met den Godsdienst in eenig verband is. De Roomsch-Katholiek verlangt, dat de gemengde school, — is ze niet te vermijden, — godsdienstloos, eene louter burgerlijk maatschappelijke
inrichting van het onderwijs zij." En het voldoen aan dit verlangen der Katholieken, zegt Groen : As grondwettig, is billijk,
is onvermijdelijk" en, zegt hij verder, »de onvermijdelijkheid van
het zwichten voor den eisch der Roomsch•Katholieken op de
gemengde school was in het openbaar schoolwezen, en ook in
vele bijzondere scholen der tweede klasse, openbaar (wat
onder het in kracht zijn der Wet van 1806 van katholieke zijde
betwist wordt), doch let op die onvermijdelijkheid in de geschiedenis der wetgeving: in het Besluit van 2 Januari 1842
in de ontwerpen van Wet van 1849 en van 1854. Er kon
derhalve aan de openbare School van overheidswege geen positief-godsdienstig karakter gegeven worden, vandaar de onvermijdelijke noodzakelijkheid der gesplitste, der gezindheidschool."
Zeer juist had Groen van Prinsterer gezegd, dat de Katholieken in beginsel tegen de gemengde School waren, dat zij zich
er alléén aan kunnen onderwerpen, als al hetgeen voor het Geloof gevaarlijk zou kunnen zijn, volstrekt vermeden zou worden.
Zeer juist derhalve zag hij in, dat èn Bijbelsche Geschiedenis, èn
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Volkshistorie in den zin gelijk de Orthodoxen, maar ook gelijk de
rationalistischgezinde Protestanten deze begrepen, zorgvuldig
moesten geweerd worden. Absolute neutraliteit derhalve op de
gemengde School, welke dan altijd nog als eene niet te vermijden, doch nooit als een te begeeren noodzakelijkheid zou moeten
worden beschouwd : de voorkeur derhalve aan de gesplitste, aan
de gezindheidschool.
Van niet - orthodoxe en niet - katholieke zijde werd echter juist
het beginsel van de gemengde School met hand en tand
bestreden. Men scheen bij de »groote protestantsche partij,"
gelijk Groen van Prinsterer haar gaarne noemde, maar niet te
kunnen begrijpen, dat voor Orthodoxen en voor Katholieken de
quaestie voor het Eager Onderwijs wortelde in eene quaestie van
conscientie. Altijd onder den invloed eener eigenaardig idealistische opvatting van »verdraagzaamheid ", — die in de practijk evenzeer, hier als in andere punten veel te wenschen overlaat, -- meende
deze, dat zij slechts kon bevorderd worden dóór en op de ge
meerderheid van den protestantschen midden--mengdSchol.D
stand in de steden, schier alle leden der kleinere protestantsche
kerkgenootschappen, de Israëlieten, waren over het algemeen sterk
voor de gemengde School. Het waren echter voornamelijk de
predikanten der »moderne richting ", de Maatsckappij tot Nut
van 't Algemeen», de Vrijmetselaarsloges, de openbare onderwijzers, die de kern uitmaakten van het strijdlustige gedeelte der
voorstanders der gemengde school. Dezen wilden niet eens, dat
de Wet de splitsing der openbare scholen zou toelaten. Zij
waren sterk gezind tegen alles wat de Bijzondere School slechts
eenigermate meer dan de Grondwet volstrekt gebood zou kunnen ten goede komen.
Vandaar ook dat zeer velen in den lande van den beginne af
de Schoolquaestie, als zijnde in den grond eene Godsdienstquaestie,
beoordeelden en veroordeelden. De tegenstanders wilden in
den strijd zien : eene poging van de rationalistisch -protestantsche richting, indirect aangevoerd door hare »moderne" predikanten, om op de School indirect den invloed te herwinnen,
welke vroeger door de predikanten der gereformeerde Staatskerk
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direct was uitgeoefend. De Katholieken begrepen bovendien
evenzeer als de Orthodoxen, dat, al was het ook tegen den geest
der Wet, door gemeentebesturen bij het benoemen van school
commissiën, door de ambtenaarswereld bij voordrachten van
schoolopzieners, door schoolopzieners bij vergelijkende examens
hunne adspirant-onderwijzers zouden worden ten achter gesteld ;
dat zoo hetgeen zij noemden de DDominocratie der Modernen"
zou worden gesteund en het leeuwenaandeel zou worden gegeven
aan de Liberalen op religieus terrein. Vandaar de tegenstand tegen
de gemengde School, zoowel van de zijde der Katholieken als van die
der Orthodox-Gereformeerden. Men stelle zich niet voor, dat dit alles
even juist, even scherp omschreven als in latere jaren, reeds toen,
in 4854-57, is geformuleerd geworden. De schoolquaestie heeft
eerst later den omvang verkregen, waartoe zij thans, in 1884,
is opgegroeid; maar de elementen, die de oppositie teweeg
bestonden van beide kanten reeds ; hoewel nog maar-brachten,
eenige zeer scherpzinnig of wijsgeerig denkende mannen begrepen, wat als gevolg uit de oorzaak moest voorkomen, terwijl
zeer velen onder de Katholieken nog vertrouwen stelden op de
»echte liberaliteit" van de Liberalen en vooral van Thorbecke. Zij
hielden niet genoeg in het oog, dat de personen zeer welgezind
zouden kunnen zijn, maar dat Politiek en religieus Liberalisme
door Wahlverwantscha ft elkander al meer en meer zouden naderen. Van beide kanten heeft men vaak te veel uit het oog
verloren, dat goede trouw zoowel bij tegen- als bij mede- standers
kan heerschen: te veel vergeet men, dat hoezeer ook »het individu" inconsequent moge zijn, het stelsel tot zijne logische
consequentiën moet komen. Evenals in dag-, week- en maand
druk werd gesproken, werd-bladenovrOwijsquaet
ook in de sectievergaderingen van de Tweede Kamer der StatenGeneraal deze zaak uitvoerig behandeld. Den 20n Mei 1855
werd eerst het verslag uitgebracht. Wij nemen eene korte vrij
juiste samentrekking daarvan over : alléén echter voor zoover
het betrekking heeft tot het brandpunt der quaestie.
r,De vraag werd behandeld of het niet als eene leemte in de
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wet te beschouwen ware, dat de vermelding van het Christelijk
beginsel als grondslag van alle onderwijs daarin ten eenen male
ontbrak. Drie gevoelens stonden ten dezen aanzien tegenover elkander, die wij niet in bijzonderheden zullen ontwikkelen, maar slechts
in hoofdbeginsel aangeven.
»In de eerste plaats waren er eenige leden, die de verzwijging
van het Christelijk beginsel in de wet ten sterkste afkeurden,
het een beschamend verschijnsel achtten, dat zoodanige on-Christelijke wet op het onderwijs aan de Vertegenwoordiging eener
Christen natie kon worden aangeboden, en die met nadruk het gevoelen voorstonden, dat ook op de openbare scholen een positief godsdienstig onderwijs, in verband met het onderwijs in den godsdienst,
dat gegeven wordt van wege de Kerk, wierd mogelijk gemaakt.
»Het tweede hoofdgevoelen werd door een veel grooter aantal
leden voorgestaan. Zij gingen uit van de stelling, dat, even
als het Christendom de grondslag is onzer beschaving, zoo ook de
Christelijk godsdienstige beginselen een der hoofdelementen van
het openbaar lager onderwijs moeten uitmaken. Zij geloofden niet,
dat de Grondwet eenigen hinderpaal daaraan in den weg legt. De
eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen, in het 2de lid
van art. 194 der Grondwet voorgeschreven, behoeft niet in dien
zin te worden uitgelegd, alsof geheele ter-zijde-stelling dier
begrippen bedoeld ware. Het duidt zelfs zulk eene uitlegging niet.
De zin onzer natie vordert een godsdienstig en 'wel een Christelijk
godsdienstig onderwijs. De overgroote meerderheid der ingezetenen
verlangt niet, dat reeds op de school bijzondere leerstellingen van
kerkgenootschappen worden aangeraakt of in de jeugdige gemoederen zaden worden geworpen, waaruit later het kwaad der onverdraagzaamheid zou kunnen ontkiemen, maar zij stelt er wel
hoogen prijs op, dat het lager onderwijs dienstbaar worde gemaakt aan de bevordering van zedelijkheid en godsdienst en aan
het geloof in die groote waarheden, waaromtrent al de Christenkerkgenootschappen het eens zijn. Wierd dus de inrichting van
het openbaar lager onderwijs derwijze geregeld, dat de bevor
Christelijke beginselen op de openbare school onmogelijk-deringva
wierd, dan zou die regeling, in plaats van ieders godsdienstige
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begrippen te eerbiedigen, gelijk de Grondwet beveelt, integendeel in strijd zijn met het godsdienstig begrip van de natie in
het algemeen. Tegelijk zou dan het belang van den Staat, welks
welzijn op de zedelijkheid en den godsdienstzin zijner burgers
berust, weinig worden behartigd. De school is geenszins de opvoedingsplaats der jeugd, maar kan en mag toch aan die op=
voeding dienstbaar gemaakt zijn.
»Men verlangde van deze zijde, dat de wet of, op het voorbeeld
an die van 1806, de opleiding tot Christelijke en maatschappelijke deugden als een hoofddoel van het lager onderwijs aanwees;
Of, zoo het woord Ckristeljk vermeden moest worden, althans
liet doorstralen, dat het godsdienstig element niet is uitgesloten_
Het verbod om iets te leeren wat met Christelijke begrippen
strijdt zou reeds eenigermate bevredigen en tot geruststelling der
natie strekken.
»In de derde plaats waren er verscheidene leden, die het
geenszins als een gebrek in de wet beschouwden, dat daarin
niet van het Christelijk beginsel als grondslag van het onderwijs
gewag werd gemaakt. Deze leden erkenden gaarne, dat onze
beschaving, onze zeden op het Christendom berusten. Zij konden
zich niet voorstellen, dat het mogelijk ware lager onderwijs te
geven wat niet tot zekere hoogte van het Christelijke beginsel,
van de hoofdwaarheden des Christendoms uitgaat. Daarin ligt
ook niets verkeerds, niets berispelijks, mits slechts het geven van
aanstoot vermeden worde. Maar dat beginsel behoeft geene ver
Christelijke zin heeft de natie zoozeer-sterkingdw.D
doortrokken, dat het onderwijs Christelijk zal zijn, ook dan als
de wet geheel daarvan zwijgt.
»2. Op deze beschouwingen kwam men bij het bespreken van
het beginsel der gemengde scholen terug, welk beginsel door
de overgroote meerderheid verdedigd werd, als liggende in de
Grondwet en geboden door het Staatsbelang. Sommigen gaven
intusschen aan om in de wet op te nemen, dat het onderwijs
ook strekken zou ter opleiding tot godsvrucht, vaderlandsliefde
en alle maatschappelijke deugden.
»3. De bevoegdheid tot vestiging van afzonderlijke scholen voor
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kinderen van dezelfde gezindheid werd door de overgroote meerderheid afgekeurd, als ongrondwettig, als strijdende met den
aard van het lager onderwijs, dat vreemd moet blijven aan de
leerstellingen van een bepaald kerkgenootschap, als leidende tot
eene bron van tweedracht en als gepaard met onoverkomelijke
bezwaren in de uitvoering." 1 )

De meerderheid van de Tweede Kamer, — gelijk later is gebleken, eene belangrijke meerderheid, — was volstrekt niet geneigd het beginsel, dat er openbare scholen zouden kunnen opgericht worden voor kinderen van verschillende gezindheden, in de
wet op te nemen; het bleek, dat het stelsel van de gesplitste school
weinig aanhangers en zeer vele tegenstanders vond; dat zelfs eene
belangrijke meerderheid was vóór het stelsel van de gemengde openbare school. De minister nam daarop het Wetsontwerp terug om
nader overwogen te worden ; hij diende (30 December 1855)
een nieuw Wetsontwerp bij de Tweede Kamer in, dat behalve in
eenige ondergeschikte punten ook gewijzigd was in het hoofdpunt.
De Regeering liet de wetsbepaling: dat scholen voor kinderen van
ééne gezindte, van overheidswege, zoo de omstandigheden het
toelieten, zouden kunnen worden opgericht, varen en nam in
haar nieuw ontwerp de regeling aan, door de meerderheid der
Tweede Kamer begeerd, dat het openbaar Onderwijs uitsluitend
zou worden bepaald tot de gemengde School.
De ontevredenheid over het aldus gewijzigde wetsontwerp
was bij de Orthodox- Gereformeerden zeer groot. Gelijk altijd stelde
Groen van Prinsterer, sinds September 1855 weder lid van de
Tweede Kamer, zich aan de spits zijner politieke en religieuse
strijdgenooten. Wanneer men de katholieke bladen van den
aanvang van 1856 moet gelooven, zou er weder een plan beraamd zijn tot eene herhaling van de Aprilbeweging. Ook in liberale bladen is dit beweerd. Wat deze zaak betreft is dit gedeeltelijk
juist en gedeeltelijk minder juist. Het valt niet te ontkennen, dat de
1) Wet van 13 Aug. 1857 toegelicht enz. door een Ambtenaar b ij de
Welgevende Macht. 's Hage 1857. bl. 25-26.
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overblijvende felle anti-papisten in hunne organen beproefd hebben
weder eene volksbeweging op te wekken; dat godsdiensthaat en
vastklevendheid aan de begrippen eener reactie, welke de Grondwet van 1848 wenschte omvergeworpen te zien , menigeen
hebben doen gelooven aan de mogelijkheid van dergelijke reactie;
doch er bestond eene niet te dempen klove tusschen de twee elementen, die, in April 1853, hadden samengewerkt. De 1?akkelpartij, gelijk
zit werd genoemd, bleef met ongeëvenaarde felheid de »Roomschee"
bestrijden; maar terzelfder tijde was die partij vijandig gestemd
tegen de grondbeginselen der Orthodox-Gereformeerden: geheel
negatief in haar streven, was zij eerder geneigd revolu--enal
tionair dan anti-revolutionair te wezen. Wel lachte haar het
plan toe om eene nieuwe uitgave van de Aprilbeweging te bezorgen, maar zoodra zij zag, dat de hoofdquaestie voor de Orthodoxen eenig en alleen het Onderwijs wezen zou, trok de
partij zich terug, nog eer zij zich te zeer bij de Anti-revolutionairen had aangesloten. Maar ook dezen begeerden volstrekt niet
met de Pakkelpartij samen te gaan. Wilde deze insgelijks petitionneeren, dit was hun zeer wel; maar Groen van Prinsterer
begeerde niet, dat, gelijk in April 1853, de beteekenis, welke
hij aan de volksbeweging wenschte te geven, door vreemde factoren van de rechte baan werd afgeleid. Wel tierden de
anti- papisten, dat terwille van de »Roomschen" de Bijbel van
de school werd geweerd; wel stemden velen der petitionarissen
hierin met hen mede: wel was dat »weren van den Bijbel"
het argument, dat de orthodoxe menigte begreep en waarvoor
zij strijden wilde, maar thans zuiver consequent, en altéén. »In
ons isolement ligt onze kracht" kon Groen toen zeggen, gelijk hij
dit bij eene andere gelegenheid heeft gedaan."
In het begin van Februari 1856 ging een adres aan de Sta
Generaal algemeen bij de Gereformeerden rond. Het eerst-ten
was het geteekend door 0. G. Heldring predikant te Hemmen,
door D. Chantepié de la Saussaye, Waalsch predikant te Leiden,
en nog zeven andere orthodoxgezinde predikanten. Dat Groen
van Prinsterer den stoot gegeven heeft tot het indienen van dit
adres, is algemeen bekend.
IIIe D. '18

274

PETITIONEMENT.

Aan het einde van het adres werd gezegd : »Op grond van
dit een en ander wenden wij ons tot de Volksvertegenwoordiging
in den naam onzes Heeren Jesus Christus; in den naam onzer
gemeenten ; in den naam van vele geloofsgenooten in ons Vaderland, wier getal wij vertrouwen, dat bij behoorlijke kennis
gewis toenemen zal, met het ernstig en dringend verzoek:-nemig
dat zij niet toelate, dat onze Grondwet langer buiten verband
met het Geloof en de Geschiedenis der Natie worde gehouden;
dat zij geene Wet voor onze scholen bekrachtige, waarin onder
algemeene bewoordingen datgeen, hetwelk aan elke gezindheid
meest dierbaar is, wordt geweerd ; dat zij zorge, dat bij de opleiding
onzer Nederlandsche protestantsche jeugd, beroep op den Bijbel,
trouw verhaalde Volkshistorie en betamelijke melding des Zalig
Staat- misdaad worde;... en de Heer niet uit de-makersgn
nationale Volksschool worde verbannen."
Hetgeen de petitionarissen begeerden, werd dus duidelijk genoeg
gezegd. Hoewel liet petitionement niet zulk een grooten omvang
heeft gekregen als dat van 1853, was het toch zeer belangrijk.
Duizenden hebben het onderteekend. De onderteekenaars waren
Orthodoxen; strenger of gematigder in hunne opvatting van de
orthodoxie, de aanmoedigers van het petitionement waren weder
in de eerste plaats predikanten. Ongetwijfeld waren dezen in
hun recht, toen zij zich op den voorgrond plaatsten en hunne
gemeentenaren aanspoorden tot het handhaven en verdedigen
van het Onderwijs, dat aan de jeugd gegeven zou worden, opdat
het op godsdienstige grondslagen zou zijn gebouwd.
Over het beginsel van eene Wet op het lager Onderwijs waren evenwel predikanten en gemeenteleden, die tot de orthodoxe richting behoorden, allen volstrekt niet eensgezind. Terwijl
Groen van Prinsterer en met hem de meesten, vooral onder de
kleine burgerij en de landbouwende bevolking, streng vasthielden aan het eenmaal voorgestelde, waren anderen eene minder
strenge zienswijze toegedaan. Velen zagen tegen de gemengde
School geene onoverkomelijke bezwaren. Kemink 1 ) schreef b. v.
aan Groen van Prinsterer, »dat Nicolaas Beets tegenover hem bel) Chef eener boekhandelaarsfirma te Utrecht: zeer orthodox.
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weerde, dat de gemengde school te zeer nationaal was dan dat
men met eenig vertrouwen aan hare opheffing kon denken en
arbeiden." Van der Brugghen betoonde zich insgelijks, in zijne
briefwisseling met Groen, weifelend omtrent het punt van de
gemengde of gesplitste School. Het gematigd orthodox tijdschrift
Ernst en Vrede, waarvan Chantepié de la Saussaye hoofdredacteur
was, behoorde insgelijks tot hen die de gemengde School niet onvoorwaardelijk veroordeelden. Chantepié schreef, toen de schoolwetstrijd,
in December 1856, aan de orde van den dag was, aan Groen:
»Ik blijf in de schoolquaestie de splitsing voor alleen mogelijk
houden: namelijk als doel; waarnaar wij niet linea recta, maar
door de conscientie der Natie, welke alleen door feiten wordt
gevormd, heengevoerd worden. Doch ik ben het met het Ministerie (Van der Brugghen) eens, dat het niet de plicht is der
Regeering de Natie daaromtrent betere overtuigingen op te leg
gen, en dat het grootste deel des Volks aan de gemengde School
als aan een palladium gehecht is." Zelfs onder de orthodoxgereformeerde richting was men het dus volstrekt niet eens
omtrent de schoolquaestie. Het werd vrij algemeen erkend, dat
de meerderheid der Natie niet vóór het stelsel was, hetwelk door
Groen van Prinsterer met zooveel ijver en volharding werd ver
Wat meer is, men beschouwde het streven der Katho--deig.
om
aan de School het protestantsch karakter te ontnemen
lieken
als een steunen der gemengde School. Schreef niet Groen, in
een overzicht over den politiek-religieusen strijd aan Merle d'Aubigné te Geneve: »Wij hebben te strijden (ook) tegen de Katholieken, die, bij den eigenaardigen toestand des lands, zich, door
de hand te reiken aan de Liberalen, verklaren voor het stelsel
der scholen zonder God." 1
Dat de vrees voor het weren van den Bijbel van de school
en zulks ter wille van nde Roomschen" aan het petitionement
kracht gegeven heeft, blijkt uit de geheele beweging.
De verzoekschriften aan den Koning, aan de Staten-Generaal
)

1) L'école athéiste. Groen van Prinsterer plaatst hier de houding der
Katholieken in een verkeerd licht; maar men kent zijn anti-papisme.
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vloeiden toe; de Pers vuurde de hartstochten aan en de verkiezingen van Juni 1856 waren aanstaande. In deze omstandigheden zou de Koning een advies aan den staatsraad G. Groen
van Prinsterer gevraagd hebben; althans deze' heeft een advies
openbaar gemaakt, dat (23 Mei 1856) aan Z. M. is gericht.
Daarin werd onder anderen gezegd: »Ik waardeer de talenten,
de verdiensten, ook de bedoeling der Ministers, wier politieke
Maar ik schroom niet
richting aan het kabinet kleur geeft.
te herhalen wat ik in de Tweede Kamer meermalen gezegd
heb: dit Ministerie heeft het voetspoor eener staatkunde, waartegen het Vorst en Volk zou vrijwaren, gevolgd; de nationale
kracht, waarin U. M. een steunpunt van vorstelijke zelfstandigheid vond, verlamd; bondgenooten moedeloos en tegenpartij
overmachtig gemaakt. De zegekreet ten vorigen jare, na-ders
het tot stand komen der afschaffing op het gemaal: »De oppositie
is regeerende partij ", is niet onbekend; waarbij straks de aan
gevoegd werd: »Is het voor de waardigheid der kroon-merking
niet beter, dat het hoofd der oppositie minister, dan dat de minister aan het hoofd der oppositie ondergeschikt zij! Vooral
zou in April 1853 niet licht iemand van dil Ministerie deze
Wet op het lager onderwijs hebben verwacht: verloochening
van het christelijk karakter der Natie; prijs geven aan de Roomschgezinden van al hetgeen de protestantsche Christen als onmisbaar in de Volksopvoeding waardeert. Het intrekken van zoodanige Wet zou, dunkt me, de eerste daad en het programma
van een gewijzigd bewind zijn." Een weinig verder zegt Groen van
Prinsteren in dat advies: »In de regeling van het lager onderwijs
worde niet belet het oprichten van openbare scholen waar, door
afzondering van Israelieten en Roomschen, de Protestant, gelijk
ook de Wetgever van 1806 gewild heeft, in de gelegenheid zij
tot het belijden van den Zaligmaker, tot het gebruiken van Gods
Woord, tot het vermelden van datgeen waarin de kracht en de
kern der geschiedenis van Uwe en ook van Zijne vaderen
openbaar is."
')

1) Van Hall, Van Reenen, Vrolik.
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Dit advies werd, gelijk uit de dagteekening blijkt, gegeven
vóór dat de verkiezingen van Juni 1856 plaats hadden.
De verkiezingen voor de ééne helft van de Tweede Kamer der
Staten- Generaal geschiedden den 10' Juni. De meerderheid bleef
aan de Liberalen, schier overal gesteund door de Katholieken.
De goede gezindheid van dezen voor de Liberalen ging zoover,
dat de Tijd aan zeer velen de verklaring rekende te moeten
geven op hunne vraag : of b. v. Dommer, Beens en anderen
zich niet al te vaak van de liberale partij hadden afgezonderd,
dat gemelde heeren wel degelijk hunne stem dienden te behouden. Groen van Prinsterer moest te 's Gravenhage tegen
Gevers Deynoot, bij herstemming, het onderspit delven. Hij werd
echter, toen Gevers van Endegeest minister van Buitenlandsche
Zaken werd, in het district Leiden gekozen. Omtrent de Onder
houding daarbij van Groen van Prinsterer,-wijsquaetnd
in verband met de politieke quaestie, bijgevolg de verkiezingen,
zeide de Tijd het volgende, wat in vele opzichten ook de zienswijze
der liberalen uitdrukte : »De heer Groen van Prinsterer heeft
de onderwijsquaestie op den voorgrond gezet en haar gesteld
als de hoofdvraag, die bij de verkiezingen gelden moet. Ongetwijfeld is de zaak van het Onderwijs ééne der levensquaestiën,
en stond zij alléén, wij zouden niet aarzelen ons aan zijne zijde
te scharen; want in het Onderwijs ligt de toekomst van het
Vaderland. Maar de zaak van het Onderwijs, in den toestand
waarin Nederland zich op het oogenblik bevindt, staat niet
alléén. De politieke quaestie overheerscht haar. En mocht Groen
slagen in de beweging, die hij met talent en moed bestuurt,
hij zou, ook zonder dat hij 't wilde, tot resultaten komen, die
de zaak van het. Onderwijs op den achtergrond schuiven, om
haar te maken tot een onderdeel van eene algemeene politieke reactie.
»Is deze laatste voor Nederland wenschelijk? Zelfs de heer
Groen zou 't niet durven beweren, en ongetwijfeld zou hij,
deswege ondervraagd, antwoorden dat hij ze niet wil. Intusschen,
zoo het roer van Staat mocht vallen in de handen van zijne
vrienden, zou de drang der omstandigheden en de blinde dwee-
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perij van een groot deel zijner aanhangers een toestand doen
geboren worden van dreigend gevaar voor het gansche land." lie
Tijd, — en de kern der liberale partij scheen het met hem eens,
was nog meer bevreesd voor nde staart van de Partij," dan
voor Groen zelf.
Den 23 Juni maakte het Staatsblad bekend, dat Z. M. de
Koning, op het daartoe gedaan verzoek, eervol ontslag verleende
aan Mr. D. Donker Curtius, als minister van Justitie, en in
diens plaats benoemde, Mr. J. J. L. Van der Brugghen ; aan Mr. G.
G. J. van Reenen, als minister van Binnenlandsche Zaken en in
diens plaats benoemde Dr. G. Simons; dat verder aangenomen
werd het ontslag van de ministers J. A. Mutsaers, als minister
van R. K. Eeredienst, en van A. J. Smit van de Broecke, als
minister van Marine. Het aangevraagd ontslag van den minister
van Oorlog, H. P. C. baron Forstner van Dambenoy ; van Mr. A.
G. A. Van Rappard, als minister van Hervormden Eeredienst; van
Dr. A. Vrolik als minister van Financiën ; van P. Meyer, als
minister van Koloniën, werd niet aangenomen. In plaats van
F. A. Van Hall, die reeds. eenige dagen te voren het aan
ontslag had verkregen, werd tot minister van Buiten-gevrad
Zaken benoemd Jhr. D. F. Gevers van Endegeest,-landsche
voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal. Voorshands werden nog Beene ministers van Marine en voor R. K.
Eeredienst benoemd. In het midden van Juli traden echter op
voor Marine J. S. Lotsy, Lid der Eerste Kamer — geen marineofficier -- en voor R. K. Eeredienst Mr. J. W. Van Romunde.
Het optreden van het Ministerie Van der Brugghen—Simons
werd vrij algemeen met groote ontevredenheid vernomen. Onder
de felste tegenstanders behoorde de Tijd, die het met den naam
van piëtistisch-reactionair Ministerie bestempelde ; niet minder
het Handelsblad en de drnhemmer Courant, twee hoofdorganen
der liberale partij. Het blad, waarin de conservatief-liberalen de uitdrukking hunner opinie terugvonden, welk dagblad,
naar men zeide, altijd den oud-minister, thans baron geworden,
F. A. Van Halt en zijnen vrienden tot orgaan bleef dienen, was
evenmin ingenomen met het nieuwe Ministerie. Het vond
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slechts steun bij de Fakkel en andere anti-papistische kleine blaadjes, en bij het Residentieblad, dat later veranderde van redactie
en van richting en het Dagblad van Zuid Holland en 's Gra-

venhage is geworden.
Onmiddellijk nadat het nieuwe Ministerie was opgetreden,
werden de zittingen van de Staten- Generaal gesloten. Eerst den
19 September kwamen deze weder bijeen. Het optreden van het
nieuwe Ministerie, — van welks aanvaarden van het Bewind
men algemeen officieel de reden wenschte te vernemen, —•
moest thans voor de Natie opgehelderd worden.
In de Troonrede zeide de Koning: »De ontwerpen van Wet
tot regeling van de drie takken van Openbaar Onderwijs zullen
aan U gezamenlijk worden voorgelegd. Het verband, vereischt
tusschen de deelen van een samenhangend geheel, kan op die
wijze beter worden bewaard."
»De zorg voor de onschendbaarheid van al wat tot het gebied
des gewetens behoort, is eene der voorvaderlijke overleveringen
van Mijn Stamhuis. Zij heeft ook Mij bewogen, alsnog naar
middelen om te zien, ten einde de bezwaren van zeer velen
tegen de ontworpen regeling van het Volksonderwijs zooveel
mogelijk op te heben."
»Ik wenschte met Uwe hulp aan Nederland schoolinrichtingen te verzekeren, in welke het Godsdienstig karakter der Natie,
sinds eeuwen door het Christendom gevormd en ontwikkeld,
wordt geëerbiedigd, en tevens de eisch der Wetenschap en het
beginsel der Volkseenheid worden gehuldigd."
In het Adres van Antwoord op de Troonrede § 6 werd gezegd : »Door Uwe V. wordt ons het uitzicht geopend op de
voordracht van verschillende wetsontwerpen van het uiterst
gewicht, tot welker nauwgezet onderzoek wij ons gaarne bereid verklaren. Daaronder is er een, dat op het lager Onderwijs, waarvan de indiening, naar onze overtuiging, thans geen
verder uitstel gedoogt. Het gevoelen der Kamer over dit gewichtig onderwerp is bekend. Het staat uitgedrukt in het verslag onzer overweging van het vroeger ingediend wetsontwerp,
hetwelk door de geheel onverwachte sluiting der vorige zitting,
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met vele andere, onafgedaan is gebleven. Wij zijn met Uwe M.
overtuigd, dat al wat tot het gebied des gewetens behoort
ongeschonden moet blijven, en meenen, dat dit doel kan worden
bereikt door stipte inachtneming van de voorschriften der Grondwet, die door gelijkstelling der gezindheden en door de uit
bepaling, dat bij de inrichting van het Openbaar-drukelij
Onderwijs ieders godsdienstige begrippen moeten worden geëerbiedigd, elk denkbeeld van gewetensdwang ten eenenmale afsnijdt."
Deze paragraaf van het Antwoord op de Troonrede viel geheelenal in den smaak der Liberalen; ook de Katholieken verklaarden zich er niet tegen, zoodat zij dan ook met eene groote meerderheid — 60 tegen 6 anti-revolutionairen — werd aangenomen.
De beraadslagingen over het Adres van Antwoord waren zeer
belangrijk. De minister van Justitie, Van der Brugghen, deelde
omtrent de Kabinetsformatie mede, dat de minister van Buiten
Zaken, F. A. Van Hall, na het sluiten van den vrede-landsche
tusschen Rusland en Frankrijk en Engeland, zijne begeerte om
uit het Ministerie te treden herhaaldelijk had kenbaar gemaakt.
Van het verzoek om ontslag hadden de gezamenlijke Ministers
gebruik gemaakt, zoodat, zoo Z. M. meende dat daardoor de
aftreding van het Ministerie mocht noodzakelijk worden, zij
hunne portefeuilles ter beschikking van Z. M. stelden.
»De Koning was levendig getroffen over de bezwaren, die door
velen tegen de voorgenomen regeling van het Onderwijs waren
ingebracht, en had herhaaldelijk te kennen gegeven, dat, al werd
de aanhangige wet door de Kamers aangenomen, Hij zwarigheid
zou maken daaraan Zijne Koninklijke sanctie te geven. Het ge
hiervan was, dat Z. M. besloot het aangeboden ontslag aan-volg
te nemen. Aan Van der Brugghen werd de vorming van een nieuw
Ministerie opgedragen, waarin hij, na ettelijke onderhandelingen,
slaagde. De reden van het optreden van het nieuwe Ministerie was
geheelenal gelegen in de quaestie van het Onderwijs en in den
wensch des Konings, om alsnog te beproeven aan de gemoedsbezwaren van velen te gemoet te komen. De tegenwoordige raadslieden
der Kroon hebben zich bereid verklaard mede te werken om te
'nderzoeken, of het mogelijk zijn zal den wensch des Konings te
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verwezenlijken, en die mogelijkheid nog geacht aanwezig te zijn."
Bij de beraadslaging over deze zesde paragraaf traden de
uitstekendste woordvoerders van de verschillende richtingen in
de Tweede Kamer op. De zaak, die het onderwerp der beraadslaging was, werd van alle zijden beschouwd, verdedigd en wederlegd.
Bosscha, door de Aprilbeweging in de Staten-Generaal gekomen,
doch volstrekt geen Orthodox, een »gemoedelijk voorstander van
het humaniteitsbeginsel, die oorspronkelijkste en edelste gedachte der Revolutie" 1 ), erkende in den Staat der nieuwere
tijden geen ander dan het algemeen Christelijk beginsel, dat
zich in daden openbaart en van dogmas onafhankelijk is : dat
element en geen ander moet heerschen op de scholen van den Staat.
Godefroy, een Israëliet, evenals Bosscha afgevaardigde voor Amsterdam, zeide: »De Grondwet eischt de Gemengde School voor
alle burgers van den Staat ; de Grondwet kan en mag niet anders eischen. Groen van Prinsterer verdedigde in een lange rede
en met uitstekend talent zijne beginselen omtrent de verhouding
van Godsdienst en Staat, omtrent het positief Godsdienstig beginsel als grondslag van het Onderwijs, en zijne zienswijze
omtrent splitsing der scholen van gezindten. Van Nispen tot
Sevenaer wedersprak ettelijke uitdrukkingen, welke zooals schier
altijd bij Groen, getuigenis gaven van diens vooroordeelen tegen
de Katholieken. Van Nispen verklaarde, dat hij de voorkeur
gaf aan scholen, gesplitst voor kinderen van verschillende godsdienstbelij denis. Hij vond het tweede wetsontwerp van Van
Reenen, waarin de gemengde school alleen als Onderwijs van
overheidswege wordt behouden, minder verkieslijk; doch hij zou
het minder goede nemen, als hij het betere niet kon verkrijgen.
Thorbecke zeide, dat het verlangen van de Kamer buiten allen
twijfel werd gesteld. Dat verlangen was en bleef de Gemengde
School voor de belijders van alle gezindten.
Het bleek derhalve uit de beraadslagingen over het Adres
1) Woorden van P. A. S. van Limburg Brouwer: bij werd later lid van
de 2e Kamer der Staten- Generaal en was iemand met tamelijk radicale en
volstrekt niet christelijke beginselen.
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van Antwoord op de Troonrede duidelijk en klaar, wat de gezindheid omtrent het lager Onderwijs was van de groote meerderheid van de Tweede Kamer. Het valt niet te ontkennen, dat
insgelijks de meerderheid van de Natie gestemd was vóór de
Gemengde School. Deze vond voorstanders in allen, die de rationalistische richting volgden onder de Protestanten, in tal van
»gematigde" Orthodoxen en in misschien de helft der Katholieken. Hoewel in beginsel ijverig voor scholen, waarin het godsdienstig element ten grondslag lei, waren zeer velen onder hen
tevreden met eene verbetering van de nog altijd bestaande Wet
van 1806. Het wantrouwen jegens de Anti-revolutionairen ende
vrees voor de pogingen der nieuwe petitionarissen was niet gering
bij hen: het optreden van een Ministerie, waarvan twee leden,
Simons en W. Vrolik, tot de Aprilbewegers gerekend werden,
waarvan een erkend Anti- revolutionair het hoofd was, deed hen
argwaan koesteren voor een geschenk, dat zij van de OrthodoxGereformeerden zouden ontvangen. Bovendien vergete men niet,
dat in 1857, »gesplitste scholen voor Roomschen en Joden" in
zich besloot de gedachte aan eene suprematie der Protestanten
in de school der meerderheid.
De positie was voor het Ministerie allermoeielijkst. Wat de
hoofdquaestie betrof werd het door niemand vertrouwd : evenmin door Liberalen, als door Katholieken, evenmin door de voormalige partijgenooten van Van Hall als door de Anti- revolutionairen.
Het was zooals Groen van Prinsterer zeide: »De hoofdgedachte van
het petitionement was tegen de gemengde school. En nu de
hoofdpersoon. Hij, aan wien de vorming van het kabinet werd
toevertrouwd, is een mijner meest hooggeachte vrienden, die de
onhoudbaarheid der gemengde school jaren achtereen heeft verdedigd. Hoe lang heeft bij mij de illusie geduurd ? Acht dagen.
Zij verdween op 5 Juli; toen bij de sluitingsrede ter tegemoet
iets toegezegd werd, ja, edoch zóó dat naar mijn inzien,-koming
in de omschrijving van het middel, reeds de mogelijkheid van
tegemoetkoming uitgesloten werd. Er zal gezocht worden naar
een middel, (werd gezegd in de sluitingsrede), zonder af te wijken
van het beginsel der gemengde School, waaraan sedert 1806 de
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Natie gehecht is. Let wel! dat is zonder af te wijken van het beginsel, waartegen, in de hoofdrichting, het geheele petitionement
gekant was." Inderdaad, een groote teleurstelling voor den onwrikbaren leider der anti-revolutionaire partij.
Het Ministerie had na de beraadslagingen over het Adres van
Antwoord een paar maanden rust. Den 29 ,1 November vingen in
de Tweede Kamer de beraadslagingen aan over het zesde hoofdstuk der Begrooting: Binnenlandsche Zaken. Het Onderwijs, dat
onder het zesde hoofdstuk der Begrooting behoort, was het middelpunt waarom thans geheel de Politiek zich bewoog. Het was
de minister van Binnenlandsche Zaken op wien de scherpste aan
oppositie waren gericht. De minister Simons, die, naar-valendr
men zeide, in 1853 deelgenoot van de Aprilbeweging, in Maart
1856 onderteekenaar was van een adres, waarbij ten duidelijkste
de afzonderlijke protestantsche school en zoo niet, des noods eene
Grondwetherziening was verlangd: en die nu lid van een Ministerie
was, dat geen haarbreed van de Grondwet wilde afwijken en de
gemengde school aan Nederland verzekeren zou. Wanneer was
hij oprecht te noemen, toen of nu ? Zeker de heer Simons had
nog veel, zeer veel te verantwoorden en nog vrij wat beden
te lossen, eer men dat vertrouwen, dat hij wenschte,-kingeop
hem schenken mocht.
Wij zouden in herhalingen treden, zoo wij de argumenten,
zelfs alléén van de voornaamste woordvoerders, van verschillende
richtingen wilden mededeelen. Het waren dezelfde argumenten
vóór of tegen de gemengde School. Het ontbrak niet aan scherpe,
zelfs zeer scherpe uitvallen tegen den minister. Het bleek uit deze
beraadslagingen, dat de minister en het Ministerie beiden door de
groote meerderheid der Kamer werden gewantrouwd; dat het wantrouwen zelfs van Van Nispen tot Sevenaer, den woordvoerder
der Katholieken, vooral bestond tegen de Anti-revolutionairen. Het
beginsel, dat hooger, middelbaar en lager Onderwijs tegelijkertijd
door Wetten zouden geregeld worden, vond algemeen afkeuring.
Dat de minister binnen weinige weken gereed zou zijn met
zijn Wetsontwerp betreffende het lager Onderwijs, werd ternauwernood in acht genomen. Den 511 December staakten over
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het zesde hoofdstuk der begrooting (Binnenlandsche Zaken) de
stemmen. 32 verklaarden zich vóór: 32 tegen. Den volgenden
dag staakten de stemmen weder, zoodat het hoofdstuk werd
verworpen. Onder de tegenstemmers behoorden alle katholieke
leden, veertien in getal, Thorbecke en de Liberalen. Met groote
moeite had Simons zich tegen de aanvallen van verschillende
zijden verdedigd. Hij was ziek: zoodat hij niet eens de verdediging zijner begrooting kon ten einde brengen. Eene kredietwet
voor het zesde hoofdstuk der Begrooting werd met algemeene
stemmen aangenomen. Simons bood den Koning zijn ontslag
aan. Wel werd door den minister van Justitie aan de Tweede
Kamer medegedeeld, dat het de wensch des konings was, dat
de heer Simons nog in de gelegenheid gesteld zou worden, de
Wet op het lager Onderwijs in gereedheid te brengen en haar te
verdedigen, als zijn gezondheidstoestand dit zou toelaten; dat
de minister Simons had afgezien van de gelijktijdige behandeling der drie takken van het Onderwijs en derhalve nu alleen
het lager Onderwijs zou worden behandeld ; dat die Wet gereed
zou zijn tegen den tijd van het reces der Kamer, wie dan ook
met de portefeuille van Binnenlandsche Zaken zou belast zijn;
dat in alle gevallen tegen het einde van het reces, de Wet zou
worden aangeboden.
Het was moeielijk een geschikt persoon te vinden, die de
portefeuille van Binnenlandsche Zaken kon aanvaarden; het was
nog moeielijker voor Simons om die te behouden. Algemeen
was het gerucht verspreid, dat de Koning professor G. J. Mulder
van Utrecht tot zich zou geroepen hebben: in elk geval is
het niet zoo ver gekomen, dat liet ministerie aan dezen avinnigen
anti-papist" is aangeboden. De gezondheidstoestand van Simons
was inderdaad reden genoeg voor hem, om uit het Ministerie,
welks last hem zwaar genoeg geweest was, te treden: de houding
der Tweede Kamer tegenover hem maakte dit bovendien tot
eene gebiedende noodzakelijkheid. Het geheele Ministerie trouwens
stond zeer zwak: dat de helft der Tweede Kamer zich er vijandig tegenover stelde, bleek bij de stemmingen over Oorlog en
over onvoorziene uitgaven: bij beide staakten de stemmen; beide
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werden in de volgende zitting, met eene meerderheid van één
en van twéé stemmen, aangenomen. Dat de toon der ministers
tegenover de Kamer wel wat hoog was, werd door de liberale bladen
beweerd en , misschien niet zonder grond, maar dat enkele woordvoerders der liberale partij een zeer achterdochtigen toon —
zoo niet erger — aansloegen, zal evenmin ontkend worden,
wanneer men de verslagen der zittingen naleest. Het Ministerie
vond bovendien geen krachtigen steun bij de eene helft, die het
niet stelselmatig bestreed: bij de zoogenaamde conservatief-Liberalen; mannen, die in April 1853 meer als tegenstanders van
Thorbecke en als anti- papisten, dan als Anti-revolutionairen
waren gekozen.
A. G. A. van Rappard, minister van Hervormden Eeredienst,
werd voorloopig met de portefeuille van Binnenlandsche Zaken
belast, en ondanks den tegenzin, welken hij koesterde, nam hij
(19 Januari 1857) die op de begeerte des Konings voor goed aan.
Mr. Wiardi Beckman werd minister van Hervormden Eeredienst.
De staat van zaken was thans van dien aard, dat er niet meer
kon gedraald worden met het indienen van een wetsontwerp op het
lager onderwijs. De Koning had daarvoor een nieuw Ministerie
benoemd; het Ministerie zelf had verklaard, dat het opgetreden was met eene politiek van verzoening. Het was evenwel
gebleken dat het er nog verre van af was, dat deze wensch
zou vervuld worden. De Tweede Kamer had stellig genoeg de
meening van de meerderheid harer leden te kennen gegeven.
Den 21n Februari 1857 diende de minister A. G. A. van
Rappard zijn wetsontwerp in. Het geleek in de meeste artikelen
op het wetsontwerp Van Reenen. Om de gemoederen der petitionarissen te verzoenen, was, terwijl de Gemengde School als
Openbare School behouden werd, er één artikel (23) in opgenomen, dat luidde :
»Het schoolonderwijs wordt, onder aanleeren van gepaste en
nuttige kundigheden, dienstbaar gemaakt aan de verstandelijke
ontwikkeling der kinderen en hunne opleiding tot alle christeljke en maatschappeljké deugden."
»De onderwijzer onthoudt zich van iets te leeren, te doen of
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toe te laten, wat strijdig is met den eerbied, verschuldigd aan
de godsdienstige begrippen van andersdenkenden. Hij prent aan
de kinderen dien eerbied in en wekt hen op tot onderlinge
liefde en verdraagzaamheid."
»Het geven van Onderwijs in den Godsdienst wordt overgelaten
aan de Kerkgenootschappen. Hiertoe zijn de schoollokalen buiten de schooluren voor de leerlingen der school beschikbaar."
»Waar de kinderen van het bezoeken der openbare school,
uithoofde van godsdienstige bezwaren der ouders, worden terug
deze bezwaren, na een zorgvuldig onderzoek, niet-gehoudn
kunnen worden uit den weg geruimd, zal, indien hieraan
kan te gemoet gekomen worden door de oprichting van eene
bijzondere school, tot het oprichten en onderhouden van zoodanige school, desgevorderd, hulp verleend worden door middel van
een Rijks subsidie. Het verleenen van zoodanig subsidie geschiedt door de Wet."
Het bleek spoedig in de sectievergaderingen der Tweede Kamer,
dat het middel tot verzoening door den Minister in het wetsontwerp gesteld volstrekt niet de bezwaren wegnam van hen, die
de Openbare gemengde School niet goedkeurden. Wel mocht de
meerderheid het stelsel der gemengde School verreweg verkieslijk achten, wel mochten zelfs ettelijke leden de vrijheid van
onderwijs zooveel mogelijk willen inkrimpen, de Anti -revolutionairen en de petitionarissen waren nog meer ontevreden met
het middel tot verzoening, dan zij het waren geweest met het
wetsontwerp Van Reenen. Zij zeiden : »Het woord CI risleljke was, ja, in de Wet genoemd, maar op eene wijze en in
een verband, dat alle kracht daaraan ontnam en het tot niets
meer maakte dan eene bedriegelijke leus. ` Van katholieke zijde
werd gezegd: »De uitdrukking »christelijke eia maaïsckappelijke
deu,gden" in de Wet van 1806 is sedert jaren door zeer velen
in den lande daar tenedergesteld, om aan het Onderwijs in de
Volksschool zooveel mogelijk eene protestantsche richting te doen
behouden. Zij heeft ontwijfelbaar medegewerkt tot het doen ontstaan van die eenzijdigheid en van al die misbruiken, waarover
men zich in den boezem der Staatscommissie door Willem II
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benoemd, blijkens haar verslag van 19 Januari 1841, zoo luid
beklaagde. Het behoud der uitdrukking is door velen gevraagd,
juist omdat zij aan zulk een eenzijdige richting voet wilden gegeven hebben en niet genoeg doordrongen zijn van den eerbied
voor ieders godsdienstige begrippen, die de Grondwet vooral
ook op de Volksschool in acht genomen wil hebben. Neemt men
nu deze uitdrukking in de Wet over, dan zal Of diezelfde een
wel Rationalisme, evenzeer te betreuren, onze-zijdghe,Of
beheerschen."
scholen
Ziehier het gevoelen der voorstanders van het wetsontwerp,
zooals het thans gewijzigd was. »Van de zijde der meerderheid
kon, indien men slechts zeker ware, tegen het spreken van
Christelijke deugden in de Wet niet de allerminste bedenking
ontstaan. Voor zoover de schoolonderwijzer zich op het gebied
des opvoeders begeven mag en begeven moet, zal hij onder eene
Natie als de onze niet anders dan tot Christelijke deugd kunnen
opwekken. Maar het bleef een treurig verschijnsel, dat het noemen van dat woord noodig was gekeurd door degenen, die steeds
op den protestantschen oorsprong van onzen Staat wijzen en van
eene protestantsche Maatschappij spreken. In zulk eene Maatschappij, waar het Christendom niets anders kan zijn dan de
vrucht van vrije overtuiging, heeft het geven eener officieele
sanctie aan dat Christendom door de Wet, iets ongerijmds. Hoe
dit zij, de meerderheid kon het niet anders dan afkeuren, dat
op den eisch der petitionarissen een woord in de Wet was gebracht, dat zoozeer kon worden misbruikt. Zij kon de vlees niet
verbergen, dat eene poging tot bevrediging, die toch zoo weinig
bevredigde, twist en beroering zou levendig houden op een gebied, waar voor het welzijn der volgende geslachten eendrachtige
samenwerking zoo wenschelijk en noodig is."
De meerderheid derhalve was niet ingenomen met de woorden, die het middel tot verzoening moesten wezen : evenwel
nam zij die aan, zooals de latere geschiedenis der Wet heeft
bewezen. Niet aldus was het geval met alinea 4, artikel 23
van het Wetsontwerp, waarbij gehandeld wordt over de vergunning tot het oprichten van bijzondere scholen van overheidswege,
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ingevalle onoverkoomlijke gemoedsbezwaren van velen dit wenschelijk maakten. Noch Anti-revolutionairen, noch Katholieken,
noch Liberalen waren met deze alinea tevreden, die dan ook niet
in de Wet is opgenomen.
Den 29° Juni 1857 werd begonnen met de openbare beraad
Wetsontwerp in de Tweede Kamer. Het ligt-slaginevht
niet in ons bestek over dien in vele opzichten gewichtigen woordenstrijd van zoovele uitstekende mannen, vertegenwoordigers
van verschillende richtingen, in een uitvoerig verslag te treden.
De redenen vóór en tegen het Wetsontwerp, vooral in hetgeen
de kern daarvan betreft, zijn reeds in korte woorden medegedeeld : immers de openbare redevoeringen waren niets anders
dan een weerklank van hetgeen in de sectie-vergaderingen reeds
was gesproken. Opmerking verdient het dat de eenige Israëliet, die
in de Tweede Kamer der Staten- Generaal gezeten was, Godefroy,
vóór de woorden aopleiding tot Claristelijke en maalschappeljke
cleugclen" was. Door hen, die buiten de Kamer met het wetsontwerp niet waren ingenomen, werd dit aangezien als een
bewijs te meer, dat aan de Wet eene rationalistische strekking
ten grondslag lag. Het artikel (23), dat zooveel tegenstand had
ondervonden, werd met 45 tegen 20 stemmen aangenomen. Na
drie dagen beraadslaging, werd het Wetsontwerp, met eenige
kleine wijzigingen, — de belangrijkste was het vervallen van
alinea 4 van artikel 23, — aangenomen met 47 tegen 13 stemmen. Van de tegenstemmers waren zes Katholieken, waaronder
Luyben, Dommer van Poldersvelt en Van Nispen tot Sevenaer,
en Groen van Prinsterer met nog zes andere Anti-revolutionairen.
Vóór stemden alle Liberalen van verschillende schakeeringen,
zoowel de meest geavanceerden, bv. de twee voormalige predikanten Blaupot ten Cate en Van den Hoëvell, als de behoudsmannen
Baud, Kien enz. Zes katholieke leden stemden vóór de Wet:
één, Storm (van Breda), was afwezig.
Deze laatsten waren afgevaardigden van Noord-Brabant en Limburg, provinciën, waarin men minder dan boven den Moerdijk
ondervond, welk een protestantsch-rationalistische geest onder het
onderwijzend personeel en het schooltoezicht heerschte. Dat deze

4857

AANGENOMEN.

289

zes katholieke leden allen als »Thorbeckianen" aangeschreven
stonden, was algemeen bekend. Dat Thorbecke een sterk voor
hoofdbeginsel der wet was, niet minder.
-standervh
De Eerste Kamer nam het Wetsontwerp aan met algemeene
stemmen, één uitgezonderd; die van Van Ondermeulen. Den 17n
Augustus werd de Wet door den koning bekrachtigd.
Zoodra was niet het Wetsontwerp in de Tweede Kamer aangenomen, of Groen van Prinsterer bedankte onmiddellijk voor
het lidmaatschap. De krachtige, onverzettelijke strijder voor het
Christelijk 'nationaal onderwijs achtte zich vooreerst niet in de
Kamer op zijne plaats. Hij zette den strijd voort in woord en in
geschrift, en niet het minst door zijn grooten invloed.
Men meende van zekere zijde, dat de strijd over het lager
onderwijs ten einde was. Wij, in 1884, weten te goed, dat hij
slechts voor een geringen tijd wat minder op den voorgrond is
getreden,
-
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Eenige weinige woorden tot de lezers van dit werk.
Hoe nader gekomen tot het jaar, dat wij beleven, des te
moeielijker wordt de historiebeschrijving: niet omdat de bronnen
minder toegankelijk zijn, — het tegendeel is waar, in onzen tijd
van openbaarheid, — maar omdat het moeielijker wordt de
gebeurtenissen van het heden te beschouwen in verband met het
resultaat daarvan, dat de toekomst openbaren zal. Ik heb daarom
g emeend te moeten eindigen met het ontslag van het MinisterieKappeyne in 1879: dat is met eene gebeurtenis, waaruit
de machteloosheid is gebleken van de meer geavanceerde richting onder de Liberalen, om, althans vooreerst, regeerende
partij te kunnen wezen; sinds dien tijd heeft alléén een gematigd liberale Regeering — want dit zijn de Conservatieven
het Bewind kunnen voeren.
van onze dagen
Deze Geschiedenis van hel Nederlandsche Polk van 1815 lol op
onze dagen, is eigenlijk niets meer dan eene »Schets" : de titel
is wel wat weidsch. Ik maak dan ook het allerminst aanspraak
op volledigheid. Trouwens, het hoofddoel van dit werk is geweest: aan te toonen, hoe wij, Katholieken, in de tweede helft
der XVIe Eeuw in ons Vaderland van alle staatkundige rechten en godsdienstvrijheid beroofd, in de tweede helft der
XIXO Eeuw die staatkundige gelijkheid van rechten, die vrij—

heid van Godsdienst wederom hebben verkregen. Hoe dit in
nauw verband heeft gestaan met den strijd om uitbreiding van
staatkundige rechten voor alle burgers van ons Vaderland in
1848; met den strijd in 1853 om de herstelling der Hiërarchie ;
en in latere jaren vooral, met den strijd om volledige vrijheid van
Onderwijs zal voorzeker den lezer van dit werk duidelijk zijn.
Tot juister overzicht van den staat van zaken, is het noodig
dat men thans, nu dit laatste deel ter perse is gegaan, wete,
welke de programmen der verschillende partijen in Nederland
zijn: programmen niet van hetgeen men denkt te zullen bereiken, maar eene uiteenzetting van hetgeen waarnaar men streeft :
het Program eener Partij is altijd, meer of minder, ideaal. Het
vraagstuk, dat zeer spoedig meer dan alle andere zal op den
voorgrond treden, de Sociale Quaestie, heb ik geenszins onbesproken gelaten, omdat ik haar niet belangrijk genoeg acht
het tegendeel is waar : schier alle politieke quaestiën zullen
dáárdoor worden overschaduwd, — maar omdat wij noch de gebeurtenissen, die in de naaste toekomst te wachten staan, noch
den omvang, welken zij zullen krijgen, kunnen voorzien.
De rijkdom van stof voor de Historie in de laatste vijf-entwintig jaren is zoo groot als ooit misschien in een vroeger
tijdsverloop. Wilde men zelfs trachten alles mede te deelen,
men zou een foliant kunnen schrijven; ik heb derhalve mij niets
anders voorgesteld, dan ons tijdsgewricht, als in vogelvlucht, te
bezichtigen en slechts op eenige punten, die vooral in het oog
vallen, te wijzen.
Meer dan ooit dobbert ieder hulkje van Staat op de baren
van de algemeene wereldzee. In de groote beweging van het
schip deelen zij, die op het schip worden medegevoerd.
Nederland is niet meer een »toongevende" Mogendheid. Ook
al ware het dit, toch zou de werking van naburige Rijken op het

nationaal leven niet minder wezen. Wij komen al meer en
meer tot een soort van Cosmopolitisme. Daarom heb ik een
belangrijk gedeelte van dit deel gewijd aan de algemeene Europeesche beweging, zoowel op politiek als op intellectueel gebied.
De beroemde Italiaansche Geschiedsch rijver Caesar Cantu,
heeft, door zijne wijze van bewerking, daartoe mij het voorbeeld gegeven.

HOOFDSTUK I.
Europa sinds 1859. Politieke gebeurtenissen.

Wij hebben in het voorgaande deel gezien hoe de omwenteling van Februari 1848 de herziening der Nederlandsche Grondwet tot onmiddellijk gevolg had; hoe, tegelijk met die vreedzame
omwenteling in ons vaderland, de laatste overblijfselen der
Protestantsche suprematie, door de opheffing van het recht van
Placed, teniet gingen ; hoe de reactie van het Protestantsch
»volksgevoel," zich, door de beweging van April 1853, tegen
het herstel der Roomsch-Katholieke bisschoppelijke kerkregeling
uitte; hoe eindelijk in den strijd om de schoolwet van 1857
de kerkelijke invloeden, thans evenwel in andere gedaante, zich
in de Politiek deden gelden. Wij zijn thans gekomen tot het
jaar 1859.
De geographische ligging van ons vaderland maakt, dat onze
Natie zeer gevoelig is voor hetgeen bij andere natiën geschiedt.
De mond der groote rivier van Duitschland, de Rijn, is in Nederland;
onze twee andere belangrijke rivieren, de Maas en de Schelde,
vloeien door het Belgisch grondgebied, eer zij in Nederland
zich uitstorten in den Oceaan. En België wordt meer en meer
een Fransch land: Fransch door zeden, taal en intellectueele
ontwikkeling. Aan de overzijde van de Noordzee ligt Engeland;
Rotterdam en Vlissingen zijn, in zekeren zin, twee poorten
waardoor Brittannië Europa's vasteland binnentreedt. Duitschland, Frankrijk, Engeland, onze naburen, oefenen, reeds alléen
door hunne onmiddellijke nabijheid, een belangrijken invloed
op de zienswijze des Nederlandschen Volks uit. Wij gevoelen
terstond de terugkaatsing van de beweging dier groote nationale
IVe D.
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lichamen. De stoffelijke, de intellectueele, de politico-religieuse
gebeurtenissen in een dier drie landen werken terstond op onze
stoffelijke welvaart terug, worden in het hoofd en het hart der
Nederlanders opgenomen en verwerkt : zij laten de staatkundige
en godsdienstige gevoelens onzer landgenooten niet onbewogen;
maar worden er zelfs, zij het dan ook met minder ophef,
diep gevoeld.
In zekere mate is altijd ieder lid van het Europeesch staten
vooral van het westelijk gedeelte, zeer gevoelig ge--stel,
weest voor hetgeen in een ander deel geschiedde. Welk verschil
er ook tusschen taal, zeden en instellingen dier landen moge bestaan,
toch zijn ze altijd door nauwe banden met elkander verbonden
geweest. Met iedere eeuw is die gemeenschap toegenomen; en
zeker niet het minst is dit het geval in de XIXe eeuw. Wat
b.v. te Londen, te Parijs, te Berlijn wordt gedacht of uitgedacht,
is terstond, binnen weinige dagen althans, te Amsterdam bekenden
wordt bestudeerd en nagevolgd: onverschillig of het de schoonste
ontdekking op wetenschappelijk gebied, of wel de onzinnigste speculatie van het onwijsgeerig- denkend brein, of wel de dwaaste
phantasie eener opgewondene verbeeldingskracht blijkt te zijn.
Wat meer is, weinig volken zijn misschien beter dan de Nederlanders geschikt, om in zich op te nemen wat van buiten
komt. De geringe uitgebreidheid gronds, waarop onze taal wordt
gesproken, onze behoeften als handeldrijvende natie, gelegen
tusschen drie groote volken, maken het ons noodzakelijk reeds
van jongs af zich toe te leggen op de kennis van Duitsch, Fransch
en Engelsch, of minstens van ééne of twee dier vreemde talen.
Dat deze omstandigheid zeer grooten invloed uitoefent op onze
meeningen en zienswijzen, zal wel door niemand geloochend
worden, voor wien de invloed van het geschreven woord en
van het voortdurend verkeer met vreemdelingen niet geheel en
al een onbekend iets is. Het moet eerder verwondering baren,
dat de Nederlander, nog niet meer dan het geval is, opgaat in
den vreemden. De hechtheid en taaiheid van het nationaal
karakter is echter daarvoor het beste voorbehoedmiddel.
Trouwens Nederland is niet het eenige land, dat de gevolgen
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ondervindt van de verbazend snelle toename van middelen van
verkeer tusschen de verschillende natiën: een verkeer niet slechts
van stoffelijken, maar meer nog van intellectueelen aard.
De scheidsmuur, door volks-eigenaardigheden, door taal, door
bergketenen, door rivieren, door oceanen opgetrokken, wordt allengskens ondermijnd. Al moge er verschil, groot verschil zelfs, tusschen de Europeesche natiën blijven bestaan, het verschil is in
1885 veel minder dan in 4835, gelijk het toen reeds veel minder
was dan in 1805. Rome is thans minder ver van Amsterdam ver
dan Parijs vóór vijftig, dan Brussel vóór honderd jaren was.-wijder
Men maakt thans een uitstapje van den Haag naar Weenen,
gelijk onze grootvaders het van daar naar Groningen zouden
hebben gedaan. Men hoort thans in Noord -Holland eerder wat er
belangrijks geschied is te Madrid, te Constantinopel of te Alexandrië, dan onze vaders in 1830 vernamen wat te Brussel of
te Gent was voorgevallen.
De afstanden vallen zelfs geheel weg. Stoom, Telegraaf en Pers
zijn de voortdurend werkende krachten tot gelijkmaking. Gaandeweg
treedt in de plaats van het nationaliteits- gevoel een ander gevoel,
dat men gewoon is cosmopolilisme te noemen: wereldburger
Nilnil I,umani a me alieuum Auto, liet de Latijnsche blijspel-schap.
een zijner personages zeggen: »ik acht niets van wat een-dichter
mensch geschiedt prij zelven vreemd." Al meer en meer zal dit het
molto kunnen worden voor den tijd, die volgen zal op den
onzen, waarin de valleien worden vereffend, de bergen doorboord, de zeeën aan elkander verbonden.
In het eerste tiental jaren van de tweede helft der XIXe
eeuw heerschte, als keizer der Franschen, Napoleon III en werd
toen algemeen als scheidsrechter van Europa aangezien. Door
een geweldigen staatsgreep (2 December 1851) had hij de kortstondige Republiek van 1848 omvergeworpen en spoedig daarna
zich, als neef en opvolger van den eersten Napoleon, de keizerskroon op het hoofd geplaatst. Dit was geschied onder toejuiching van het grootste gedeelte der Franschen, die, den erbarme lijken toestand onder de Republiek moede, vrede en rust verlangden, al zou ook de »vrijheid" daardoor lijden. Het conservatief
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Europa begroette in den nieuwen keizer den hersteller der
orde ; wat meer is : vele Katholieken vereerden hem als den
beschermer van het Pausdom; slechts weinigen, zooals Montalembert, vreesden in hem den Caesar en den revolutionair. De
Napoleontische heerschappij kwam, in zekeren zin, met een
sterk uitgedrukt politiek program voor den dag : Algemeen
Stemrecht; Vrijhandelstelsel; eerbiediging der Nationaliteiten. »Het
Keizerrijk is de Vrede," zoo luidde het eerste programma; maar,
om de Russische overmacht in het Oosten te fnuiken en de
Fransche natie door oorlogsroem aan zich te binden, ondernam
Napoleon, in bondgenootschap met Engeland, ter bescherming
van Turkije, in 1853, den Krimoorlog. Het verbreken van de
verdragen van 1815, welke het Napoleontische en republikein
Frankrijk als eene beleediging beschouwden, wijl zij het-sche
gevolg waren van de nederlaag bij Waterloo, moest daarvan het
gevolg wezen : de Keizer der Franschen zou de scheidsrechter
van Europa zijn. De Russen werden geslagen. Eer het doel,
waarmede Brittannië den oorlog had aanvaard — het fnuiken
van de macht des Czaars in het Oosten — bereikt was, maakte
Napoleon vrede. Het Congres der Mogendheden, bij den Krimoorlog betrokken, dat de vredesvoorwaarden zou vaststellen, vergaderde in 1856 te Parijs ; de ijdelheid der Fransche natie werd
hierdoor in geen geringe mate gestreeld, en de Napoleontische
dynastie gevoelde zich thans niet weinig versterkt, vooral nadat
den Keizer, in 1854, een zoon geboren was.
Op het Congres van Parijs zetelde, naast de gevolmachtigden
der groote Mogendheden en van Turkije, ook die van het kleine
Sardinië. Dit had zich aangeboden en werd aangenomen als
bondgenoot der drie anderen tegen Rusland. Het heette, dat
het de wapenen opvatte voor de Beschaving, tegen de opperheerschappij van Rusland. Het doel was evenwel een ander. De Italiaansche Revolutie, die reeds haar hoofdkwartier had opgeslagen in
Piemont, wilde zich laten hooren in de vergadering der groote
Mogendheden. In het plan des Sardinischen Ministers Cavour
moest dit tot voorbereiding dienen voor een oorlog, waaruit
»de vrijmaking van Italië" zou volgen. Sardinië's gevolmach-
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tigde, graaf Cavour, trad op als advocaat voor de Italianen.
Dezen werden, zooals hij beweerde, door de verschillende regeeringen, vooral die van Oostenrijk, van Napels en van den
Paus, onderdrukt. »Italië zou daardoor een oorzaak van voort
onrust voor Europa blijven ; slechts dan zou de rust-duren
verzekerd wezen voor ons werelddeel, wanneer Oostenrijk ophield
Italië te onderdrukken."
Wel is waar werden omtrent het thans opgeworpen Italiaan
vraagstuk, op het Congres van Parijs, geene besluiten ge--sche
nomen; maar er was thans eene Italiaansche, ook eene Romeinsche
quaestie. Men trok terstond partij vóór of tegen; naar gelang men
DRome" haatte of vereerde. De Katholieken achtten zich, zoowel te
Parijs als te Londen, zoowel te Weenen als te Berlijn, verplicht
de verdediging der Pauselijke Regeering op zich te nemen, die
over geheel Europa door de antipapistische, Protestantsche,
liberale en revolutionaire pers en partij werd aangerand. Van het
oogenblik af dat graaf Cavour op het Congres van Parijs als
beschuldiger, ook van de wereldlijke Regeering des Pausen, was
opgetreden, werd door zeker negen tiende gedeelte der Pers in
Frankrijk, Duitschland, Engeland, en ook in Nederland, de oorlog
aan de wereldlijke macht des Pausen verklaard. Niet ééne fout, hoe
ook aan alle menschelijke zaken eigen, kon ontdekt worden of zij werd
als onvermijdelijk gevolg van het slecht beheer der Geestelijkheid aan
de kaak gesteld. In Italië werd Piemont, nog meer dan te voren, een
hoofdkwartier van waar alle bedekte en openbare aanslagen
tegen de Italiaansche Vorsten en den Paus uitgingen. Zoo werd
b. v. de omstandigheid, dat een in stilte gedoopt Israëlitisch
kind, de jonge Mortara, naar eene wet in de Pauselijke staten
geldig, als Christen werd opgevoed, tot een middel van beweging gemaakt; ja als niets minder voorgesteld dan alsof een geheel
Rijk door een geweldenaar plotseling was in bezit genomen.
Van het oogenblik af dat Cavour, in het Congres van Parijs,
tegen Oostenrijk en de Italiaansche vorsten was opgetreden,
waren Sardinië en de Revolutie geheel en al één geworden.
Van dat oogenblik af werd de oorlog tegen Oostenrijk en de
vernietiging der Italiaansche Vorstendommen voorbereid. Het
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was, gelijk een Fransch auteur (1) zich uitdrukte, »eene
oorlogsverklaring te midden van den vrede ; de steen des aanstoots voor den Europeeschen chaos; het eind van het publiek
Recht in Europa." Napoleon III draalde echter nog. De Romeinsche
quaestie, die in de Italiaansche lag opgesloten, maakte den
Keizer vooral bezorgd. Hij was evenwel, als jongeling, toen hij
in Italië leefde, opgenomen geweest in de geheime genootschappen, die zich de »wedergeboorte van Italië" ten doel stelden.
Zij, die als verraders werden beschouwd, ontvingen den dood
als straf, door hunne eedgenooten. Napoleon III nu werd als een
dergelijk verrader aangezien. In Januari 1858 werd een moord
beproefd door Orsini en nog twee andere-anslgophem
Italianen. De aanslag, gepleegd door ontplofbare bommen, kostte
zeer velen het leven ; maar de Keizer bleef ongedeerd.
Orsini en een deelgenoot werden ter dood veroordeeld; de
moordenaar schreef vóór zijne terechtstelling Napoleon III een
brief, waarin hij het lot van Italië den Franschen Keizer aan
zegde tevreden te zullen sterven voor de vrijmaking-bevaln
van zijn vaderland.
Orsini beklom het schavot; maar van nu af aan was Napoleon III aan het revolutionaire idee overgeleverd, dat hem als
een schrikbeeld volgde en hem geen rust liet. Hij werd omringd
door booze geesten, zoo als Prins Jerome Napoleon, die hem
aanvuurden. Op begeerte des Keizers had Graaf Cavour, in den
zomer van 1858, een samenkomst met hem te Plombières. Hier
werd tot den oorlog tegen Oostenrijk besloten. Het Napoleontisch
idee werd uiteengezet in een vlugschrift: Napoleon IZI et l' Malie.
Een statenbond, met den Paus als eerevoorzitter, werd daarin
voorgesteld, terwijl de Oostenrijkers buiten Italië moesten gebannen
worden. De gemoederen in Europa geraakten steeds meer en meer
in spanning door de vrees voor een naderenden oorlog, waarbij
het lot van den Pauselijken staat zou betrokken zijn. Op nieuwjaarsdag van 1859 gaf Napoleon III te kennen, dat de verhouding tusschen hem en de Oostenrijksche Regeering niet meer
(1) Lamartine.
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vriendschappelijk was. Van nu af wapende zich Sardinië om,
in bondgenootschap met Frankrijk, te velde te trekken. De
oorlog werd in April verklaard; de Oostenrijkers werden in de
maand Juni bij Magenta en Solferino verslagen. Meer dan honderdduizend mannen verloren hun leven op het slagveld, als offers
van de eerzucht van een Napoleon en een Victor Emmanuel.
De vrees echter, dat de overige Duitsche staten zich in den
oorlog zouden mengen, deed den Keizer van Frankrijk op het
onverwachts besluiten tot den vrede. Er zou eene Italiaansche
confederatie worden opgericht, met den Paus aan het hoofd ;
het systeem van noninterventie werd echter door den Keizer
der Franschen tot grondslag van zijn staatsrecht ten opzichte
van Italië aangenomen. De vrede tusschen de beide Keizers te
Villafranca gesloten, werd te Zurich nader bevestigd.
Maar reeds was de Revolutie van het eene eind tot het
andere van Italië ontketend. Garibaldi was met de hulp van de
Piemonteesche Regeering begonnen zijne vrijkorpsen te organiseeren. De grond was overal door handlangers van Sardinië en
door de geheime Genootschappen ondermijnd voor de nog bestaande
Regeeringen. De vrede van Villafranca was ternauwernood gesloten of hij werd geschonden, door Sardinië openlijk, door Napoleon
III stilzwijgend ; daar hij alles toeliet en zelfs de schenders van
het tractaat door Fransche bajonnetten beschermde. In Parma,
in Modena, in Toskane werden de vorsten verjaagd; in het
grootste gedeelte van den Pauselijken staat werd de Regeering
omvergeworpen. Overal was de Revolutie meester. Na een politiek
komediespel, waarbij Napoleon III protesteerde, doch stilzwijgend
toeliet ; waarbij de Britsche Regeering, waarvan Lord Palmerston
eerste minister was, openlijk hare sympathie voor de Italiaan
omwentelingsgezinden betoonde; waarbij de Piemonteesche-sche
Regeering openlijk den opstand leidde, werden in Maart 1860
Parma, Modena en Toskane ingelijfd bij het koninkrijk Sardinië. Met
den Pauselijken staat, die nochtans voor het grootste gedeelte overweldigd was, had men meer moeite, wijl Napoleon III nog de katholieke opinie in Frankrijk meende te moeten ontzien. Terwijl de
Keizer der Franschen, tusschen twee gedachten geslingerd, aan

8

DE ROMEINSCHE QUAESTIE.

het revolutionair geweld toegaf, alsof niet aan hem maar aan Cavour
hondderduizenden gewapenden ten dienste stonden ; terwijl hij
van den anderen kant aarzelde, bevreesd voor de politieke gevolgen van één groot Italië en van de Pauselijke quaestie, ver
verraad en met de hulp der Engel--overdGaibl,
schen, die de zeemacht des konings van Napels machteloos
maakten, het eiland Sicilië en daarna het geheele vasteland
van het koninkrijk Napels. Nu heette het, dat de Sardiniërs
de orde in dat rijk zouden gaan herstellen. Victor Emmanuel
en Graaf Cavour waren beducht, dat Garibaldi plannen van
omverwerping en vestiging eener republiek zou koesteren. Het
Piemonteesche leger overschreed het Napolitaansch gebied, en
Victor Emmanuel deed, met Garibaldi als gezel, zijn zegevierenden intocht binnen Napels.
In niet ééne der belangrijke gebeurtenissen van onzen revolutionairen tijd was een grootere rol beschoren aan de religieuse quaestie, dan in de omwenteling van Italië sinds 1859. De
onberekenbare en onmeetbare invloed van den Pauselijken Stoel
op het hoofd en het hart van millioenen kon niet buiten rekening
gelaten worden; van den anderen kant evenmin de anti-papistische gevoelens van insgelijks millioenen; zelfs van millioenen,
die volstrekt niet de revolutionaire begrippen huldigden, maar
in den ondergang des Pausdoms een geluk voor de menschheid
zagen. Vandaar dat Europa terstond als in twee kampen werd
verdeeld. Napoleon III, die door de partij van Behoud der
maatschappelijke instellingen ten troon was verheven en tot
nog toe was gesteund, kon vooral, nu de Revolutie al meer en
meer den Paus bedreigde, niet zwijgend blijven toezien. Hij
was echter zelf al te zeer revolutionair, om, met Frankrijks
zwaard gewapend, te zeggen : Tot hier toe en niet verder. Hij
liet weder een vlugschrift uitgeven : le Pape el le Congrès, waarin
het denkbeeld werd op . den voorgrond gesteld, om den Paus
slechts Rome en een klein grondgebied te laten. Alle revolutionairen, liberalen en vijanden van het Catholicisme juichten het
voorstel toe. Pius IX begreep, dat hij slechts nog op de liefde
der Katholieken kon rekenen. Hij liet Lamoricière, — een der

CASTRL-FIDARDO.

9

heiden van Frankrijk, door den staatsgreep van 2 December 1851
tot rust gedoemd, — een leger werven, om het bedreigde grond
staats te beschermen. Duizenden, vooral-gebidsPauljkn
legitimisten,
stroomden toe. Nu beval de PiemonFransche
teesche Regeering, hare legerafdeeling, de »onderdrukte" gewesten »van de huurlingen te verlossen." Den 13 September 1860
werd de kleine legerschaar onder Lamoricière door de overmachtige
Sardiniërs onder Cialdini bij Castel-fidardo overvallen en geslagen. De Revolutionairen waren overal reeds lang op hunnen
post en verklaarden, dat de Marken en Umbrië (1) aan Piemont
zouden geannexeerd worden.
Eer de Piemonteezen de Pauselijke staten binnenrukten, had
hun opperbevelhebber Cialdini een onderhoud gehad met Napoleon III. »Handel, maar handel spoedig," zeide deze. Toen de
Marken en Umbrië overweldigd waren, trokken de Fransche troepen
naar Rome en het overgeblevene gedeelte van het Pauselijk grond
om te beletten dat de Piemonteezen verder trokken -gebid, ;
Keizer
riep zijn gezant uit Turijn terug, doch liet Victor
de
Emmanuel en Cavour verder handelen. De overweldiging van
Italië, uitgezonderd Venetië en Rome met de Campagna, was
dus een feit. Napoleon III bleef slingeren tusschen zijn revolutionaire verbintenissen en de oude Politiek van Frankrijk,
welke was : den Paus te beschermen en geen al te sterk Italië
te gedoogen. Alles wat liberaal en revolutionair gezind was
keurde zijne Italiaansche Politiek goed en wilde zelfs, dat hij
nog verder voort zou gaan. Het Katholieke en het conservatieve Frankrijk, ja geheel Europa, voor zoo ver het met deze
zelfde gevoelens was bezield, was ten hoogste verontwaardigd.
De Keizer der Franschen ging nog een stap verder, toen Graaf
Cavour (12 Juni 1861) door den dood werd opgeroepen. Thans
erkende Frankrijk Victor Emmanuel als Koning van Italië; maar
de Keizer bleef — voor de leus? — protesteeren tegen alle
verdere ondernemingen, welke den vrede van Europa zouden
kunnen verstoren en tegen hetgeen verder tegen den Paus
(1) De Pauseljjke Staten uitgezonderd Rome en de Campagna.
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en diens overgebleven staten zou kunnen ondernomen worden.
Het onverwachte afsterven van Cavour had Italië in groote
moeilijkheden gebracht; Napoleon III wilde, door het erkennen
van het nieuwe koninkrijk, het wankelende Rijk sterken. Jerome
Napoleon, in 1859 echtgenoot van eene dochter van Victor
Emmanuel geworden, was de ijverige agent van het revolutionaire idee aan 't Keizerlijke Hof. Dat Rome door de Italiaansche
Regeering tot hoofdstad van het Rijk verklaard was, scheen geen
bezwaar voor Napoleon III te zijn. Om echter de openbare mee
welke bij een groot gedeelte der Franschen steeds ongunstiger-nig,
jegens den Keizer werd, te bevredigen, moesten Nizza en Savooie,
eeuwenoude bezittingen van het Huis van Savooie, aan Frankrijk
afgestaan worden ; eene algemeene volksstemming in die beide
provinciën keurde die aanhechting goed, zooals overal in Italië
hetzelfde komediespel van het Algemeen Stemrecht was gespeeld.
Tevens werd het woord van Cavour : » de vr ije Kerk in den
vrijen Staat" de leus der gematigde Revolutionairen en Liberalen in Europa. Hoe die vrijheid der Kerk en de vrijheid van
den Staat bedoeld werden, blijkt uit de geschiedenis der laatste
vijf en twintig jaren.
Het was er verre van af dat thans rust in Italië heerschte.
Mazzini, het hoofd der Geheime Genootschappen, Garibaldi, de
arm daarvan, gingen voort met het bedreigen zoowel van de
Koninklijke Kroon als van den Pauselijken Troon. Rome als
hoofdstad van het ééne Italie, bleef hun onveranderlijke en nooit
verzwegen kreet. Dat het, in hunne idealen, de hoofdstad eener
Italiaansche Republiek moest zijn, werd volstrekt niet achterw e e gehouden. Dat zulks de Keizer der Franschen nooit zou
gedoogen, ligt in den aard der zaak. Hij wilde de zegepraal
der »Napoleontische ideeën," dat is : die der gematigde Revolutie,
maar vreesde en haatte de Republiek. Vandaar dat hij nog
steeds door de Italianissimi als vijand werd beschouwd. Om
Rome met den Paus, zoo het heette, te beschermen, maar
vooral om de katholieke opinie in Frankrijk eenigermate gerust
te stellen en om vasten voet op het Schiereiland te houden,
bleven zijne troepen Rome bezetten. Het zoogenaamde Erfdeel
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van den H. Petrus, dat is Rome met eenige omstreken, mocht
niet door Victor Emmanuel aangerand worden. Florence werd
tot hoofdstad van Italië verklaard; Rome zou zoolang door de Franschen bezet blijven als de veiligheid van den H. Vader dit vorderde.
Dit waren, in hoofdtrekken, de bepalingen van de Conventie
van 4 September 4864, tusschen de Fransche en de Italiaansche
Regeeringen. Geheel het katholiek Europa doorzag het doel van
die Conventie, dat namelijk geen ander was dan ter gelegener
tijde Rome aan het revolutionair Italië over te leveren, wanneer
Napoleon III het voor zijne Politiek zou noodig oordeelen.
Het uit stormen verrezen koninkrijk Italië werd overal,waa r
Protestantsche begrippen omtrent het Pausdom heerschten, me t
geestdrift begroet. Hetzelfde geschiedde van de zijde der politiekliberalen. Het onrecht, dat was gepleegd, werd noodzakelijk geacht om de misbruiken; »de Omwenteling werd voorgesteld als
eene uiting van den Volkswil;" de berooving der Kerkelijke bezittingen erkend als een recht van den Staat ; de tirannie, de
afpersingen, de moordtooneelen, de militaire executiën eenvoudig
verzwegen ; het beleg van Gaëta, het laatste toevluchtsoord van
den Koning van Napels en diens heldhaftige gemalin, goed
als de overweldiging der Pauselijke staten. De-gekurd,zowl
waaronder
zonen der edelste geslachten van Frankrijk,
Zouaven,
België en Oostenrijk die hadden dienst genomen onder bevel van
Lamoricière, werden als »huurlingen" voorgesteld ; de duizenden,
die met Garibaldi ter verovering van Sicilië waren uitgetrokken, —
een samenraapsel van Italiaansche, Fransche, Hongaarsche en Engelsche avonturiers, — als »helden" verheerlijkt. Wat de één »Geweld en Onrecht" noemde, werd door den ander jubelend toegejuicht, als »de wedergeboorte van het langen tijd door de Vorsten
en Priesters verdrukt Italië ", als eene herleving van dat schoone,
maar ongelukkige, vertrapte land. Naar gelang men tot deze of
gene geloofsbelijdenis behoorde trok men partij vóór of tegen
Italië; wat voor de meesten niets anders was dan vóór of tegen den Paus.
Napoleon III, de bewerker van alles, zag zijne populariteit
niet vermeerderd bij de Revolutionairen, in wier oogen hij
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de Caesar en een Despoot bleef; de Liberalen konden zijn
Caesarisme niet vergeven; de Katholieken begonnen hem
buiten Frankrijk zeer algemeen, binnen Frankrijk bij duizenden,
te beschouwen als overgeleverd aan en gebonden door de Revolutie,
die het Pausdom den ondergang had gezworen. Napoleon III
stond, sinds het eindigen van den Krimoorlog, tot aan 1866
op het toppunt zijner macht als Keizer der Franschen. De
drie zijden zijner opgerichte Pyramide waren, zooals wij gezegd
hebben: Algemeen Stemrecht, Vrijhandelstelsel, Nationaliteitsidee. Aanvankelijk droegen deze drie begrippen schijnbaar prachtige
vruchten. De Franschen meenden zelven te regeeren en zagen in
hunnen Caesar de openbare uiting van den volkswil; het vrijhandel
bevoordeelde een tijdlang zeer invloedrijke standen der maat--stel
schappij, en het nationaliteitsidee werd, nog meer dan door den
Keizer zelven, door zijne gedienstige hovelingen en vleiers verheerlijkt als de grondslag van het nieuwe Europeesche staatsrecht.
Parijs werd al meer en meer eene wereldstad; van alle kanten
vloeiden haar duizenden toe, die in handenarbeid, bij de kolossale bouwondernemingen, meer voordeel vonden dan in den landbouw, of zich meer levensgenot voorstelden in de hoofdstad dan
in kleinere steden. Maar allengskens werd de bevolking van
Frankrijk al meer en meer ontevreden. Socialistische begrippen
onder den arbeidersstand; republikeinsche onder de burgerij ;
zingenot en zedebederf ondermijnden al meer en meer den krach
middenstand; de lichtzinnigen en ontevredenen werden al-tigen
meer en meer godsdienstloos of republikeinsch gezind; want
het Napoleontische Caesarisme beantwoordde volstrekt niet aan
hunne vrijheidsbegrippen, al werd ook de Paus overgelaten, al
werd ook het nationaliteitsidee gevierd en aangebeden; de Katholieken konden Napoleon III zijne houding in het Romeinsche
vraagstuk niet vergeven. De scherpzinnigen zagen zeer wel bewaarheid worden wat de Keizer eenmaal had gezegd: 1) »Gij
zult Rome hebben, doch gij zult u toch niet voorstellen, dat
wij zelf het u geven."
1) Aan eenige Italianen in de tegenwoordigheid van Cantu.

I$ APOLEONTISCH KEIZERRIJK.

13

Maar de politieke Nemesis, — zouden wij zeggen, zoo wij niet
geloofden aan de opperste leiding der Voorzienigheid, die uit
iedere oorzaak logisch hare gevolgen laat ontspruiten, doch tot
het kwaad weet te zeggen: tot hiertoe en niet verder, — die
politieke Nemesis volgde Napoleons daden en zijne eigene vooropgestelde (beginselen : het nationaliteidsidee werd de steen,
waarover hij en zijne Dynastie zouden struikelen en vallen.
Sinds lang had dat nationaliteitsidee een grooten invloed op het
Duitsche volk uitgeoefend. Wat veel vroeger de vorsten van dat
land niet hadden kunnen doen, had de Natie verricht, die eindelijk
tegen de dwingelandij van Napoleon I was opgestaan en zijne
heerschappij had omvergeworpen. Het begrip van Nationaliteit
der Duitschers en van het ééne en groote Duitschland sinds den
aanvang der XIXe eeuw gekoesterd, voortgeplant, bestreden en weder met nieuwe krachten verrezen, werd in geene geringe mate
opgewekt, toen de Italiaansche Nationaliteit en het ééne, groote
Italië de oorlogskreet werd, waaronder de Keizer der Franschen
meer dan 100,000 zijner tot den militairen dienst gedwongen
onderdanen, op het slagveld en in hospitalen, liet sterven. En alles
wat in Frankrijk den waan van den dag huldigde of het Republikeinsch Credo — waartoe het Nationaliteits begrip behoorde
— had aangenomen, juichte toe in het streven van Duitschland
naar Eenheid. Het vraagstuk in hoeverre het Duitsche Holstein,
tot nog toe één onder den schepter van den Deenschen koning
met Sleeswijk, bij de troonsverandering in Denemarken, zou één
blijven met Sleeswijk onder den koning van Denemarken, gaf
aanleiding tot eene spanning tusschen Duitschers en Denen, die
eindelijk, in 1864, tot een oorlog leidde. Pruisen stelde zich
in Duitschland aan de spits der Duitschers; bovendien had het
begeerige oogen geslagen op de zeehaven Kiel, die tot Holstein
behoorde. Holstein begeerde niet bij Denemarken te blijven,
maar wilde tot Duitschland behooren. De Keizer van Oostenrijk
meende in deze Duitsche quaestie niet onzijdig te kunnen blijven.
De legers der beide machtigste vorsten van Duitschland trokken
Holstein binnen; Denemarken bood heldhaftig tegenstand, doch
moest voor de overmacht bukken.
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In Pruisen had eene allerbelangrijkste verandering plaats
gehad. Koning Willem IV was altijd gebleven wat de ,geavanceerden onder de Duitsche schrijvers »ein Romantiker" noemden; dat is: hij bleef zeer gehecht aan bestaande instellingen,
dweepte met Adel en Ridderstand, was een bewonderaar der
middeneeuwen, was Orthodox-Lutheraan, en had beweerd, dat
geen beschreven stuk papier (eene Constitutie) moest staan
tusschen »den hohen Gott" en de »Hohenzollern". Hij werd krank
Zijn broeder en troonsopvolger Frederik Wilhelm werd-zing.
Regent over de Pruisische Monarchie. Deze was geheel en al
krijgsman, sterk doordrongen van het begrip van Pruisens
roeping in Duitschland; anti- revolutionair als Koning, orthodox als Lutheraan; maar voortzetter van het werk van de
vorsten van Brandenburg; sinds een drietal eeuwen, de gekroonde Revolutie in Duitschland. Hij was bovendien een zoon
van de schoone en ongelukkige en door hare onderdanen gepoëtiseerde koningin van Pruisen, die uit hartzeer over het verlies
van den slag bij Jena en de vernedering van Pruisen door
Napoleon I was gestorven. Frederik Wilhelm was met de overwinnaars van Napoleon I in 1814 Parijs binnengetrokken; omstandigheden, welke door velen werden beschouwd in verband
met 'zijne latere lotsbestemming. In 1861 volgde hij zijn broeder
als koning op.
Berlijn was, sinds 1815, steeds meer en meer geworden, wat
Duitsche hoogleeraren en Duitsche studenten noemden: »de stad
der Intelligentie." Als dusdanig zou zij, naar hunne meening, aan
het hoofd van Duitschland moeten staan en was haar de toekomst
beschoren van eenmaal de hoofdstad van het Duitsche Rijk te
wezen. Frederik Wilhelm spande in de jaren van zijn regentschap en nog meer, toen hij zelf den troon beklommen had,
al de kracht van zijn geest en al de macht van zijn koningschap
in, om op de eerste plaats niet al te zeer dienaar te worden van
zijn Parlement, en in de tweede zijn leger sterk en strijdvaar
-dig
te maken.
De nieuwe koning van Pruisen nam al zeer spoedig tot zijnen
eersten minister graaf Bismarck-Schönhausen, een echten Pruis
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van de oude Pruisische provinciën, bij wier bevolking het
sterkst het idee van Pruisens roeping is ingeworteld. Bismarck — later de ijzeren genoemd — was, voordat hij in September 1862 minister werd, gezant te Petersburg en Parijs
geweest. Hij was door deze zendingen nog dieper ingedrongen in de geheimen van Rusland en van Frankrijk. Bismarck was toeschouwer van de houding van Napoleon III in
de Italiaansche quaestie. Hij zelf was diep overtuigd van de
zwakheid van Duitschland, ten gevolge van zijne inrichting als
statenbond. Het was, naar zijne meening, Pruisens roeping
om aan het hoofd van Duitschland te staan; de eenheid van
het Duitsche Volk, onder één krachtig, militair Bestuur, zou
de Duitsche Natie tot de machtigste van Europa maken; maar
daarvoor moest Oostenrijk buiten Duitschland gesloten worden. Dit kon niet anders geschieden dan door een oorlog.
Om op de oorlogsvelden tegen het sterkere Oostenrijksche leger
den kamp te kunnen wagen, moest het Pruisisch leger nog
krachtiger georganiseerd worden; moest het gebruik weten te
maken van al hetgeen de uitvindingen van nieuwere tijden,
stoom, telegraaf enz. ten dienste van de legerorganisatie
aanbieden. Overal, geheel Duitschland door, telde Pruisen aan
zij om dat zij daarvan de verwezenlijking eener-hangers;t
nationale Eenheid verwachtten ; het zij, omdat zij het als een
Protestantschen staat of als den Cultuurstaat bij uitnemendheid
beschouwden en Oostenrijk daarentegen als Katholiek en als conservatief vernedering toewenschten. Bismarck oefende zulk een
overwegenden invloed op Koning Frederik Wilhelm uit, dat hij
dezen tot veroveringsplannen wist te overreden, zelfs tot de
aanhechting van eenige kleinere Duitsche Vorstendommen, en
tot een bondgenootschap met het revolutionaire Italië. Oostenrijk doorzag de Pruisische politiek, wapende zich en de oorlog
brak uit. De Pruisische Regeering dwong een groot gedeelte
harer onderdanen tot den broederkamp tegen Oostenrijk, hoezeer zij ook dergelijken oorlog, waarin zij hun bloed moesten
vergieten, haatten als een strijd tegen den Duitschen stamgenoot
en tegen den Katholieken Keizer; de liefde voor het aloude Huis
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van Habsburg zat bij honderdduizenden Pruisische onderdanen
nog diep ingeworteld.
Keizer Napoleon III zag, welk gevaar, zoowel zijnen invloed in
Europa, als de macht van Frankrijk bedreigde, zoo ooit Pruisen
mocht overwinnaar blijven; maar hij was van meening, dat de
oorlog tusschen Oostenrijk en Pruisen van langen duur zou
wezen, zoodat hij als scheidsrechter zou kunnen optreden. Bovendien was een groot gedeelte zijner omgeving zeer ingenomen
met Pruisen, als Cultuurstaat en haatte Oostenrijk. Het revolutionairgezinde Frankrijk, al waren daaronder ook Napoleontische prinsen, gelijk Jerome Napoleon, wenschte vernedering van Oostenrijk. Daarbij was Pruisen in bondgenootschap getreden met Italië.
Victor Emmanuel zou Venetië aantasten, waardoor Oostenrijks
krijgsmacht zou gesplitst worden; Garibaldi zou met zijne vrijscharen in Tyrol vallen; Hongarije zo'i door Kossuth in opstand gebracht worden. Het zou een revolutionaire oorlog worden tegen het conservatieve Oostenrijk. Napoleon III bleef eene
afwachtende houding aannemen. De oorlog brak uit in Juni 1866.
De strijd was veel eerder beslecht, dan de Fransche Keizer
had verwacht. Het Pruisische leger onderwierp in een oogwenk
Saksen en rukte Bohemen binnen. Den 3n Juli ontmoetten
het Pruisische en Oostenrijksche leger elkander bij Sadowa.
Laatstgenoemd leed de nederlaag. Intusschen behaalde een
ander Oostenrijksch leger, dat Venetië zou verdedigen tegen
Victor Emmanuel, eene even glansrijke overwinning bij Custozza
(24 Juni) als de nederlaag bij Sadowa verpletterend was geweest.
Ook de Italiaansche vloot werd (20 Juli) bij Lizza geslagen.
Eer de Keizer der Franschen zich in den strijd kon mengen
waren de Pruissen verder gerukt en de Keizer van Oostenrijk besloot tot den vrede, die den 23 Augustus te Praag werd gesloten.
Venetië werd afgestaan en bij het koninkrijk Italië gevoegd,
dat inderdaad geen overwinnaar was geweest. Sleeswijk-Holstein,
tot dusverre in gemeenschappelijk bezit gebleven van Oostenrijk en Pruisen en dat het voorwendsel tot den oorlog van
1866 was geweest, kwam aan Pruisen, dat ook Hanover, Nassau
en Hessen-Cassel annexeerde. Oostenrijk werd buiten de Duitsche
;
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Bond gesloten. Een Noord-Duitsch Bond, met Pruisen aan het
hoofd, werd in het leven geroepen. De Zuid-Duitsche staten,
behalve Oostenrijk, bleven, zooals ook Luxemburg, in een nog
niet vast bepaalden toestand; immers, hoezeer nog geen leden
van den Duitschen bondstaat, waren zij echter geen leden meer
van een Duitsch statenbond. De macht van Pruisens koning was
ontzaglijk vermeerderd; het leger der staten, die hij nog niet
met zijn Rijk had vereenigd, stond onder zijn opperbevel. Als
onmiddellijk of middellijk beheerscher van meer dan vijfentwintig
millioen zielen, was Pruisen in macht nagenoeg aan Frankrijk
gelijk; bovendien was het overwinnaar gebleven ; wat altijd een
onberekenbaren zedelijken invloed geeft.
Zoowel Keizer Napoleon III als de Fransche natie zagen de
onverwachte overwinning door Pruisen behaald en de groote
vermeerdering dier Mogendheid met leede oogen aan. De Keizer
had zich echter in eene onderneming in Mexico gewikkeld,
waardoor Frankrijks militaire macht zeer verlamd werd, zoodat
zij zich niet onmiddellijk kon laten gelden. Napoleon III, die
zoozeer het voldongen feit in Italië had geëerbiedigd, behoorde
thans te berusten in het voldongen feit van de vorming der
eenheid van de Duitsche natie. Bovendien was dit immers
niets anders dan de juiste gevolgtrekking uit het begrip der
nationaliteiten. Daarenboven was thans Italië vrij tot aan de
Adriatische Zee: Venetië was Italiaansch. De Keizer der Franschen
zocht wel zich eenigermate schadeloos te stellen voor de uit
macht door Luxemburg te winnen, het--breidngvaPus
diplomatieke onderhandelingen ; doch
door
hij
beproefde
geen
niet
één
enkelen
duim Duitschen grond afstaan.
Pruisen wilde
De aanhechting van Venetië, — hoewel niet door de Italianen
zelven gewonnen, — had den lust naar Rome, door de Piemonteesche Regeering in 1861 tot Italiës hoofdstad verklaard, niet
doen verminderen. De Paus wist welk gevaar hem dreigde.
Pius IX was volstrekt niet onbekend met de dubbelzinnige rol,
door Napoleon III gespeeld. Het geschreeuw naar verwijdering
der Fransche bezetting uit Rome, aangeheven door de Italiaansche
revolutionaire pers, door hare geestverwanten in Frankrijk en
IV e D. 2
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door schier alle liberale bladen in Europa, werd luider en
luider. De Paus had een beroep gedaan op vrijwilligers, ter
zijner verdediging. Hij bleef Rome als de hoofdstad van de
geheele Catholiciteit beschouwen; niet slechts als eene stad van
Italië. De Katholieke opinie was van dezelfde meening als de
Paus. Op de roepstem van Pius IX kwamen talrijke jongelieden dienst nemen onder de Pauselijke Zouaven; vooral Franschen, Belgen en Nederlanders. Het gevaar, dat Rome bedreigde, was geen hersenschim.
De Regeering van Victor Emmanuel waagde het niet zelve
Rome aan te tasten; Napoleon III hield zich doof voor eiken
aandrang uit Florence, — werwaarts het Hof van den koning van
Italië was verplaatst, — om de Fransche bezetting uit Rome
terug te roepen. Gelijk altijd was des Keizers houding ook
thans, in de Romeinsche quaestie, zeer dubbelzinnig. Middelerwijl
had Garibaldi zijne vrijscharen, die tegen de Oostenrijkers niet
hadden medegestreden, bijeengeroepen. Zijne heftige uitvallen
tegen »den kanker die Italie doorknaagde" — gelijk hij het
Pausdom noemde, -- ja nog boosaardiger uitdrukkingen, gingen
den gewapenden aanval vooraf. Eindelijk drong hij van uit
het grondgebied, dat de Piemonteezen den Paus hadden ontnomen, het dezen nog overgebleven gebied binnen. Algemeen was de verontwaardiging bij geheel het Katholieke volk
van Europa: niet het minst in Frankrijk. Dáár gevoelde men
zich niet alléén als Katholiek, maar ook als Franschman, bedreigd tot in de nationale eer, en dat door een vrijbuiter.
Zoo werd de Keizer zedelijkerwijze genoodzaakt zich tegen de
Garibaldisten te verzetten. Maar reeds waren de indringers
teruggeslagen. Den 3 n November 1867 stuitten de Garibaldisten
op de Pauselijke Zouaven bij Mentana. Zij werden uit elkander
gejaagd. De Fransche troepen, die het garnizoen van Rome
kwamen versterken, behoefden niets meer te doen, dan de vrijkorpsen schrik aan te jagen, zoodat zij zich verstrooiden. De
revolutionaire en liberale bladen bleven echter den lof van Italiës
grooten held, Garibaldi, uitgalmen. De Italiaansche Regeering
beweerde, nu hij geslagen was, niets met zijnen aanval op het

DE SPAANSCHE TROONOPVOLGING.

19

pauselijk gebied gemeen te hebben. Zij wachtte op betere
gelegenheid. Deze deed zich weldra voor.
Napoleon III had zich in Frankrijk als alleenheerscher gehandhaafd; maar weldra kon hij dit niet meer blijven. Hij had
gemeend de Revolutie te kunnen breidelen, terwijl hij de revolutionaire ideeën bevorderde. De weelde, het zedenbederf, de
geldverspilling hadden een ongekende hoogte onder zijne Regeering bereikt. Dezelfde lieden, die zijne ideeën van volkswil en
van nationaliteit verheerlijkten, die het sterkst ijverden om den
Paus niets anders te laten dan »het Vatikaan en een tuin",
bevorderden insgelijks sterk, wat zij »de liberale ideeën" noemden.
Terwijl leger en politieagenten het keizerrijk beschermden, werd
het zaad der socialistische begrippen al meer en meer uitgestrooid
en droeg reeds rijke vruchten. De ongelukkige oorlog in Mexico,
waar keizer Maximiliaan door Napoleon werd in den steek gelaten en zoodoende in de hand zijner vijanden viel en gefusileerd werd, krenkte de Fransche natie in hare zucht naar
oorlogsroem. De Spaansche quaestie was de druppel, die den
beker deed overloopen.
Spanje, waar sinds een vijftigtal jaren de eene militaire omwenteling de andere volgde, had weder een zoogenaamd Tronun
ciamenlo (militair oproer) plaats gehad. Koningin Isabella en
haar zoon don Alfonso moesten het land verlaten (September
1868). De revolutionaire partij werd geheel en al meester.
Deze beproefde de éénheid van het Iberische schiereiland te
bewerkstelligen, door de Spaansche kroon aan den koning van
Portugal aan te bieden; maar deze vorst wilde die gift uit de
hand der revolutiemakers niet aannemen. Nu werd door de
revolutionairen, aan wier hoofd generaal Prim stond, uitgezien
naar een vorst van Duitschen bloede of een telg van het
Savooische koningshuis. Eindelijk werd de kroon van Spanje
aangeboden aan een Prins van Hohenzollern; aan iemand dus,
die tot het Pruisische koningsgeslacht behoorde. Dit was te
veel voor den keizer der Franschen. Napoleon III gevoelde,
dat de grond al meer en meer onder zijnen troon begon
te wankelen. Het was zelfs zoover gekomen, dat hij zich
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genoodzaakt had gevoeld Frankrijk meerdere »vrijheden" te
geven; dat is, toe te geven aan de eischen der liberalen, die
thans zijne alleenheerschappij niet meer begeerden, maar eene
vrijere volksvertegenwoordiging en een verantwoordelijk ministerie
vorderden. Een leider der liberale oppositie, Olivier, werd minister; de veranderingen in de constitutie aan een Ple6iscit
onderworpen. Meer dan zeven millioen stemmen toonden zich
tevreden; de tegenstribbelende minderheid was onbeduidend.
Het algemeen stemrecht had derhalve aan Napoleon III de
sanctie gegeven, welke hij meende noodig te hebben. De volkswil had gesproken op den 8n Mei 1870. De keizer der Franschen was van gedachten, dat nu zijn troon weder op stevige
grondslagen steunde. Een zegepraal op de in Frankrijk gehate
Pruisen zou hem weder tot beslisser over het lot van Frankrijk
en van Europa maken. De schreeuwers in de Pers en op de
Tribune, in Frankrijk vooral zoo talrijk, wenschten den oorlog. Zij
meenden gelijk de Keizer zelf, dat de legerbenden van het keizerrijk
sterk genoeg waren om naar Berlijn op te rukken: een enkele
stem slechts, die van Thiers, wees op de noodlottige dwaling en
de rampzalige gevolgen daarvan; naar zijne stem werd niet
gehoord. De Prins van Hohenzollern had de hem aangeboden
kroon van Spanje niet aangenomen en het voorwendsel tot den
krijg bestond derhalve niet meer; desniettemin verklaarde de
keizer der Franschen den (fin Juli 1870 den oorlog aan Pruisen.
Napoleon III wilde dien om uit de moeielijkheden, waarin
hij al meer en meer verward geworden was sinds den Italiaanschen oorlog, te geraken; de leider der Pruisische Politiek,
Bismarck wilde dien niet minder. De grootste moeielijkheid
bestond voor de oorlogspartij in de omstandigheid, dat het
Duitsche volk geen oorlog begeerde; dat de Duitsche legerinrichting ontzaglijke offers van de Natie eischte ; dat de Zuid
niet genoeg onder Pruisens heerschappij-DuitscheSanog
stonden om mede te velde te trekken, zoo de Regeeringen dier
landen dit niet wilden; dat Pruisen nog niet zeker genoeg was
van Oostenrijks onzijdigheid. De Politiek van - Bismarck was
meesterlijk. Door Napoleon III aan te hitsen tot de oorlogsver-
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klaring; door 't den schijn te geven alsof de Franschen aanvallers waren, die weder hunne grenzen wilden uitbreiden tot aan
de oevers van den Rijn, moest, — zooals ook geschiedde, — het
nationaal gevoel der Duitschers tot geestdrift en tot uitbarsting
worden gebracht. Door geheel het Rijk ging de kreet op dat
de Franschen een veroveringsoorlog tegen Duitschland wilden
voeren; de Zuidduitsche Staten, Beieren, Wurtemberg, Baden,
gevoelden zich bedreigd; Duitsch-Oostenrijk bleef onzijdig; en
geheel Duitschland was in een oogenblik onder de wapenen.
Napoleon, die de Italiaansche Eenheid had tot stand gebracht,
hoopte op Italies bondgenootschap; doch al was ook Victor
Emmanuel daartoe bereid, zijne ministers ontraadden het hem;
daar was immers voor Italië eene gemakkelijk te winnen prooi.
De bondgenoot, voor wiens zaak bij Magenta en Solferino duizenden Franschen aan de kanonnen waren geofferd, zag meer
voordeel elders. Dus stonden Frankrijk en Duitschland beiden
alléén gewapend tegenover elkander; maar terwijl Frankrijk
onvoorbereid was, was reeds het Duitsche leger door Von Moltke
en Von Roon, meesterlijk voorbereid op een veldtocht tegen
Frankrijk.
Het was er verre van af dat de Fransche legerscharen, zooals
de schreeuwers onder het Volk en de Pers beweerden, zouden
optrekken naar Berlijn. Zij stuitten tegen de ijzeren kolommen
van Duitschland. Dezen trokken de Fransche grenzen over, eer
nog het Fransche leger gereed was. In de maand Augustus
waren meer dan 800,000 Pruisen en 600,000 Franschen onder
de wapenen. Overal leden laatstgenoemden de nederlaag. Eindelijk
werd den In September 1870 het Fransche leger bij Sedan totaal
verslagen. Napoleon III zelf werd krijgsgevangen. Het overblijfsel
der Fransche troepen kwam te zamen bij Metz ; maar ook dat
leger moest zich aan de overwinnende Duitschers overgeven, die
zegevierend optrokken naar Parijs.
Zoodra was de mare van de nederlaag bij Sedan niet in
Frankrijks hoofdstad aangekomen, of er brak eene omwenteling
uit. De Keizerin, die als Regentes was gebleven, moest vluchten; er werd een Voorloopig Bewind ingesteld; de Republiek
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werd uitgeroepen; lieden, die het sterkst Napoleons houding in
de Romeinsche quaestie hadden toegejuicht, zooals Jules Favre,
stelden zich aan het hoofd der nieuwe Regeering; het volk
liet hen begaan; het gepeupel juichte toe. De Pruisen rukten
middelerwijl voort en omsloten Parijs met een ijzeren ringmuur
van kanonnen en bajonetten. Gambetta, een advocaat en
voormalig volksleider in klubs en bierhuizen, werd lid van het
Voorloopig Bewind. In een luchtballon ontkwam hij uit Parijs
om »den tegenstand te organiseeren." Een Nationale Vergadering
werd te Bordeaux bijeengeroepen. Frankrijk spande zijne laatste
krachten in : een leger werd bijeengebracht om Parijs te ontzetten; een ander om achter de Loire den oorlog te blijven
voeren; maar achtmaal honderdduizend Duitsche soldaten, fier op
hunne overwinningen en door uitstekende generaals aangevoerd,
overstroomden Frankrijk tot over de Loire. Overal werden de
verdedigers van den vaderlandschen grond geslagen, en eindelijk
was Parijs, na een beleg van 130 dagen, door den honger
gedwongen zich over te geven (12 Juni 1871).
Thiers, die den vrede moest sluiten, was genoodzaakt toe te
geven aan de onverbiddelijke eischen van keizer Wilhelm en
diens minister Bismarck: afstand van den Elzas en van een gedeelte
van Lotharingen en eene krijgsschatting van 5000 millioen
francs; bovendien behoorde tot de hoofdvoorwaarden de erkenning
van het Duitsche keizerrijk (26 Februari 1871). De overwinnaar, Pruisens I{oning, werd te Versailles, waar hij zijn hoofdkwartier, bij het beleg van Parijs, had opgeslagen, tot Keizer
van Duitschland uitgeroepen, (18 Januari 1871). Napoleon III
werd na het sluiten van den vrede in vrijheid gesteld. Hij
ging als balling naar Engeland om daar in 1873 te sterven.
Hij had nog het voorrecht (?) Italië één te zien; maar met
Italië ook Duitschland.
De Italiaansche Regeering bleef onzijdig tusschen Frankrijk
en Pruisen tot zoolang de oorlog nog niet was beslist; maar
toen Napoleon III bij Sedan gevangen genomen was en de
weinige Fransche troepen, die altijd nog te Rome in garnizoen
lagen, reeds waren teruggeroepen, begrepen de Italiaansche
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staatslieden, dat het uur gekomen was, om »de hoofdstad van
Italië" binnen te trekken. Den 18 1 September trokken zij de
grenzen van het kleine Pauselijk gebied over. De Zouaven wilden
Pius IX, tot de laatste hunner zou zijn gevallen, verdedigen;
maar de Paus beval hun geen noodeloos bloedvergieten uit te
lokken. Den 20n September trokken de troepen van Victor
Emmanuel Rome binnen. Pius IX trok zich terug in het
Vaticaan. De tijdelijke macht des Pausen was vernietigd. De
verovering van Rome was gemakkelijker en voordeeliger voor
Italië dan een bondgenootschap met Napoleon III. Deze had
zijne schuld betaald aan de geheime genootschappen, nadat
hij de aanmaning daartoe had gekregen door de bommen van
,

Orsini.
Maar eer nog de vrede gesloten was met Duitschland, werd
Parijs het tooneel van een vreeselijken opstand. Den 28n Maart
maakte zich de revolutionaire partij meester van de stad; zij
voerde daar een waar schrikbewind; de Aartsbisschop van Parijs
en vele anderen werden vermoord ; Parijs was een tijdlang ter
prooi aan een woeste bende, saamgeraapt uit het schuim der
groote stad ; zij vestigde een soort van Bewind, de Commune
genaamd, en verdedigden zich een tijdlang tegen een Fransch
leger van meer dan 200,000 man. De Nationale Vergadering,
die te Versailles was komen zetelen en Thiers tot president
der Republiek benoemd had, had ten tweeden male het beleg
om Parijs doen slaan. Toen de troepen, die de stad belegerd
hielden, haar binnenrukten, beproefden de heethoofdigsten Parijs
in brand te steken, waardoor de vreeselijkste verwoestingen
werden aangericht en onder anderen de Tuileriën, waarin
Napoleon III zijne residentie had gehad, tot een puinhoop werden.
Thiers moest in 1873 wijken voor de meerderheid der Nationale Vergadering, die conservatief gezind was : Maarschalk
Mac-Mahon volgde hem in 1873 op. De verwarring in de
politieke partijen, waarvan men eene Gambetta tot leider had, nam
toe. De geavanceerd republikeinsche partij behield bij de nieuwe
verkiezingen de overwinning en de volkstribune Gambetta zege
overwinnaar van Magenta : Mac-Mahon. Deze-vierdon
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legde het presidentschap neder en Grevy, een Republikeinsch
advocaat, vroeger een der tegenstanders van Louis Philippe,
zoowel als van Napoleon III, werd zijn opvolger. Gambetta
oefende echter den grootsten invloed op de Regeering uit, totdat hij in 1883 stierf. Hij had door zijn talent als volksmenner een invloed weten te krijgen op de lagere klasse, vooral
op den kleinen burgerstand en op al het godsdiensthatende
Publiek, in Frankrijk zoo talrijk vertegenwoordigd. Hij wist de
partij, die, zoo zij al niet de ernstigste en verstandigste, dan
toch de woelziekste en luidruchtigste was, te vereenigen onder de leus: »Het Clericalisme : ziedaar den Vijand". Onder
Clericalisme werd de Katholieke Godsdienst begrepen. Wat de
Commune, door woest geweld, moord en roof beproefde, wordt
thans door de Gambettisten beproefd langs den weg van wetten
en administratieve maatregelen. Middelerwijl neemt het zeden
worden de beursspeculatiën al driester en gevaar -bedrfto,
kwijnt de landbouw, stijgt de ontevredenheid en wordt-lijker,
in Frankrijk opnieuw de weg bereid voor de Communemannen,
die als geamnestieerden uit de ballingschap zijn teruggekeerd,
terwijl de priesters en kloosterlingen verjaagd worden. De strijd
wordt in Frankrijk gevoerd tegen den Godsdienst, tegen het
Geloof aan den Christus : in Duitschland tegen het Catholicisme.
In Duitschland heerscht een militair Keizer, met een ijzeren,
doch genialen Staatsman : in Frankrijk eene klasse van luid
letterhelden van minderen-ruchtige,splndre
rang: onder den naam van »Democratie ".
Geheel Duitschland, — de Oostenrijksche landen in Duitschland uitgezonderd, — stond thans onder den éénen machtigen
Keizer van Duitschland ; de vorsten, wier staten niet aan Pruisen
waren gehecht, werden zijne vasallen; het werd één Keizer, één
Rijksdag, één leger, ééne diplomatie; maar er was in Duitschland
eene zedelijke macht, die moeielijker kon verslagen worden dan
de legerscharen van Napoleon III : het Catholicisme. Onder de
veertig millioen inwoners van het Duitsche Rijk zijn vijftien
millioen Katholieken. Het beginsel van vrijheid voor en gelijkheid van allen was wel in de wetgeving der verschillende staten,
i
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die tot het ééne Duitschland behoorden, geschreven; maar de
volledige onafhankelijkheid der Kerk behoorde niet tot de traditiën
der Duitsche Vorstenhuizen, en tot die der Hohenzollern het
allerminst. Het Vaticaansche Concilie van 1870 had gelegenheid
gegeven tot een verzet van ettelijke katholieke geleerden, als
Döllinger en anderen. Dezen beweerden, dat de Katholieke Kerk
door de verklaringen van het Vaticaansche Concilie van de
ware Leer was afgedwaald. Zij veroorzaakten eene beweging en
een betrekkelijk geringen afval, wat het getal hunner volgelingen betreft. De Regeeringen, zooals die van Beieren, vooral die van
Pruisen, meenden het Oud-Catholicisme, zooals men het noemde,
te moeten steunen. Zij zagen daarin eene poging, die hun zeer
welkom was, om Duitschlands Katholieken van Rome »onafhankelijk te maken": waarvan de macht van den Staat over de
Kerk het onmiddellijk, onvermijdelijk gevolg moest wezen. Bismarck beschouwde den strijd tegen »de Pauselijke Curie" als
een band tusschen alle niet-Katholieke Duitschers, waardoor de
eenheid van Duitschland zou bevorderd worden. Er ontstond
spanning, er ontstonden geschillen tusschen den Staat en de
Katholieke Kerk. In 1874 werd er voor het Koninkrijk Pruisen
eene wetgeving georganiseerd, berucht geworden onder den
naam van de »Meiwetten" ; er ontstond een strijd, door Liberalen, Rationalisten enz. gesteund, Culturkampf geheeten; immers
de strijd tegen Rome zou een strijd voor de Beschaving zijn.
De l^feiwetten hadden ten doel het geheele beheer der Katholieke Kerk onder de oppermacht van den Staat te brengen; de
opleiding der toekomstige geestelijken van haar onafhankelijk te
maken; de bediening der H. H. Sacramenten, door Geestelijken,
welke de Staat niet wilde erkennen, te verbieden; de religieuse
orden en congregatiën te vernietigen. De Paus kon niet toegeven; de Meiwetten toch tastten het Catholicisme in dehartader
van zijne instellingen aan. Van daar een jarenlange strijd ; van
den eenen kant gevoerd door verjaging, gevangenisstraf, verban
bisschoppen en intrekken van geldelijke inkomsten;-nigva
van den anderen kant, door een onwrikbaar »non possumus" ;
door het geduldig verdragen van beleedigingen, van armoede,
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van verbanning. Het Katholieke Volk in Duitschland bleef
onwrikbaar getrouw aan zijne geestelijkheid, die onwrikbaar getrouw bleef aan het Episcopaat en aan den Paus. Aaneengesloten als een leger van oudgedienden, bleef het Centrum,
zooals de ongeveer 100 verdedigers der Katholieke belangen
in de Pruisische Vertegenwoordiging genoemd werden, onder
de leiding van mannen als Mallinckrodt en, later van Windhorst, in de Kamer van Afgevaardigden onwrikbaar tegenstand
bieden aan de kerkelijke Politiek van Bismarck. Daardoor bleven
zij eene macht in den Pruisischen Staat, moeielijker te overwinnen dan de Fransche kanonnen. Het meest wonnen echter
bij den kerkelijken strijd de Sociaal-Democraten in Duitschland,
wier gevaarlijke leerstellingen, met Duitsche wetenschap gemengd, een groot gevaar voor de algemeene veiligheid blijken
te zijn. Meer dan eenmaal is van die zijde reeds een aanslag
op het leven des Keizers beproefd, opdat Duitschland in ver
gebracht en door de Sociaal-Democraten zou kunnen-waring
veroverd worden, zooals Parijs door de Commune.
De annexat'iën van Parma, Modena, Napels door Piemont ;
van Hessen-Kassel, Nassau, Hanover door Pruisen hadden verscheidene vorsten ontzet van hunne heerschappij. Dat zij in de
vroeger door hen beheerde landen vele aanhangers behielden,
ligt in den aard der zaak. Hunne »tirannie" bestond alléén in
de verbeeldingskracht van hen, die alle vorsten haatten of die
een glimp van wettigheid aan de Italiaansche en Duitsche
eenheid wenschten te geven. Een stelsel, door velen in Europa
nog als eene schier onomstootbare waarheid aangenomen, het
stelsel der Legitimisten, vormde een theoretischen grondslag
voor duizenden. Het won overal in Europa aanhangers en geest
Legitimisten vormden in zekeren zin-verwant.DFsch
de kern daarvan. Dezen bleven in den Graaf van Chambord den
wettigen Koning van Frankrijk vereeren ; doch, aan hunne theorie
ontrouw, bleven zij don Carlos, en niet de verdreven Koningin
Isabella en haar zoon don Alfonso, aan wien zij hare rechten
op den troon had afgestaan, als Koning van Spanje beschouwen. In de legitimistische beginselen ligt een gevoel van on-
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vervreembaar recht, van onwrikbare trouw, van standvastig
verzet tegen de beginselen der Revolutie ; maar bij zeer velen
ook een hartzeer over het te niet gaan van maatschappelijkeen
staatkundige instellingen, die, door den Tijd verouderd, in de
maatschappijen van Westelijk Europa geen levenskracht meer
bezitten. Dat de strijd door de Republikeinsche partij in Frankrijk,
door Bismarck in Pruisen, gevoerd, nauw samenhangt met den
strijd tusschen die twee beginselen, zal door niemand ontkend
worden. Het Legitimisme heeft echter in vele opzichten schade
gedaan aan de goede zaak.
Engeland met het daarmede vereenigde Schotland en Ierland
heeft steeds zijn eigenaardige rot in de geschiedenis van Europa
gespeeld ; grootendeels heeft het aan zijne ligging en niet minder
aan de omstandigheden te danken dat het, tot nog toe, de eerste
handelstaat der wereld is gebleven. Zijne machtige Aristocratie
op Erfrecht en op Grondbezit berustend, zijne gehechtheid aan
al hetgeen traditioneel is, maken het in Westelijk Europa een
Staat met een eigenaardig karakter; in tegenstelling met de
veldwinnende democratische instellingen van Frankrijk, België,
Nederland enz. De meeste der beroemdste Staatslieden van
Brittannië, van Elisabeth Tudor af tot aan Lord Palmerston,
hebben altijd voor taktiek gehad, de zoogenaamde »vrijzinnige
instellingen," zelfs door het aanstoken van binnenlandsche onlusten in het buitenland aan te wakkeren, doch in Brittannië
zelf tegen te werken. De Engelsehe Politiek is altijd uitgekreten
voor zelfzuchtig. Of zij het meer is dan die van andere Mo
te bepalen. Zeker is het, dat zij minder-gendh,ismoljk
revolutionaire »ideeën" najaagt, gelijk dit, ten eigen nadeeie,
door Frankrijk is gedaan.
Op staathuishoudkundig gebied heeft Engeland het eerst het
sein gegeven tot eene ingrijpende verandering, namelijk door
het Vrijhandelstelsel. Na een langen strijd reeds vóór meer dan
veertig jaren begonnen heeft het gezegevierd : eerst door de
Graanwetten van Sir Robert Peel in 1846, later door andere
maatregelen. Het doel, dat de Britsche Politiek onveranderlijk
n het oog blijft houden, is de handelsbelangen van het Britsche
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Rijk uit te breiden, te handhaven, de mededinging te belemmeren. Van vele zijden wordt beweerd, dat het vrijhandelstelsel
aan Engeland vele voordeelen geeft, maar voor de staten van
het Vaste land van vele nadeelen is vergezeld. Zeker is het, dat
men in Frankrijk en Duitschiand meer en meer tot het tegen
stelsel, dat van bescherming, begint terug te keeren -overgstld:
in het eerstgenoemde land ook als eene reactie tegen het Napoleontische Vrijhandelstelsel.
In niet één staat, — Nederland is in dat opzicht Engelands
gelijke, — heeft de Godsdienstvrijheid grootere overwinningen
behaald dan in Brittannië. De herstelling der Katholieke bisschoppelijke Hierarchie in 1851 wekte er, wel is waar, een
heftig verzet op; doch de Engelsche natie begreep spoedig, dat
de Katholieken, sinds hunne Emancipatie in 1829, daartoe het
recht bezaten. De antipapistische gevoelens gaven zich nu en
dan nog eens lucht, b. v. door de Garibaldi-vereering, door de
sympathie voor de Italiaansche omwenteling; maar de kerkelijke
vrijheid der Katholieken bleef ongedeerd. Het getal bekeerlingen, niet het minst uit de hoogere standen, blijft een verschijnsel van den invloed, welken het Catholicisme in Engeland uitoefent. Een Katholiek kon zelfs, zonder dat zulks veel tegenstand
ontmoette, onderkoning van Britsch -Indië worden.
De vooruitgang van Brittaniës koloniën oefende in de tweede
helft der XIX eeuw een belangrijken invloed uit op geheel de
wereld. De goudvelden van Australië deden een verbazend groot
getal landverhuizers naar het vijfde werelddeel toestroomen.
Machtige steden verrezen, waar een tienlal jaren te voren, de
inboorlingen van Nieuw-Holland nog in de uiterste barbaarschheid verzonken, ronddwaalden. Nieuw -Zeeland werd het fondament, waarop misschien spoedig een machtig Rijk zal verrijzen.
Canada wedijverde in bloei en vooruitgang met de Vereenigde
Staten van Noord-Amerika. Aan de Zuidelijke punt van Afrika
vormden zich nieuwe koloniën naast de reeds bestaande, zooals
Kaap de Goede Hoop. In Indië breidde zich de Engelsehe macht
uit tot aan den Indus en tot het Hymalaiagebergte. Maar de
steeds voortgaande uitbreiding der Engelsehe macht buiten Europ a
,
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wikkelde het in vele en moeitevolle oorlogen, namelijk met de
Indische stammen, met Abyssinië in Afrika, en laatstelijk met
de Mahomedaansche volken van Soedan, in de binnenlanden
van Afrika. Het doorgraven der landengte van Suez schiep voor
Engeland andere en gewichtige belangen in Egypte en aan de
kusten der Roode Zee. Geene vlag is zoo bekend als de
Britsche aan de verschillende einden der wereld; en hoe zelfzuchtig ook als handeldrijvende natie, is er toch niet eene, die
voor de verspreiding der Europeesche Beschaving zich grootere
inspanning getroost.
Maar Brittannië heeft met twee vijanden te kampen, waar
zijne rust en veiligheid wordt bedreigd: liet-dortelkniz
de
Fenians
en
de
arbeidersvereenigingen. De arbeidersvereenizijn
gingen, Trade-Unions, zijn in vele opzichten zeer nuttige, zeer
onschuldige en zelfs zeer geoorloofde vereenigingen van leden
uit den werkenden stand. Maar, gelijk in al het ondermaansche,
is ook hier zeer veel onkruid gezaaid onder de goede tarwe.
Ingesteld tot gemeenschappelijke samenwerking, tot onderlingen
bijstand bij ziekten en rampen, tot verdediging van eigene
belangen tegen de arbeidgevers, zijn de Trade-Unions maar
al te vaak werktuigen geworden in de hand van onruststokers.
Door menigvuldige werkstakingen, door verzet, dat meer dan
eens tot geweld zijn toevlucht nam, is herhaaldelijk eene crisis
teweeggebracht, die zoowel voor den arbeidenden stand als voor
de werkgevers noodlottig is geworden.
Maar nog gevaarlijker voor de rust en veiligheid van Brittannië zijn de Fenians. Onder dezen naam hebben zich duizende en duizende mannen van Ierschen stam met elkander verbonden in geheime genootschappen. De Ièren, die bij zeer talrijke
menigten naar de Vereenigde Staten van Noord-Amerika zijn
verhuisd, hebben grootendeels hunne gehechtheid aan en hunne
verbindingen met het moederland behouden. De groote steden
van Engeland, Londen, Liverpool, Manchester hebben eene Iersche
bevolking, meestal onder de armen, belangrijk genoeg om alléén
reeds voor de bevolking eener groote stad gerekend te kunnen
worden. Engeland draagt thans den vloek voor vroegere onge-
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rechtigheden aan de Ieren gepleegd. De heerschappij der Engelsehe Staatskerk in Ierland is opgeheven: het heeft niet gebaat.
Alle middelen zijn beproefd en worden nog beproefd, om de
ongerechtigheden, door de Engelsehe veroveraars jegens de Iersche
overwonnelingen uitgeoefend, te lenigen : het heeft niet gebaat.
Ierland vraagt losmaking van Engeland onder een eigen Parlement; het vraagt ontzetting van de nazaten der Engelsehe overweldigers uit de bezittingen den Ier in vroegere eeuwen ontnomen. De Fenians, welke zich dit ten doel gesteld hebben,
vinden honderdduizenden aanhangers onder hunne stamgenooten.
Wettelijk verzet, gewelddadig verzet, oproer, moord, zijn de
middelen, waarvan zij zich bedienen. Meermalen hebben zij
reeds in de laatste jaren beproefd door dynamiet Londens
grootste gebouwen, tot zelfs het Parlementshuis, in de lucht
te doen springen. Hoezeer ook de invloed des Pausen op de
Katholieke geestelijkheid en van deze op het Iersche volk
opweegt tegen den invloed van de revolutionaire partij der
Fenians, toch blijven de Internationale werkliedenvereeniging
en het Fenianisme een steeds dreigend gevaar voor Engeland.
Hoezeer ook de traditioneele geest der Natie deze voor vele
uitspattingen bewaart, is toch, door de arbeiders- en de Ierschequaestie, de Revolutiegeest, niet minder dan voor andere landen,
voor Engeland het dreigendst gevaar geworden.
België heeft evenmin als Nederland een overwegenden invloed op
Europa's lotsbeschikking kunnen uitoefenen. Twee stroomingen,
waarvoor wij, Nederlanders, als naburen, niet ongevoelig blijven,
gaan in België tegen elkander in: de revolutionaire en de behoudende; de eene noemt zich de liberale, de andere de katholieke
partij. Niet één der politieke bewegingen, waardoor de Fransche
natie wordt geslingerd, blijft zonder weêrstuit op België; want met
de Fransche zeden, gewoonten, letterkunde en taal, worden
ook de Fransche bureaucratie, lichtzinnigheid, ongeloof, en revolutionaire begrippen te gretig door de Belgen opgenomen.
De katholieke, bezadigde en gematigde zin vooral der Vlaamsch'sprekende Belgen legt daarentegen een tegenwicht in de schaal,
om deze niet al te zeer tot de Revolutie te doen overhellen.
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Het kolossale Rijk der Czaren, in de eerste helft dezer eeuw
altijd nog beschouwd als de hechtste steun der monarchiën en het
minst in gevaar voor revolutionaire woelingen, heeft niet aan
deze al te hoog gespannen verwachtingen beantwoord. Rusland
heeft door den Krimoorlog een gevoeligen slag ontvangen. Evenwel heeft het zich in zooverre daarvan hersteld, dat het na de
nederlaag van Frankrijk in 1871 de sluiting van de Zwarte
zee niet meer als voor haar verbindend heeft verklaard. De
oorlog, welken het heeft gevoerd met Turkije, die door den vrede
van San Stefano (3 Maart 1878) is geeindigd, heeft het evenwel niet
die groote voordeelen geschonken, welke het daarvan verwachtte.
Het Turksche Rijk in Europa is daardoor nog des te meer verzwakt en in kleine Christen-staten verdeeld geworden. Daarentegen heeft de oorlog met Turkije getoond, hoe verkankerd dit
Rijk is door een zedelooze bureaucratie, die in alles en over
alles heerscht en knevelarijen, diefstal van ambtenaren en om
werkt. Onder deze omstandigheden zijn-kopingdeha
de beste bedoelingen van den Czaar Alexander II in vele
opzichten vruchteloos geworden. De opheffing der lijfeigenschap, waardoor meer dan 25 millioen onderdanen vrije mannen werden, heeft tot nog toe niet zoo gunstig gewerkt, als de
Czaar had gehoopt. Revolutionaire denkbeelden zijn, ondanks al
hetgeen Keizer Nicolaas daartegen heeft beproefd, in zeer ver
graad in Rusland verspreid. Onder half geleerden en-ontrused
bureaucraten hebben zij de meeste leerlingen gevonden. Er heeft
zich in het Russisch Rijk eene politieke secte gevormd, die de
revolutionaire leerstellingen tot in hare uiterste gevolgtrekkingen
verkondigt; die, wel is waar, openlijk nog niets anders vraagt
dan eene constitutie; maar die voor niets terugdeinst. Het zijnde
Nihilisten. Alexander II is, nadat verscheidene aanslagen vruchteloos beproefd waren, eindelijk als het slachtoffer hunner moordende
bommen gevallen. De Nihilisten oefenen een waar schrikbewind
uit, dat in het geheim werkt; maar daardoor juist des te gevaarlijker en vreeselijker is.

HOOFDSTUK II.
Godsdienstige en zedelijke toestand sinds 1859.

Men heeft wel eens gezegd, dat onze tijd vooral daardoor zich
van andere tijdvakken onderscheidt, dat wij sneller leven, dan onze
vaderen. Men moet dit niet in een geheel en al stoffelijken zin opnemen; maar de waarheid er van valt moeilijk te ontkennen,
wanneer men de intellectueele beweging en de staatkundige wisse
onze eeuw nauwlettend gadeslaat. Roept men voor den-lingeva
geest terug, wat sinds 1859, derhalve in een tijdsverloop van
vijfentwintig jaren, in Europa, in de bekende wereld, is geschied,
dan zal men tot de gevolgtrekking komen, dat in niet één tijds•
verloop van hetzelfde aantal jaren, zulke gewichtige omwentelingen hebben plaats gehad in de zedelijke, in de politieke,
in de intellectueele toestanden der Europeesche volken, die
weder, op hare beurt, den stoot tot beweging aan de verstverwijderde gedeelten des aardrijks hebben gegeven. 't Is waar,
de eerste helft der XVIe eeuw is niet minder belangrijk geweest
voor de Christen- volken ; maar in de XIXe eeuw wordt alles
onmiddellijk naar elders overgeplant met eene snelheid, b.v. als
die van een spoortrein in vergelijking met den voormaligen
bolderwagen, waardoor de gemeenschap b.v. van Antwerpen
met Parijs onderhouden werd.
Men heeft wel eens beweerd, — zij, die b.v. in 1848 in de
kracht huns levens waren, herinneren het zich nog wel, — dat
onze eeuw voornamelijk eerie eeuw is van verstandelijk en
stoffelijk verkeer tusschen de natiën; dat de groote vraagstukken van handel, van nijverheid, van verlichting en bescha-
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ving, alleen nog bij machte waren de volken in beweging te
houden of in spanning te brengen; dat vooral voor godsdienst
onze eeuw zoo onverschillig Evas, dat zij de gemoe--quaestiën,
deren niet meer verontrusten of de rust op staatkundig gebied
konden verstoren. De vooruitgang en beschaving maakten het
in de XIXe eeuw onmogelijk, dat dezelfde oorzaken dezelfde
gevolgen zouden hebben als in de XVIe en XVIIe eeuw.
Hoevelen onzer hebben dergelijke redeneeringen vóór 1 848 niet
gehoord!
Maar wat hebben wij, — het geslacht dat thans reeds den
avondstond des levens naderen ziet, — wat hebben wij beleefd? ....
Dat nog altijd de groote vraagstukken, die in verband staan
met het allergrootste vraagstuk voor den mensch : zijne verhouding
tot God en tot het Eeuwig Leven, even machtig als vroeger
zijn, om op alles terug te werken: op Geloof, op Weten
Politiek; dat slechts vraagstukken van geheel en al-schap,o
stoffelijken aard, b.v. die van ontdekkingen op physisch en chemisch of mechanisch gebied, dáár buiten blijven; en dat nog
slechts dan, wanneer de mensch niet uit de zuiver stoffelijke gegevens wil opklimmen tot het : »door welke kracht" en tot het:
»waarom". De Waarheid blijft steeds als de horizon: een kind
denkt, dat, waar hij dien ziet nederdalen op aarde, het eindpaal
van des menschen wandelreize is; doch de man weet, dat, hoezeer ook voor het kortzichtig oog het eind daar moge wezen, dat
eind nochtans altijd even ver van hem verwijderd blijft en nooit
door hem zal bereikt worden.
Het is alzoo, — tot onvergankelijke eer des menschen zij het
gezegd, — en het blijft waar, dat nimmer het geheel en al aardsche,
evenmin als het geheel en al stoffelijke, den immer zoekenden
menschelijken geest zal vergenoegen; dat hij altijd het oog naar eene
bovennatdurlijke orde van zaken zal blijven keeren ; hetzij, om die
te verloochenen, hetzij om daarvoor aanbiddend neder te knielen.
Vandaar dat de godsdienstquaestiën, zelfs die, welke geene eigenlijk leerstellige godsdienstquaestiën zijn, maar toch daarmede in
verband staan, nog evenzeer als in vroegere tijdvakken van den
grootsten invloed op het leven der volken blijven.
Ive D. 3
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Vóór ongeveer dertig jaren heeft de uitstekende Fransche
geschiedschrijver en staatsman Guizot het reeds gezegd, dat
op het gebied des geestes vooral het groote vraagstuk ligt, »waardoor de menschheid wordt verdeeld, namelijk: in het erkennen van
eene bovennatuurlijke orde van zaken: het Supranaturalisme, dan
wel in het ontkennen of althans onverschillig achten daarvan: het Rationalisme. Aan de eene zijde, zegt hij, staan de ongeloovigen, de twijfelaars, de Pantheïsten, de zuiver-Rationalisten; aan den anderen
kant de Christenen". En inderdaad, hoe men ook den toestand dergeesten van de Europeesche volken in de tweede helft der XIXe eeuw
beschouwe, de grootste, de voornaamste scheidsmuur tusschen de
leden der Christen-natiën is: het geloof aan eene bovennatuurlijke orde van zaken en het geloof aan de noodwendige werking
daarvan op de menschelijke maatschappij, of de ontkenning dier
bovennatuurlijke orde van zaken en van haren noodwendigen
invloed. In vroegere eeuwen was het: b.v. het begrip van
Kerk; de Rechtvaardigmaking door het Geloof alléén, waardoor
Katholieken, Lutheranen, Calvinisten van elkander gescheiden
waren ; in de XIXe eeuw is het anders. Het is het geloof aan
eene bovennatuurlijke Openbaring, aan den Christus als den Zoon
Gods; aan het bestaan eener Voorzienigheid over de aardsche
zaken, aan het Eeuwig Leven, aan God zelven, dat Supranaturalisten
en Rationalisten van alle schakeeringen verdeelt. Vandaar dat geloovige Katholieken, Gereformeerden, Lutheranen, enz. enz. aan
de eene zijde staan; daarentegen ongeloovige of onverschillige
Katholieken, Gereformeerden, hoe zij zich ook noemen, aan de andere
zijde; vandaar dat, hoezeer ook de naweeën van vroegeren strijd
door de thans nog levende personen nog gevoeld worden en
volledige verzoening schier ondoenlijk maken, toch de geheim
aantrekkingskracht, te voorschijn geroepen door éénen-zinge
grondslag van Geloof of Ongeloof, vereenigt, verdeelt of scheidt.
Bij de verschillende Protestantsche kerkgenootschappen openbaren zich vooral de gevolgen dier aantrekkings- en afstootingskracht, door splitsing in onderscheidene richtingen, die ieder op
zichzelve weder een kerkgenootschap vormen; bij de Katholieken
vooral door eene grootere gehechtheid aan de Kerk, of door eene
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geringschatting van hare instellingen; zelfs door eene sterk geopenbaarde vijandelijkheid daartegen. Bij de verschillende Protestantsche kerkgenootschappen is, naar gelang der instellingen
van dat kerkgenootschap, dat scheidings-proces insgelijks ver
-scheidn.
In het Britsche Rijk, en niet minder in Noord- Amerika, is het
Protestantisme in talrijke kerkgenootschappen verdeeld; de leerstellingen der beide uitersten naderen daar haast tot het Catholicisme en tot het verstgedreven Rationalisme. Het eerste is vooral
liet geval in de Anglikaansche kerk. Deze, die door hare
Hierarchie het meest het Catholicisme nabij komt, wordt door de
openbare meening, niet naar de instellingen, maar naar den
heerschenden geest, verdeeld in de Hooge en in de Lage kerk.
Bij de eerste worden de oude instellingen en formulieren ge
bij de Lage wel niet onvoorwaardelijk verworpen, maar-erbidg;
op den achtergrond gesteld ; zoo niet geheel en al geminacht.
Verder zelfs dan de Anglikanen der Hooge kerk gaan de
Puseyisten en Ritualisten. De eerste, die den stoot gaf in
de Anglikaansche kerk, zekere Dr. Pusey, zag, hoezeer het
Anglikanisme van de oude hierarchische en ritueele instellingen
van de Katholieke Kerk, waarvan hij de Anglikaansche als een
levenden tak bleef beschouwen, was afgeweken. Hij en zijne
volgelingen trachtten tot de aloude traditiën terug te keeren.
Deze beweging deed zeer velen meer en meer de aandacht
vestigen op de aloude Leer van de Katholieke kerk. Vandaar
de talrijke overgangen van zeer voorname en zeer geleerde
Anglikanen tot liet Catholicisme, waaronder de kardinalen Newman en Manning, thans Aartsbisschop van Westminster, de
voornaamste plaats bekleeden. Hoezeer de Anglikaansche kerk
nog in Engeland de rechten bezit, die voor haar uit de Reformatie onder koningin Elizabeth zijn ontsproten, hebben alle kerk
uitgestrekte Britsche Rijk dezelfde rechten;-genotschapi
en het ligt in het Britsche volkskarakter om die rechten niet
als een doode letter te beschouwen, maar om er gebruik van
te maken. Zeker heeft bij niet ééne Natie, — zelfs niet bij de
Nederlandsche, — het begrip van volledige Godsdienstvrijheid
-

36

PROTESTANTISME IN

dieper wortelen geschoten dan bij de Engelsche. De staatkundige toestanden, de afkeer tegen alles wat naar Despotisme
zweemt, het rechtsgevoel den Engelschman zoo eigen, zijn daarvan voorzeker de oorzaken. Dat meeningsverschillen tot twisten, dat twisten vaak tot hartstochtelijkheid, zelfs tot eenige
volksmanifestatiën kunnen overslaan, ligt in den aard der
zaak; maar het groote beginsel van godsdienstvrijheid en wat
daarmede innig is verbonden, van vrijheid van congregatiën, van prediking, van onderwijs, wordt nergens meer dan in
het Britsche Rijk door de Regeering en door het Volk zelven
gehandhaafd.
Bij de natiën, die sinds de Reformatie der XVIe eeuw voor
het Lutheranisme zijn gewonnen, is de Luthersche kerk langen
tijd, tot aan het midden dezer eeuw, door eenige als de eenig
geoorloofde gehandhaafd. Dit was het geval in de Scandinavische
Rijken. In Pruisen en Noord-Duitschland heerscht in theorie
gelijkheid voor alle godsdienstige gezindten, feitelijk echter blijft
het overwicht aan het Lutheranisme. Niet minder dan in andere
landen van Europa is de scheiding tusschen de Geloovigen en de
Rationalisten in Duitschland zeer groot. Men zou de vraag zelfs
mogen stellen, of niet de leerstellingen van hen, die het geloof aan
Christus, als aan den Zoon van den Levenden God, verworpen
hebben, nog dieper ingedrongen zijn bij de Duitschers dan bij de
Franschen. De innige band, die slechts mogelijk is in ééne Kerk
onder één Hoofd, den Paus, ontbreekt aan het Lutheranisme; de
macht van den Vorst, als opperste Toeziener (Bisschop, of van
den Staat over de Kerk, heeft sinds de Reformatie bij de Duitschers
zeer diep wortelen geschoten. De Almacht van den Staat, diens
macht vooral over de Kerk, behoort tot de stellingen, die het
meest door Duitsche professoren en Duitsche publicisten wordt
verdedigd. Het koninklijk, thans keizerlijk Huis der Hohenzollern,
heeft wel altijd aan »de rechten van den Staat'' tegenover de
Kerk, dat is tegenover de Katholieke kerk, onwrikbaar vastgehouden, maar traditioneel 1) zijn de Hohenzollern altijd gehecht
1) Met uitzondering van Frederik II.
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gebleven aan het kerkgeloof in Lutherschen zin. Onder den talrijken, tam elijk armen doch ook tamelijk trotschen adel der oostelijke provinciën in de Duitsche Monarchic heeft insgelijks het orthodoxe Lutheranisme diepe wortelen geschoten. Maar de groote massa
van den geleerden stand, die in Duitschland vooral invloedrijk is, de
burgerij der steden, de industrieelen, zijn meestal doordrongen
van rationalistische ideeën, van de theorien van Democratie, van
Socialisme, ontsproten uit Rationalisme, Pantheisme enz. Minder aan die theorien getrouw, maar toch daarmede verwant, is
eene talrijke en machtige partij, die onder den naam van »nationaal-liberalen" en van de »partij van Vooruitgang" ') zulk een
gewichtigen invloed op Duitschlands staatkunde in de laatste
jaren uitgeoefend heeft. De orthodox-Lutheranen hebben er
een eer in gesteld te blijven gelooven aan de traditioneele
politiek der Hohenzollern en aan de Leer der Evangelisch
Kerk. Het begrip van de macht van glen Staat ook-Luthersc
in kerkelijke aangelegenheden heeft echter bij de rechtzinnige
Lutheranen en de rationalistischgezinde nationaal-liberalen diepe
wortelen geschoten, waar het geldt de macht van den Staat
vooral tegen de Katholieke Kerk, — getuigen de Mei-wetten, —
te handhaven.
De begrippen van Calvijn hebben het diepst hunne wortelen geschoten in Frankrijk, Nederland, Schotland en onder de
Engelsehe Puriteinen.
Ook in de Gereformeerde kerkgenootschappen heerscht strijd
tusschen hen, die nog aan de Formulieren van Eenheid, aan
den Heidelbergschen Catechismus enz. gelooven, en hen, die
daarvan geheel en al of voor het grootst gedeelte zijn afgeweken. Een der uitstekendste mannen onder de Gereformeerden van onzen tijd, Guizot, ziet in het geloof aan den Levenden God het voorname verschil. »De Christenen alléén
hebben den Levenden God", zegt hij; de anderen, zij mogen
zich al »Christenen" noemen, rekent hij eigenlijk niet daaronder.
Maar hoevele duizenden, ja millioenen, die, ook onder het Her1)
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vormde kerkgenootschap zich »Christenen" noemen, zouden dan
dien eernaam niet meer verdienen? Zeker is het, dat het vasthouden aan of het loslaten van het positief geloof aan »Christus
en Dien gekruist" een schier onoverschrijdbare klove heeft gevormd tusschen velen, die nog denzelfden naam van »Gereformeerden" blijven dragen. Zij, die het strengst vasthouden aan
de oude Formulieren, hebben zich in meer dan één land van
Europa van de anderen afgescheiden en een nieuw kerkgenootschap gevormd, terwijl anderen formeel verklaren, dat zij niet
meer tot eenig kerkgenootschap willen blijven behooren.
Op theologisch gebied staan de beide richtingen onder de
Protestanten, zooals gezegd is, scherp tegenover elkander. Men
heeft wel eens beweerd, — vroeger nog meer • dan thans,
— dat het orthodoxe Protestantisme zijnen tijd gehad had;
dat het nog slechts geloovigen telde onder de aristocratische
familiën, altijd sterk gehecht aan het traditioneele, en onder het
»volk ", dat insgelijks vasthoudt aan »oude" begrippen en voor
Wie echter de verschijnselen van onzen tijd (1885)-ordeln.
waarneemt zal moeten erkennen, dat het »positieve" Christendom ook onder de Protestanten nog verre van versleten is.
Wel is waar wordt dit door de »Modernen ", de »Neotogen ", de
)ontwikkelden", de »wetenschappelijke mannen", of hoe zij zich
mogen noemen, als eene schier onwederlegbare waarheid vol
maar de feiten bewijzen, dat de levenskracht van-gehoudn;
der Christenen geloof, waarvan het Protestantisme zooveel heeft
behouden, nog niet vernietigd is. De strijd, die tusschen orthodoxe Protestanten en rationalistische Protestanten wordt gevoerd, is volstrekt niet uitgestreden, maar duurt nog altijd voort.
In Duitschland, in Engeland, overal heeft men de echtheid nu
eens van het eene dan van het andere der geschriften van het
Nieuwe Testament bestreden; men heeft nu eens één, dan zelfs
alle vier Evangeliën voor apocrief, minstens voor vervalscht, ver
maar verdedigers zijn niet in gebreke gebleven voor de-klard;
H.H. Schriften den strijd te aanvaarden. De Duitscher Strauss, en
later de Franschman Renan, hebben den persoon van Jesus- Christus
aangerand, de eerste Hem tot een soort van Mythe, Renan Hem
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tot een »interessant persoon", half dweper, half sentimentalist
gemaakt. De Tubinger school heeft eene soort van geschiedenis
van de twee eerste eeuwen van het Christendom geconstrueerd.
Men heeft den Christus, vooral als den Zoon van den Levenden
God, zoeken weg te cijferen. Men heeft aan het Christendom
zijn Supranaturalistisch karakter zoeken te ontnemen. Men
heeft dit alles gedaan in naam van nde Rede", van ede Wetenschap" ; men heeft millioenen, die nog den naam van Protestanten
blijven voeren, van den grondslag des Christelijken geloofs afgevoerd; maar men heeft het geloof der Orthodoxen, die blijven
vasthouden aan en vertrouwen op eene bovennatuurlijke orde van
zaken, niet kunnen schokken. Het blijft nog altijd een vraagstuk, of onder de millioenen, die Christenen heeten, de meerderheid of de minderheid getrouw is gebleven aan het geloof
hunner vaderen 1 ).
In de Katholieke Kerk is de strijd niet minder hevig geweest,
vooral sinds 1859, dan in de protestantsche kerkgenootschappen.
De Eenheid van het Catholicisme heeft hierop echter haar eigen
stempel gedrukt. Terwijl de meest uiteenloopende meenin--ardigen
gen, van het strengste Orthodoxisme tot aan het versigedreven
Rationalisme, in de Protestantsche kerkgenootschappen hunne vol
hebben kunnen vinden, zonder dat dezen, in naam althans,-gelin
tegen het Protestantisme oorlog hebben behoeven te voeren, heeft
de strijd tegen de Katholieke Kerk het karakter aangenomen van
een kamp, waarvan het doel is de Eenheid van het Catholicisme, onder het opperhoofdschap van den Paus, te vernietigen.
Het onverholen doel van hare felste vijanden is geweest, om de
Kerk geheel en al afhankelijk van en ondergeschikt te maken
aan den Staat; vooral door de geestelijke macht van den Stoel
van den H. Petrus in kerkelijke zaken aan banden te leggen. Dat
verschillende plannen om tot dit doel te komen zijn gemaakt,
beproefd en met meer of minder geluk zijn beproefd, ligt in
1) 't Is bekend, hoe sommigen onder de menigte alléén rangschikken
de woelzieken in de groote steden, en niet schijnen te weten, dat er
honderdduizenden zijn in kleine steden en dorpen; die niet woelziek zijn,
maar toch behooren in aanmerking genomen te worden.
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den aard der zaak. Duizenden, die zich Katholieken zijn blijven
noemen, hebben het op deze, duizenden anderen, die het Geloof
en de instellingen der Kerk hebben verworpen, hebben het op
gene wijze beproefd, en de strijd blijft nog steeds voortduren
en zal blijven voortduren.
De Italiaansche Revolutie van 1859 heeft eene uitwendige gedaante gegeven aan hetgeen sinds langen tijd in de harten van
duizenden en duizenden in Europa is omgegaan. Alles wat Protestant, onverschillig of ongeloovig was heeft partij getrokken
voor de Revolutionairen van Italië; alles wat getrouw was aan
den Katholieken godsdienst voor den Paus.
Men begreep dadelijk, dat de aanval op het wereldlijk gebied van den Paus niet slechts was een aanval op het grondgebied van den Paus, als wereldlijk vorst, maar op het Pausdom zelf. Men bewimpelde wel is waar, van den kant van
Napoleon III en van de »gematigden" het doel der Revolutie ;
men beweerde zelfs, dat het Opperhoofd der Katholieke Kerk
ruimere vrijheid zou hebben, wanneer hij verlost was van de
zorgen voor eene wereldsche heerschappij ; misschien geloofden
velen dit; maar noch de Paus zelf, noch de Katholieken van geheel Europa lieten zich misleiden. De Katholieken zagen in den
aanval tegen de wereldsche macht des Pausen een aanval op
de vrijheid van den Paus zelven, als Hoofd der Kerk. Zij waren het eens met het geen Thiers — gewis geen Ultramontaan —
in de Fransche Volksvertegenwoordiging zeide: dat nde Paus om
vrij te zijn, souverein moest wezen." Geen wonder derhalve
dat de aanvallen op het grondgebied van den Pauselijken Staat
overal onder de Katholieken de grootste verontwaardiging opwekten. Overal sloeg men met nauwlettend oog gade wat in
Italië geschiedde, wat in de Tuileriën of door de pennevoerders
van Napoleon III werd gesproken. De Italiaansche quaestie
werd eene Romeinsche, de Romeinsche eene Katholieke quaestie.
Het godsdienstig gevoel van millioenen in Europa gevoelde zich
gekrenkt; de aanvallen op den Paus-Koning beschouwden zij als
een aanval op hunne heiligste gevoelens. Men ondervond, dat
met betrekking tot de Italiaansch-Ro meinsche gebeurtenissen
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Europa in twee tegenstrijdige kampen was verdeeld: aan de
eene zijde stonden de geloovige Katholieken, terwijl de behoudendgezinde en anti- revolutionaire Protestanten wel is waar
niet de zaak des Pausen omhelsden, — omdat het die des Pausen was, — maar »toch eiken statenroof afkeurden "; aan de
andere zijde alle Revolutionairen op politiek gebied, allen die
zich Liberalen noemden, alle Rationalisten, alle onverschilligen en
Godsdiensthaters, hetzij zij zich Protestant of Katholiek bleven
noemen of niet. De geestdrift voor de zaak van Pius IX en
de verheerlijking van de groote heldendaden van Garibaldi
werden het Shibboleth van de twee kampen, waartusschen het
Christelijk Europa werd verdeeld. De September-conventie (1864),
waarbij Napoleon III, in overleg met Victor Emmanuel, Florence tot
waartegen de revolutionaire
hoofdstad van Italie verklaarde,
partij protesteerde door Rome tot hoofdstad te verklaren, — stelde
de Katholieken niet tevreden. Integendeel, zij verhieven hunne
stem tegen de berooving van den Paus, die door Napoleon III
als een voldongen feit werd behandeld en verheelden hunne
vrees niet voor de dubbelhartigheid en de verdere plannen der
Piemonteesche Regeering. De uitkomst heeft bewezen, dat zij
zich niet door een ongegronde vrees hebben laten beheerschen.
Pius IX zag in, dat de dwalingen op theologisch, philosophisch
en politiek gebied ten nauwste met elkander zijn verbonden,
als verschillende spruiten uit denzelfden wortel. Hij begreep, dat
duizenden en duizenden medegesleept werden ter goeder trouw,
daar het helder inzicht om de waarheid van de dwaling te schei
meer en meer werd beneveld door de leerstellingen en-denal
sofismen eener ongeloovige wetenschap. Hij achtte het zijnen
plicht, als opperste leeraar der Kerk, de geloovigen aan te wijzen
welke voornamelijk de dwalingen van onze eeuw waren. Den
8 December 1864 verscheen de beroemde Encycliek Quanta
Cura en daarbij de Syllabus Errorum. Terstond ging er een
kreet op uit den mond van allen, die niet aan de Leer der
Katholieke Kerk geloofden, van allen die het Pausdom haatten.
Staatslieden, volksvertegenwoordigers, dagbladschrijvers, tot aan
de onbeduidendste papierbekladders toe, vereenigden hunne stemr–

O il

WAT IS DE SYLLABUS ?

men tot één koor. De Syllabus was de veroordeeling van de oor
aan de »moderne Maatschappij ", aan den »modernen-logsverkain
Staat", aan de »moderne Wetenschap ". Het was een werk van de
duisternis en van Rome's heerschzucht. Lieden, die niet eens
een begrip hadden van den Syllabus, die niet de minste kennis
hadden van de taal en van den stijl, waarin »Rome" gewoon
is te spreken, verhieven het luidst hunne stemmen ter ver
-ordeling.
De Syllabus werd voor duizenden een wapenkreet tegen het
Catholicisme, dat nu vooral door den Staat onder bedwang diende
gehouden te worden; immers, het was thans de strijd tusschen
de aanhangers van den Syllabus en de moderne Maatschappij.
En wat is de Syllabus ? Niets anders dan een soort van
cataloog — zoo wij deze uitdrukking mogen gebruiken — van
de uitspraken der Katholieke Kerk tegen de voornaamste dwalingen onzer tegenwoordige maatschappij omtrent God, Godsdienst, zedeleer, verhouding van Kerk tot Staat, staatsrecht ;
dwalingen, die reeds vroeger afzonderlijk waren aangewezen en
veroordeeld, doch thans weder gezamenlijk werden herhaald.
Dat de vijanden eener Goddelijke Openbaring, dat de ontkenners
eener bovennatuurlijke orde van zaken den Syllabus als een »werk
der duisternis" veroordeelden en bespotten, laat zich begrijpen ;
dat de menigte medeschreeuwde, ligt in den aard der onnadenkenden; dat allen, die buiten de Katholieke Kerk staan, het
niet met den Syllabus eens waren, ligt in de grondbeginselen
daarvan ; dat sommigen van oordeel waren, dat dit stuk van
de Pauselijke Curie ten ongeschikte tijde was verschenen, is
geen bewijs van scherpzinnigheid. De Syllabus is zoo weinig
begrepen, door onwetenden zoo geheel en al zonder eenige
kennis veroordeeld en — wat te betreuren is — door sommige
katholieke ijveraars insgelijks zóó opgehemeld als een wapen
tegen hunne eigene katholieke geloofsgenooten, die, naar hunne
meening, te liberaal waren, dat misschien niet één gewichtig
stuk, van Rome uitgegaan meer is misvormd geworden door de
voorstelling, welke men er van maakt. Voor de Katholieken is
het een regel gebleven, waarnaar zij hunne zienswijze omtrent tal
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van allergewichtigste verhoudingen blijven richten. Zij weten dat
de Syllabus niet is eene »nieuwigheid "; maar slechts eene herhaling der uitspraken van het hoogste kerkelijk gezag, thans
niet voor het eerst verkondigd. Dat sommigen in dien Syllabus
een oorlogsverklaring hebben meenen te vinden tegen hetgeen
zij individueel veroordeelden, is een der schier onvermijdbare
gevolgen van de opgewondenheid der gemoederen in die jaren
onder de Katholieken. Niet de Syllabus veroordeelt, maar zij zelven
veroordeelen sommige zaken en toestanden, die thans bestaan.
Terwijl de wereldlijke macht des Pausen door de Revolutie
van alle kanten werd aangevallen en de onverschilligheid. zoo
niet de vijandelijkheid van velen, die zich zonen der Katholieke
Kerk bleven noemen, daartoe medewerkte, steeg de aanhankelijkheid en genegenheid van de geheele Catholiciteit voor hem,
wien zij als opvolger van den H. Petrus erkende. De zedelijke
macht des Pausdoms over het Katholieke volk van alle talen en
alle landen is misschien nooit grooter geweest, dan in den tijd,
welken wij beleven. Pius IX verklaarde de Leer, dat de H. Maagd
Maria van af het eerste oogenblik harer ontvangenis vrij van de
Erfzonde is geweest, tot een leerstuk der H. Katholieke Kerk.
Nog meer: in 1867, het eeuwfeest van den dag, waarop de
apostelen Petrus en Paulus, achttien eeuwen vroeger, te Rome
hunne Leer met hun bloed bezegeld hadden, riep de Paus het
Episcopaat van de geheele wereld naar Rome, om dien plechtigen
gedenkdag te vieren. Nooit, zelfs niet in de dagen der Conciliën van
de vierde eeuw, waren zoovele bisschoppen bijeen geweest. Meer
dan vierhonderd van alle volken en talen des aardrijks waren den
29 Juni 1867 te Rome bijeengekomen. De hoofden van alle
verschillende Katholieke Kerken der wereld verklaarden bij die
gelegenheid, dat in de tegenwoordige omstandigheden de tijdelijke
macht des Pausen noodzakelijk was voor de vrijheid en onafhankelijkheid van den Opperpriester der Kerk. Van niet-katholieke en revolutionaire zijde werd deze vergadering bespot; maar
op het Katholieke volk maakte zij een diepen indruk. Omstreeks
denzelfden tijd was bij Garibaldi het besluit vastgesteld, om,
aan het hoofd zijner vrijscharen, zich van het Rome der Pausen

44

HET VATICAANSCH

meester te maken en »den kanker van het Pausdom en Priesterdom" uit te roeien. Maar reeds waren uit alle oorden van
Europa vrijwilligers toegestroomd ter verdediging van het Hoofd
der Katholieke Kerk. De nederlaag der Garibaldisten bij Mentana, de aan Napoleon III door de katholieke opinie in Frankrijk
schier afgedwongen tusschenkomst volgde.
Nog belangrijker was de bijeenkomst van alle bisschoppen der
aarde tot het Vaticaansche Concilie, in 1870 bijeengeroepen.
783 van de 921 bisschoppen, die over de geheele aarde de
Katholieke kerken bestieren, kwamen te Rome bijeen. Allergewichtigst voor de geheele Catholiciteit was vooral de verklaring,
als Leerstuk der H. Kerk aangenomen, dat de Kerk in haar
wezen onfeilbaar is; dat de Paus van Rome, als Hoofd der
Algemeene Kerk, het orgaan der Onfeilbaarheid is; dat noch de
Kerk, noch de Paus, dwaling kunnen leeren. Dit is, in den
grond der zaak, de verklaring der Onfeilbaarheid. Dat onkunde
of kwade trouw »de Onfeilbaarheid" geheel en al verkeerd of
verminkt hebben voorgesteld; dat zij b.v. het hebben doen voorkomen, alsof de Paus, als mensch, in zaken die de Leer en Instellingen der Kerk niet betreffen, onzondig is en gevrijwaard voor
dwaling, is iets wat den eenvoudigsten Katholiek de schouders
zal doen ophalen. Slechts zeer weinigen onder de Bisschoppen,
vier op de bijna achthonderd, maakten bezwaar, niet tegen het
Leerstuk zelf, maar tegen het tijdige van de verklaring van het
Concilie op het huidige tijdstip. Zoodra echter het Concilie
had gesproken, hebben zij zich geheel en al daaraan onderworpen. Buiten het Concilie echter waren er eenige Duitsche geleerden, waaronder Döllinger, hoogleeraar te Munchen, die beweerden, dat nde Onfeilbaarheid" in strijd was met de aloude
traditie der Katholieke Kerk. Zij gingen zelfs zoo verre, dat
zij zich onder den naam van of d- katholieken afscheidden. In
Duitschland en Zwitserland poogde de staatsregeering dat Oud.
Catholicisme niet alleen te steunen, maar zelfs hier en daar
aan de geloovigen op te dringen. Verreweg de grootste menigte
bleef echter aan de Roomsche Kerk getrouw. Niet één op
de duizend scheidde zich in Duitschland en Zwitserland af. In
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andere landen mocht men ongeloovig of onverschillig wezen,
maar niet één Katholiek ging openlijk tot de Schismatieken over.
Alleen in Frankrijk maakte zekere pater Hyacinthe, vroeger een
beroemd kanselredenaar, een soort van scheuring, die echter
aldaar meer als »curiositeit", dan als eene ernstige zaak werd
beschouwd.
De vergadering van het Vaticaansche Concilie geschiedde in
hetzelfde jaar, dat het keizerrijk van Napoleon III door de Duit
legerscharen werd omvergeworpen. De Italiaansche Re--sche
geering maakte van de nederlaag der bondgenooten, die bij
Solferino voor haar hadden gestreden, gebruik om Rome te bezetten, zoodra met de tijding van de nederlaag der Franschen
bij Sedan de gevangenschap van Napoleon III was bekend
geworden. Den 20 September 1870 rukten de troepen van
Victor Emmanuel de stad des Pausen binnen. Pius 1X trok
zich terug in het Vaticaan en Victor Emmanuel nam zijn intrek
in het Quirinaal. Sinds dien dag heeft de Paus, en alle Katholieken met hem, zich zelf beschouwd als beroofd van zijne
vrijheid en de Italiaansche Regeering als eene overweldigster.
Snel heeft die Regeering eenige wetten gemaakt, de waarboryenwet genoemd, waarbij beweerd wordt, dat de Paus vrij en
Souverein is, en hem een inkomen, dat de Paus blijft weigeren,
aangeboden wordt, maar die waarborgenwet wordt uitgelegd en
toegepast door een Ministerie, dat geheel en al uitgaat van
de revolutionaire ideeën en altijd in gevaar verkeert, door de
hevige Revolutiemannen omvergeworpen te worden. De Catholiciteit erkent de »waarborgenwet" niet; de Revolutie evenmin;
en zelfs de Liberalen in schier alle landen van Europa beschouwen haar als... eene gewone wet, die den een of anderen
tijd zal opgeheven of gewijzigd kunnen worden. Den 20n Oct.
schorste Pius IX het Vaticaansche Concilie; hij protesteerde
tegen de overweldiging van Rome; maar iedere Mogendheid had
genoeg met eigen zaken te doen, was in te goede verstandhouding met het revolutionaire Italië, werd door een liberaal
Ministerie bestuurd of was Protestant. De katholieke opinie
was overal zeer verontwaardigd; haar afkeer van de Revolutie
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nam toe en schier overal trokken die Katholieken, welke tot
nog toe met de liberale partij in hun land te goeder trouw in
gemeenschap van belangen of in verstandhouding waren, zich
terug.
De politieke gebeurtenissen in Italië, waarbij zoovelen in
Frankrijk door hunne sympathien en belangen waren betrokken,
staan in het nauwste verband met de godsdienstige. De Romeinsche quaestie werd eene politico-religieuse, waarbij niemand
onverschillig toeschouwer bleef. De Minister, die de Italiaansche
Eenheid heeft gesticht, Cavour, meende in eene formule de ver
Staat tot de Kerk, zoowel voor Italie als voor-houdingvae
hetgeen men »de beschaafde wereld" noemt, te kunnen vaststellen. De vrije Kerk in den vr eni Slaat fraaie woorden, maar
waaraan noch door Katholieken, noch door Revolutionairen
geloof werd gehecht. Eerstgenoemden vertrouwden, naar al
hetgeen in de laatste jaren was geschied, geen enkel woord meer
door Italiaansche staatslieden uitgesproken; de ondervinding had
geleerd, hoe weinig waarheid was in hetgeen zij zeiden en beloofden.
Voor de meeste Liberalen en voor de Revolutionairen bestond
er geene andere macht dan die van den Staat. Alléén in Engeland en Nederland was men, met goede trouw, gehecht aan
het beginsel van volledige vrijheid voor de verschillende godsdienstige gezindten. Overal elders was eene machtige, overheer
partij, die de onderworpenheid vooral der Katholieke Kerk-schend
aan de Staatsmacht meer of minder bedekt, tot programma had
aangenomen. En dit was niet het minst het geval in Duitschland.
Nadat toch Oostenrijk buiten den Duitschen Bondstaat was gestooten en Frankrijks legerscharen waren verpletterd, had de Koning van
Pruisen de Keizerskroon op het hoofd der Hohenzollern gezet. Naar
men beweert, lag het in de politiek van Bismarck, om de Duilsche
Eenheid te bevorderen door den strijd tegen »Rome". Gelijk de
Duitsche Keizer uit het Huis van Habsburg vroeger een Katholiek Keizer was geweest, moest de Duitsche Keizer uit het
Huis van Hohenzollern een Protestantsch Keizer wezen, 't Was
of het volksinstinct terstond dit gevoelde, nog eer de Meiwetten
waren uitgevaardigd. Toen deze in 1874, uit den strijd tusschen
:
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Kerk en Staat in de Pruisische Monarchie waren voortgesproten, ontvlamde de religieuse strijd in Duitschland. Het onverholen doel dier wetten was de Katholieke Kerk geheel
en al van den Staat afhankelijk te maken. De onverschrokken, onoverwinbare tegenstand van de Centrumspartij heeft
tot nog toe de plannen der Regeering weêrstand weten te
bieden. Het Oud-Catholicisme in Duitschland ingevoerd heeft
onder het volk geen wortel kunnen schieten. De gehechtheid
aan »Rome" integendeel is inniger bij het Katholieke volk geworden en de sympathie voor het Centrum in hooge mate hij
alles wat Katholiek is, opgewekt. Dat Centrurn heeft hun een
schitterend voorbeeld gegeven, hoe de strijd tegen de vrijheid
hunner Kerk kan en moet gestreden worden. Volhoudend, zonder oproer te maken, naast God steunend op eigen kracht.
»Scheiding van Kerk en Staat". het klinkende woord van
Cavour, werd door de meeste niet- katholieken opgevat in eenen
zin, welken de Katholieken daaraan niet konden hechten. Zij,
die het Supranaturalisme als den grondslag van het geloof der
Christenen bleven beschouwen, wilden geen »Scheiding ". Zij
wilden goede verstandhouding tusschen Staat en Kerk: vrijheid
van beiden op eigen terrein, vriendschappelijke samenwerking
ieder in zijn eigen kring; maar voor beinten onafhankelijkheid.,
Bij de anderen was dat begrip van »Scheiding van Kerk en
Staat" nog meer verscheiden dan bij de Geloovigen. De gematigdsten, zij die b.v. in Nederland »de Liberalen" worden
genoemd, wilden een »Christendom boven Geloofsverdeeldheid ",
als een soort van Kerk voor alle kerkgenootschappen, die in
het land recht van bestaan hebben. Anderen, b. v. de meeste
Liberalen in Frankrijk, België enz. vorderden, dat de Kerk zich
zoo weinig mogelijk zou bemoeien met alles, wat tot »de bevoegdheid van den Staat" behoort: als onderwijs, huwelijkswetten
enz. Weder anderen begrepen onder die »Scheiding" volledige
onverschilligheid van den Staat voor al hetgeen tot de Kerk behoort; zoodat zij niet eens meer tractementen an kerkelijke
personen van Rijkswege wilden laten bestaan ; iedere bescher
aan kerkelijke instellingen of personen ver--mingto e

48

MODERNE VRIJHEDEN.

leend, moest opgeheven voor zoover zij niet door het Gemeene
Recht beschermd worden. Anderen eindelijk gebruikten het woord :
»Scheiding van Kerk en Staat" als een Euphemisme, waaronder hun
felle haat ternauwernood verborgen werd, en dat geformuleerd
werd door Prins Jerome Napoleon in de woorden: »Wat is het
programma der Revolutie ? Onverzoenbare strijd tegen het Catholicisme", en later door den Franschen volksmenner Gambetta :
»De vijand is het Clericalisme". Onder den naam van Clericalisme, van Clericalen, werd men gewoon allen te noemen, die
nog aan een positief godsdienstig geloof blijven hechten, zelfs il
zijn het Orthodox-Protestanten; meestal echter bedoelt men daarmede de geloovige Katholieken.
De Staatsmacht, door de meest geavanceerden tot Staatsalmacht
verheven, werd alzoo voornamelijk door hen, die geen bovennatuurlijke orde van zaken, als grondslag voor het Geloof aannemen, gesteld tegenover de Kerk. Men beschuldigt deze, en
vooral de Katholieke Kerk, dat zij naar alleenheerschappij, naar
eene slaafsche onderworpenheid van de geesten, streeft; men
ziet het ideaal der vrijheid in eene inmenging van den Staat
in alles wat tot des menschen beweging behoort. Het ideaal,
waarnaar de meest consequente voorstanders van de Staats
Revolutionairen, streven, is : de opheffing van alle cor--macht,de
poratiën tegenover de Staatseenheid; de vernedering van het
individu tot een cijfer, zonder zedelijke banden met zijn gelijken en
met geestverwanten, of althans zonder anderen zedelijken band,
dan die welke bij wetsbepaling wordt gedecreteerd. Doch tegenover deze strekking naar de Staatsalmacht staat als de sterkste
aller corporatiën de Katholieke Kerk. Ook andere kerkgenootschappen vinden in het positief geloof der Christenen een hechten
muur tegen de Staatsvergoding.
Op den philosophischen grondslag van het Rationalisme steunt
hetgeen men het Lzberalisme noemt. Die naam omvat hetgeen
men gewoon is geworden de »moderne vrijheden ", de overwinningen van den nieuweren tijd op sociaal gebied te noemen ;
als daar zijn : vrijheid van Godsdienst; vrijheid tot vereeniging,
vrijheid van drukpers, invloed der Natie op het staatsbeheer,
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gelijkheid van allen voor de Wet, afschaffing aller privilegiën
van bevoorrechte Standen. Maar niet ééne dezer vrijheden, tenzij
in absoluten zin genomen, heeft haren grondslag alleenlijk in het
philosophisch en theologisch Rationalisme. Verreweg de meesten
van hen die zich aLiberalen" noemen beschouwen het echter
aldus. Vandaar dat Liberalisme en Catholicisme, wat beginselen
betreft, lijnrecht tegenover staan ; vandaar dat ook het OrthodoxProtestantisme, dat de Openbaring als grondslag erkent, tegen
het Liberalisme is gekant; vandaar dat, principieel, geloovige
Katholieken en Protestanten beiden geen vrede met het Liberalisme kunnen hebben. Geheel iets anders is het, of instellingen
op maatschappelijk en staatkundig gebied, zooals zij in de laatste
eeuw zeer algemeen zijn ingedrongen, — mits niet in a6soluten
zin genomen, dat is : als gegrond in de eeuwige orde van zaken, —
niet de goedkeuring van geloovigen kunnen verwerven, of dezen
althans er in kunnen berusten en bijgevolg de tegenwoordig heer
politieke orde van zaken kunnen aannemen. Vandaar een-schend
strijd die tusschen eenige Katholieken, — allen intusschen evenzeer gehecht aan het Geloof aan een bovennatuurlijke Orde, —
is ontstaan : een strijd, niet altijd even bezadigd en even kalm
gevoerd.
De Italiaansche omwenteling, de strijd tegen het Pausdom,
tegen het Catholicisme, tegen de Geopenbaarde Waarheid gevoerd,
is oorzaak geweest, dat tal van Katholieken, niet zonder reden,
in de liberale instellingen, — onder welken naam zich echter
vaak de meest autocratische denkbeelden verbergen, — eene
onverholen vijandschap tegen de katholieke leerstellingen meenden
te moeten zien. Anderen daarentegen meenden onderscheid te
moeten maken tusschen hetgeen tegen de Kerk zelve streed
en hetgeen het wezen der Kerk niet aantastte; ettelijken dezer
begingen echter de fout, dat zij te zeer absoluut aannamen, wat
volgens anderen slechts in beperkten zin kon aangenomen worden.
De aanvallen tegen den Paus en tegen het Catholicisme, door
lieden, welke zich »de Liberalen" noemen, maakten den één
tot een tegenstander van alles wat liberaal — te recht of
ten onrechte — werd genoemd, terwijl de ander meende onder iv'. D. 4
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scheid te moeten maken. Het heftigst werd die strijd gevoerd
in Frankrijk. »Les Catkoliques liberaux" werd in het oog van
zeer velen een uitdrukking van scherpen blaam, terwijl dezen
het antwoord niet schuldig bleven en hunne antagonisten als
voorstanders van het Absolutisme beschouwden. Een uitstekend
dagbladschrijver, — misschien een der grootste schrijvers van
Frankrijk, — Louis Veuillot, kan men als woordvoerder der absolutistische Katholieken noemen, terwijl een niet minder getrouw
Katholiek, — als schrijver en als redenaar niet minder gevierd, —
graaf Charles de Montalembert, als de talentvolste woordvoerder
der Cal/ioliques liberaux werd beschouwd. Het blijkt echter uit
alles, dat Montalembert evenzeer het Liberalisme ; als politicoreligieus- stelsel, veroordeelde, als Louis Veuillot dit ooit heeft
gedaan. Wat eerstgenoemde op staatkundig en maatschappelijk
gebied voorstond, is in vele punten het politiek program van
de Centrumspartij in Dultschland en van de Katholieke partij
in België geworden.
De omstandigheid, dat verscheidene vorsten van Italië door
dezelfde omwenteling met Pius IX van hunne staten werden beroofd
en dat de laatste afstammeling van den ouden tak der Bourbons, de
graaf van Chambord, vooral als een »Katholiek vorst" werd beschouwd, is oorzaak geweest, dat de aanhangers der verdreven
vorstenhuizen zich bijzonder in de bres stelden voor den insgelijks
beroofden Paus, terwijl van den anderen kant zeer vele Katholieken
het herstel van de geschonden rechten des Pausen meenden
te moeten verbinden — in hunne sympathieën althans — met
het herstel der verdreven Italiaansche vorsten en de verheffing
van den Graaf van Chambord op den troon van Frankrijk. Dat
politieke berekenaars, — wij willen gelooven, ter goeder trouw, —
de sympathie der Katholieken voor de legitieme vorsten hebben
willen gaande maken, valt bezwaarlijk te ontkennen. De Pauselijke Stoel heeft echter geen partij gekozen. In de laatste
jaren heeft zich de Paus, Leo XIII, genoeg verklaard tegen
dergelijke twisten tusschen hen, die in den grond der zaak één
zijn in het Geloof, zoodat de strijd als geëindigd dient beschouwd
te worden. Het is een meeningsverschil over Gaon necessaria
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geweest, doch volstrekt geene scheuring: het kan niet anders
beschouwd worden als een strijd van politieken aard.
Terwijl de Katholieken van de school van Veuillot (om hen
zoo, hoewel niet geheel en al juist, te noemen) zich meer genegen hebben betoond voor een sterk centrale Regeering, -- al
handelde deze ook tamelijk absoluut, mits zij slechts de Kerk
niet aanrandde, — zijn, door den loop der omstandigheden, vooral
door de gebeurtenissen der laatste vijftien jaren, de Katholieken
in Westelijk Europa, over het algemeen, op staatkundig gebied
voorstanders geworden van decentralisatie, van autonomie der corporatiën, van vrijheid der gemeenten; zijn zij geworden tegenstanders van Staatsalmacht, zooals deze zich onder den naam van Bureaucratie voordoet; en van het Militarisme; zijn zij eigenlijk veel
meer voorstanders geworden van de »moderne vrijheden" — mits
niet in absoluten zin begrepen — dan zij, die zich »de Liberalen"
noemen; terwijl dezen meer het stelsel van »gelijkmakerij"
(aaivellement) en Staatsalvermogen in hun programma geschreven
hebben. De houding, die de Republikeinen in Frankrijk, die
der Liberalen in België tegenover de onafhankelijkheid der
Kerk, tegen den Godsdienst hebben aangenomen, zijn van zeer
grooten invloed op de denkwijze der Katholieken geweest.
Daar Rationalisme, Orthodox- Protestantisme, Catholicisme zulken overwegenden invloed op de ideeën, zelfs op staatkundig
gebied, uitoefenen, is d;t ook het geval met de dragers en ver
dier stelsels; hetgeen wij, wat beide laatstgenoemde-spreid
betreft, niet behoeven tegen te spreken. Onder de verspreiders
van de rationalistische ideeën verdienen eenigen niet onvermeld
gelaten te worden. In de eerste plaats de Vrijmetselarij.
Er blijft altijd nog zeer veel duisters omtrent de Vrijmetselarij heerschen. De groote menigte van hen, die tot hare leden
zijn aangenomen, beweren dat zij niets anders is dan eene
vereeniging, welke zich Liefdadigheid en algemeene Menschenmin ten doel stelt. Zeer vele eenvoudigen zien in haar voor
een middel om door »de broeders" in de verschillende-namelijk
maatschappelijke posiliën vooruitgeholpen te worden. Anderen
7 ;en in haar een Genootschap, dat door de geheele wereld ver-
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spreid, alle krachten der Maatschappij aanwendt, om den strijd
te voeren tegen het positieve Christendom en tegen de bestaande orde van zaken. Liberalen van alle kleur, Republikeinen,
Socialisten, worden als de voorstanders der Vrijmetselarij beschouwd. Voornamelijk zouden hare aanvallen gericht zijn tegen
het Catholicisme en tegen het Orthodox- Protestantisme. Zeker
is het, dat in Katholieke landen als Frankrijk, België en Italië,
Spanje, de Vrijmetselaarsloges zeer scherp staan tegenover hen,
die in het godsdienstige getrouw aan de Kerk zijn gebleven
en die in het staatkundige tot de behoudende partij gerekend
worden. Zeker is het, dat de Pausen, en nog laatstelijk Leo XIII,
luid hunne waarschuwende stem tegen de Vrijmetselarij hebben verheven ; dat zij door de getrouwe Katholieken als vijandig aan de Geopenbaarde Godsdienst veroordeeld wordt. 't Valt
niet te loochenen, dat zij, in alle rangen en standen der Maatschappij verspreid, van den Troon tot aan den kleinen ambtenaar,
een ontzaglijk grooten invloed op den loop der gebeurtenissen
uitoefent; dat in de Italiaansche Omwenteling, in de Fransche
Republiek, in de volhardende pogingen van de zoogenaamde
liberale partijen in België, in Spanje en in Portugal om
meester te blijven van de Regeering, om het »Clericalisme"
te bestrijden, de Vrijmetselarij zich sterk laat gevoelen. Dat
haar streven in verschillende staten niet overal even vijandig
is aan de kerkelijke en staatkundige instellingen, of de regeerende Dynastiën niet overal even fel bestrijdt, valt niet te ontkennen ; evenmin dat de verschillende orden in de Vrijmetselarij,
de verschillende Loges niet overal hetzelfde doel en met dezelfde
macht of krachtinspanning nastreven. Het geheimzinnige echter,
waarmede zij zich omhult, wordt schier overal beschouwd als
een middel om hare gevaarlijke plannen niet al te ruchtbaar
te maken, of als ... een soort van kwakzalverij, goed voor
onnoozele lieden. Dit laatste moge verondersteld kunnen worden uit ettelijke bekend geworden plechtigheden ; maar door
»kwakzalverij" en door Dbeuzelingen" houdt men niet een bond
bijeen, die honderdduizenden omstrengelt. Zeker is het, dat de
Vrijmetselarij in de tweede helft der XIXe eeuw als eenegroote,
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invloedrijke macht op de Maatschappij wordt beschouwd; die
vooral gekeerd is tegen het geloof aan Christus, als aan den Zoon
van den Levenden God; dat zij in Italië, in de Fransche Republiek, door een Gambetta, door een Jules Ferry, de macht in
handen heeft en tegen de Katholieke Kerk zich zeer vijandig
toont; dat de liberale partij in België voornamelij k door de
Loges wordt geleid en daardoor al meer en meer in openbare
vijandschap tegen »het Clericalisme" is gekomen.
Eene tweede macht, die vrij algemeen wordt beschouwd als
vijandig gestemd tegenover het positieve Christendom, is het
Semitisme (1). Men schat het getal Israëlieten, in Europa verspreid, op ruim vier millioen. Het sterkst is hun getal in ZuidOostelijk Europa, vooral in Gallicië, en in de Donaulanden. In
Westelijk Europa zijn zij minder talrijk ; in Brittannië, in Frankrijk,
in Nederland, in het Duitsche Rijk is hun getal misschien niet
grooter dan de bevolking eener provinciehoofdstad; maar dáár vooral
vergoeden zij het geringe van hun getal door hunne geldmacht
en energie. Het valt bezwaarlijk te ontkennen, dat niet één
volkenras van Europa het Semitische zoowel in groote maat
deugden als in gebreken overtreft. Wellicht heeft-schapelijk
de verdrukking, waaraan de Israëlieten hebben blootgestaan, de
verachting, waarmede zij gedurende een reeks van eeuwen zijn behandeld geworden, hen gehard. Eeuwen lang heeft eene krachtige,
pratriarchale traditie hen vast aanéén gestrengeld ; eeuwen lang
zijn zij gehaat en hebben zij gehaat. De Revolutie van het einde der
XVIIIe eeuw heeft hen gelijkgesteld met de Christenen; zelfs aanvankelijk tegen den zin van velen hunner. Zij hebben echter
al zeer spoedig, geholpen door de scherpzinnigheid den Semiet
eigen, zich weten te schikken naar en voordeel weten te trekken
uit de verandering in hun toestand. Het Rationalisme in de
XVIIIe en XIXe eeuw heeft evenmin als het Christendom het
Mozaïsme ongedeerd gelaten. De Joden zijn verdeeld geraakt in
Orthodoxen, die de oude traditiën getrouw willen blijven, en,
(1) Men weet dat de Israëlieten afstammen van Sem, zooals de Germanen, Latijnen enz. van Japhet.
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Rationalisten, die ook hun Mozaïsme zoeken te plooien naar »de
moderne Maatschappij ". Bij eerstgenoemden, die den Talmud nog
als het H. Boek, naast het Oude Testament blijven vereeren,
is de haat tegen het Christendom nog niet versmoord ; bij de
rationalistische Israëlieten hebben, misschien meer dan zelfs bij
Christenen, de »moderne begrippen" omtrent Godsdienst, Staat,
Maatschappij en Wetenschap het veld der meeningen veroverd.
Vooral zijn de Joden machtig, omdat zij eene geldmacht zijn.
De aloude Aristocratie schijnt al meer en meer te moeten wijken
voor de Plutocratie, (1) die op hare beurt reeds door de Sociale
Democratie, — welke al meer en meer de groote meniGte va'^
de volkrijkste steden in hare dienstbaarheid krijgt, — tot »den
vijand" wordt verklaard. Het is bekend, dat de rijkste bankiers,
van London, van Parijs, van Brussel, van Weenen, van F.-drikfort, van Berlijn, van Amsterdam, — die de Beurs en den

geldhandel over de geheele aarde beheerschen, — Joden zijn
of Israëlieten, die in naam Christen geworden, toch niets meer
dan dien naam hebben aangenomen. In Wetenschap, in Kunst,
in Letteren, tot op het gebied der Muziek, tot op het
Tooneel toe zijn, naar evenredigheid , de uitstekende Joden
talrijker dan de uitstekende Christenen. Na de Bank hebben
zij vooral de dagbladpers aan zich dienstbaar weten te maker',
Schier iedere macht, die aan de Semieten ten dienste staat,
wordt aangewend ten dienste van het Liberalisme; vooral in
die omstandigheden en in die zaken, waarin het zich het vijandigst tegenover het Catholicisme en het Protestantsch-Orthodoxisme verklaart.
Het is derhalve niet te verwonderen, dat in de laatste
jaren, te Berlijn, onder leiding van een Luthersch Predikant
Stocker, zich een sterk Antisemitisme heeft geopenbaard; vooral
omdat opgemerkt werd, dat dààr waar eenmaal één Israëliet,
b.v. in de Rechtbanken, of in de Gemeenteregeering was ingedrongen, spoedig verscheidene andere insgelijks plaats vonden ;

dat een groot gedeelte der Pers, »die in Joodsche handen" ge(1) De macht van het geld.
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raakt was, vooral zich vijandig toonde tegen de geopenbaarde
waarheden, den Christen heilig. De Anti-semitische beweging werd
vooral heftig en sloeg tot ergerlijke uitspattingen over in Rusland, in Polen, in Gallicië, in de Donauvorstendommen, waar
talrijke Joden zich als woekeraars gevestigd hebben, die zich tegenover eene onbeschaafde, zorgelooze menigte van Christenen allervijandigst gedragen. Dergelijke uitspattingen worden echter ten
hoogste afgekeurd door alle verstandigen en gematigden onder
de Christenen; hoewel velen hunner volstrekt niet blind zijn voor
de vijandelijke houding van zeer vele Semieten, die de macht van
het geld, van de Pers en hun politieken ;nvloed gebruiken om
het positieve Christendom te bestrijden.
Deze twee machten, Vrijmetselarij en Jodendom, oefenen alzoo,
naar beweerd wordt en gelijk moeielijk valt te ontkennen, een overwegenden invloed uit op het staatkundig-godsdienstig verschijnsel,
dat Liberalisme wordt genoemd. Men vergete echter niet dat.
duizenden, duizenden onder hen, die tot de liberale partij in de
verschillende landen van Europa behooren, daarom nog niet hetzij
tot de vrijmetselaars, hetzij tot de Israëlieten te rekenen zijn; dat
deze duizenden niet eens zich door die beide machtige factoren
zouden willen laten leiden, veel minder beheerschen ; dat zij alleen
worden aangetrokken door meeningen en overtuigingen, die door
de Liberalen worden verkondigd, door vele voortreffelijke zijden,
welke de »moderne toestanden" aanbieden, of wel dat zij teruggestooten worden door de overdrijvingen, door de hartstochtelijkheid van ben, die zeggen dat zij, en zij alleen, strijden
voor de Waarheid en hel Becht tegen het »Satanische" van hetgeen door »de moderne Maatschappij" wordt verdedigd en voort
onze Eeuw vaak eene spraak- en be--geplant.Erhsci
gripsverwarring, wanneer gesproken wordt over »Liberaal" en
over »Liberalisme" : eene verwarring onder de tegenstanders
niet minder dan onder de vurigste verdedigers van een »Liberalisme", dat in zijn wezen niet minder absolutistisch is en
dweepziek dan het Despotisme van een absoluut monarch.
Niet minder verschil heerscht er bij het gebruik van het
Woord: .Democratic.
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Een chaos, wat geloof, overtuiging en meeningen betreft, verbergt zich onder het woord: Democratie, dat door zoovele verschillende partijen op het gebied van Staatkunde, Godsdienst,
Wetenschappen, Letterkunde, in haar vaandel is geschreven.
Wat is de Democratie, welke in de tweede helft der xixe eeuw,
bij voorkeur, aldus wordt genoemd? Hare wortelen schieten in
een theologisch beginsel. Zij loochent den zondenval en verkondigt de voortreffelijkheid van den mensch, aan zich zelven overgelaten, losgemaakt van al hetgeen hem bindt aan eene bovennatuurlijke orde van zaken. De Mensch — ziedaar het fondament
der Philosophie en Theologie van dergelijke Democratie, — is van
nature goed: er bestaat geen noodwendig kwaad. Is dit er toch,
dan is het omdat de Mensch niet het einddoel bereikt, waarnaar
hij streeft. De Maatschappij bederft hem; het kwaad zal ver
deze den Mensch niet in diens streven naar-dwijne,zora
het maatschappelijk (sociaal) geluk belemmert.
Hoewel niet alle aanhangers van dergelijke Democratie even
consequent zijn, maar de een meer, de ander minder logische
gevolgtrekkingen maakt, komen toch alle stellingen, die door
de hedendaagsche Democratie worden voorgestaan, in den grond
op het volgende neder: alle menschen hebben hetzelfde recht
op geluk! Geluk is niets anders dan het genot van aardsche
goederen naar een ieders behpeftQn. De beste dier aardsche
goederen zijn slechts in het bezit van eenige weinigen. Dergelijke
verbeurdverklaring van hetgeen allen toekomt ten bate van eenige
weinigen, strijdt tegen het Recht. Tegen dergelijke toeëigening
van hetgeen allen toekomt door eenige weinigen moet strijd
gevoerd worden. In deze hoofdzaken komen alle voorstanders
der Democratie (in den uitgebreidsten zin des woords) met elkander overeen. Zij verschillen slechts in de wijze van toepassing
dier beginselen. De een wil dat het geschiede langzaam, geleidelijk, door zachte middelen, door wetten: dit zijn de Progressisten. Anderen willen het door krachtige en doortastende maat
dit zijn de Revolutionairen. Sommigen willen veel-regln:
behouden van hetgeen bestaat, anderen willen bijna alle maat
toestanden veranderen door middel van eene wijziging-schapelijk
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der Maatschappij, gelijk die thans bestaat: dit zijn de Socialisten.
Eindelijk willen anderen geene Regeering, enkelen zelfs ver
schier alles wat thans wettelijk bestaat: dit zijn de-nietgva
Anarchisten en Nihilisten.
Maar zij gaan nog verder: voor de verkondigers der Sociale
Democratie is God eene onbekende macht, die slechts bestaat in
eene ziekelijke verbeelding; een dwaalbegrip, waarvan de machtigen der aarde gebruik maken, om de verantwoordelijkheid hunner overweldiging van de aardsche goederen, van het geluk, dat
allen toebehoort, op dat denkbeeldig wezen, op dien God te
werpen. Dieu, c'est le mal: »God is het kwaad", zeide de goddelooste der republikeinsche leermeesters, Proudhon : want om dien
naam is het, dat de menschheid het kwaad aanneemt. De
gevolgtrekking hieruit is, dat die naam moet uitgewischt worden.
De leeraren der verschillende godsdiensten, maar het meest de
priesters van de Katholieke kerk, zijn de verspreiders der dwaling, die God genoemd wordt. Vandaar dat zij, met de vorsten,
met de machtigen der aarde het grootste onheil voor de volken
zijn, de grootste hinderpalen voor het maatschappelijk welzijn
der menschheid. De gevolgtrekkingen uit dergelijke stellingen
zijn duidelijk genoeg.
Men kan bij de waardeering van zulke stellingen en leeringen niet genoeg in het oog houden, dat de afstand tusschen
de beide uitersten van een en dezelfde kleur zeer groot is:
bv. die van het lichte rozerood tot aan de bloedroode kleur ;
dat de dissolveerende stoffen in de scheikunde in werking ontzaglijk verschillen: bv. die van het zachte koolzuur en het
vernielend zwavelzuur. Maar de logische resultaten uit de stelsels volgen elkander nu eens langzamer dan eens sneller op.
Vandaar dat hetgeen men in de tweede helft der xixe eeuw de
democratische beginselen noemt, niet altijd even verderfelijk
werkt, volstrekt niet altijd onmiddellijk tot de uiterste consequentie komt en het minst van allen door hunne aanhangers
wordt erkend. De groote menigte volgt de impulsie, naar ge
deze geleidelijk of stormend komt.
-lang
De Democratie der xixe eeuw heeft zich vooral de talrijkste
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klasse van het volk, de arbeidersklasse, uitverkoren, om daar
beginselen te verspreiden. Onder deze klasse, vooral-onderha
in de groote steden, zoekt zij haren aanhang te winnen. Zij beklaagt de arbeiders, stelt hen voor, alsof zij uitgezogen worden
door de kapitalisten, van ontwikkeling door onderwijs worden
verstoken en door de bedienaren van den Godsdienst worden
misleid. Zij zoekt de zedelijke en stoffelijke banden, waardoor de
arbeider tot nog toe verbonden is gebleven aan de meer ge•
goede klassen, aan de werkverschaffers, aan het kapitaal, los te
maken en te ontbinden. Zy roept al meer en meer eene tegenstelling te voorschijn tusschen hetgeen zij »de rijken der aarde"
noemt, — die evenwel allen volstrekt niet rijk zijn en ook van
hu nen arbeid, den intellectueelen arbeid, leven, — en tusschen
de kleine neringdoenden en den arbeider, in den gewonen zin
des woords. Schier allen, welke met de democratische be i,. ippen
in den zin des woords, die er thans aan wordt gehecht, zijn
doortrokken, dwepen met den »arbeider", met het »Volk", met
den »vierden stand". Niet zonder reden wordt de aanmeWng
gemaakt, dat thans »het Volk" evenzeer zijne vleiers heeft als
vroeger de Adel. Onder dat »Volk" worden echter niet gerekend
de talrijke kleine landbouwers en veldarbeiders, die I de landen
van Westelijk Europa ongetwijfeld twee derden der Natie uit
maar alleen het »Volk" van de groote steden en vooral-maken;
dat gedeelte der mindere klassen, hetwelk zich door de democratische en anti-sociale leerstellingen heeft laten verleiden.
De eenvoudigen daarentegen tellen niet mede bij de hedendaagsche Democratie. En het is deze, welke in onze dagen optreedt
als de Leviathan, die beweert, dat hij het verouderde en afgf-leefde Christendom, vooral dat hetwelk gezeten is op de Zeven
Heuvelen en dat geboeleerd heeft met de koningen der aarde,
zal verslinden.
Democratie echter, in den gezonden zin des woords, is vol
niet in tegenspraak met het Christendom. Het is toch-strek
op politiek gebied niets anders dan de meest mogelijke deelneming van het grootst mogelijke gedeelte des volks aan de openbare aangelegenheden. Democratie sluit volstrekt niet in zich
-

ARBEIDERSVRAAGSTUK.

59

eenige ontkenning van den goddelijken oorsprong van het Gezag.
Christendom en Catholicisme kunnen zich evengoed vereenigen
met eene Democratie in Noord-Amerika of een der kleine
Zwitsersche kantons, als met een monarchalen Regeeringsvorm:
b.v. van het Duitsche Rijk. Wat meer is, zoo men onder »democratische instellingen" begrijpt die talrijke wetsbepalingen,
dat onvermoeide streven van corporatiën, om het welvaren van
de talrijke massa eener bevolking te bevorderen, om voor het
geestelijk en stoffelijk welzijn van arbeiders, dagwerkers, armen,
kinderen, misdeelden te zorgen, dan voorzeker is het slechts
het Christendom, dat voor het wezenlijke belang dier ontelbaren
een hart vol liefde en opoffering bezit. Uitstekende mannen, —
wij spreken niet eens van hen die zich enkel en uitsluitend
met hart en ziel, met geheel hun leven aan de hulpbehoevenden
wijden, — zooals de Bisschop van Maintz, Mgr. von Ketteler
in Duitschland, Franschen als Cochin en de graaf de Mun, Protestantsche predikers, als Stocker te Berlijn, hebben het arbeidersvraagstuk enz. tot het onderwerp hunner ijverigste studiën
gemaakt en blijven dit doen. De w, aag wordt herhaaldelijk gesteld : in hoeverre de Democratie in eene meer of minder ver
toekomst de maatschappelijke instelling zal wezen,-wijder
waaraan de Kerk de hand zal reiken: natuurlijk niet aan de
volksverleidende, volkstiranniseerende Democratie (dat is: Demagogie), die den onverzoenbaren oorlog aan God, aan het Christendom heeft verklaard, maar aan het democratische Idee, gezuiverd van de inmengselen der Goddeloosheid en der Godsontkenning. Een beroemd Engelsch kerkvoogd, Kardinaal Manning,
wijst op die gezonde Democratie, als wellicht ons bereid voor
de Toekomst ('). Zeker is het dat de teleurstelling in de hoop,
die zoo menigeen op de vorsten en de machtigen der aarde
heeft gehad, den blik doet wenden naar eene Democratie gezuiverd van ongodsdienstigheid en volksmisleiding. — Maar wanneer zal die tijd aanbreken ? — De verschijnselen wijzen op
(1) In zijn werk: L'flistoire vraie du Concile de Vatican, door den
Kardinaal Manning. Onder het oog des schrijvers in het Fransch vertaald.
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eene groote omkeering in den maatschappelijken en zedelijken
toestand der Europeesche volken.
Middelerwijl zijn de verschijnselen voor de naaste toekomst
van ons werelddeel niet zeer vertroostend. De verwarring op
het gebied des Geestes neemt steeds toe. De behoudende partijen onder de volken gevoelen, dat de grond onder hunne voeten
begint weg te zinken. Het anti-religieus Liberalisme schijnt het
grootste gedeelte der rijken en der aanzienlijken te hebben
aangetast, hoewel zeer velen dier rijken en dier aanzienlijken
zich niet geheel laten medesleepen. Onverschilligheid, twijfelzucht
en genotzucht doorkankeren het edeler gemoedsleven van duizenden en duizenden. Machteloos als zij zijn om door theorieën,
waarbij het religieus leven des Volks geheel en al wordt'ter zijde
geschoven, den naderenden stortvloed van de Sociaal-Democratie te
weren, houden zij zich slechts vast aan den stroohalm van den
»Staat, gesteund door liberale instellingen" ; maar het Sociaal
stijgt en stijgt steeds hooger. De arbeidersklasse,-democratis
die haar zielental in de verschillende landen van Europa bij
millioenen en millioenen telt, sluit zich nu eens nauwer dan
weder losser aaneen. Onder den naam van Internationale heeft
zich sinds 1866 eene associatie gevormd, die zich ten doel stelt
om de arbeidersklasse van alle Europeesche landen door éénen
gemeenschappelijken band aan elkander te verbinden. Niet bij
de gezonde elementen van de arme plattelandshevolkingen, maar
bij de groote menigte der arbeidende stedelingen, gemakkelijker
mede te sleepen en meer geneigd aan holklinkende woorden het
oor te leeren, zoekt en vindt zij hare volgelingen. Het ontbreekt haar niet aan ijveraars vol overtuiging, evenmin als aan
geslepen mannen, die door eerzucht worden gedreven. In de
honderdduizendtallen der arbeiders - en ook van hen die zich
arbeiders noemen, maar liever niet werken, opeengehoopt in
de groote steden en vaak het slachtoffer van gewetenlooze industrieelen, of nog meer afhankelijk van de wisseling van vraag
naar arbeid, van stilstand van zaken en van overproductie en
daardoor aan armoede en ellende prijsgegeven, — in die honderdduizendtallen, uit wier hart eerst het anti- religieus Libera-
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lisme, later de anti-religieuse Democratie het Christendom heeft
zoeken uit te roeien, wachten misschien »de Barbaren der
Toekomst" op het uur, dat zij eene ontzenuwde maatschappij
zullen trachten omver te werpen.
En misschien zullen zij voor hunne toekomst een bondgenoot
vinden in het Militarisme, dat in de tweede helft der XIXE eeuw
een invretende kanker voor de Europeesche staten is geworden.
Men schermt luide met het woord »vrijheid ", maar jaarlijks
worden honderdduizenden gedwongen als »slaven in uniform",
in plaats van als soldaat »den Koning ", zooals men vroeger
zeide, »den Staat", gelijk thans gezegd wordt, te dienen. Meer
dan drie millioen Europeanen, in den besten tijd huns levens,
worden aan hunne vrienden en magen, aan hunnen arbeid ontrukt, om of in kazernen niets te doen of op slagvelden te
sneuvelen, om b.v. in Tonkin, in Afrika te versmachten ;
om een twaalfde van alle belastingen te verslinden; om eerst
ontevreden te zijn en misschien later bij eene straatomwenteling
uitstekende diensten aan »de vrijheid" (der demagogen dwingelandij) te bewijzen!

HOOFDSTUK III.
De Intellectueele toestand van Europa sinds 1859. — Overwinningen der wetenschap op het gebied der natuurkrachten.

Hoezeer ook de Maatschappij in de tweede helft der XIXe
eeuw zich al meer en meer afwendt van hetgeen haar vroeger
aan den Godsdienst of aan godsdiensten bond; hoezeer zij al
meer en meer sceptisch of onverschillig wordt, toch kan zij
haar karakter, het onuitwischbaar streven naar het Ideale, naar
hetgeen meer dan de Stof is, dat de menschheid eigen blijft,
net verloochenen. Voor den ouden Godsdienst, met de leerstellingen, die niet meer in overeenstemming worden geacht
met den vooruitgang der menschheid, stelt zij een anderen
Godsdienst in de plaats, meer overeenkomstig met de begrippen
der »moderne Maatschappij ". En die Godsdienst moet gegrondvest zijn op hetgeen »de Wetenschap" leert. Voor zeer velen
gaat die godsdienst zelf geheel en al op ;n de wetenschap.
Deze wordt op het Altaar verheven, waarvan de afgodsbeelden,
vereerd door een minder ontwikkeld voorgeslacht, worden verwijderd. De Wetenschap moet voortaan voor het Godsdienstig
gevoel bij »het Volk" in de plaats treden. Dit althans is eene
der leidende gedachten van de duizenden, die geen vrede meer
met het traditioneele Christendom, zoowel in Katholieken als in
orthodox-Protestantschen zin, kunnen hebben. Deze strijd, gestreden met volharding en overtuiging, vaak met grooten hartstocht, is de eigenlijke kern van iederen strijd op staatkundiggodsdienstig, op maatschappelijk, ja, zelfs op letterkundig terrein.
Van daar de groote evenredigheden, welke de strijd over het
Onderwijs, in alle landen van Europa in onzen tijd heeft aangenomen.
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In plaats van den traditioneelen Godsdienst de nieuwere we-

tenschap, in plaats van de Kerk of van de kerken, als opvoedsters der volken, de School!
Het Onderwijs is altijd een voorwerp van zorg voor iedere
Regeering, zoowel als voor iedere godsdienstgezindte geweest.
Algemeen werd begrepen, dat de eerste beginselen der jeugd
i^Igeprent op de vorming van den staatsburger en van den geloovige eener Kerk een machtigen invloed uitoefenen. Over het
algemeen heeft in Europa de Staat het onderwijs grootendeels
overgelaten aan de Kerk, zoolang er in den Staat één heerschende
Kerk bestond. Naar gelang echter de onverschilligheid omtrent
het godsdienstige, nog . meer de afkeer daarvan, toenam; naar
gelang de heerschende Kerken moesten ruimen voor het beginsel
van gelijkheid van alle belijders der verschillende kerkgenoot
voor de wet; niet het minst naar gelang het be--schapen
grip van een iChristendom boven geloofsverdeeldheid" ingang
vond; naar gelang de Vrijmetselarij en het Semitisme meer
overwegenden invloed op de verschillende Europeesche wetgevingen begonnen uit te oefenen, werd in vele staten vrij alge
meen het beginsel aangenomen, dat het onderwijs moest uitgaan
van den Staat, niet meer van de Kerk. Bij het toenemen van
begrippen, al meer en meer gekeerd tegen de grondbeginselen
van het positief Christendom, neemt ook het onderwijs een
karakter aan van neutraliteit : waaronder geringschatting, zoo
niet minachting van den godsdienst, nog zoovele honderdduizen-

den dierbaar, wordt verborgen. Thans zijn wij reeds zoo verre
gekomen, dat in Italië en Frankrijk onverholen het Onderwijs
als een krachtig wapen in den strijd tegen de Kerk wordt gebiaikt; dat niet meer »neutraliteit" maar »vijandelijkheid" de
leus is. In Duitschland wordt door de nationaal-liberale partij
dezelfde geest in het Onderwijs voorgestaan en, voor zoover de
staatkundige toestanden dit gedoogen, in praktijk gebracht. In
Brittannië strijden Staat en kerkgenootschappen met elkander
over de suprematie in de school; maar het nationaal karakter
der Engelschen, dat Godsdienst althans niet wil geminacht zien
en een ruime werking aan de vrijheid en zelfstandigheid van
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verschillende corporatiën en individuën overlaat, strijdt nog ten
sterkste tegen het invoeren van een onderwijs van wege den
Staat. In België, in Nederland is het Onderwijs het vraagstuk
geworden, waardoor de staatspartijen, meer dan door eenig ander
vraagstuk, verdeeld blijven.
Het meest grijpt deze strijd in het Volksleven, waar er sprake
is van het Lager Onderwijs. In geen land staat de Geestelijkheid iets af van het recht, dat de Kerk bezit om een waakzaam
oog te houden op opvoeding en onderwijs van het kind, en niet
het minst van het kind des armen. De rationalistische richting,
die onder de Protestanten in de meeste landen de heerschende
is geworden, wil de lagere School brengen onder de heerschappij
van den Staat; maar wil tevens een onderwijs naar haren geest,
waarbij de leeraren der Kerkgenootschappen als onderwijzers
in de Moraal hunnen invloed kunnen uitoefenen. Als een soort
van toegeven aan den Volkswensch naar Godsdienstonderwijs
wil men dan de Priesters en Predikanten buiten de School
les in het Dogmatieke laten geven. Dit stelsel, wanneer het
toegepast wordt in »Katholieke" landen, zooals Frankrijk, België
enz., moet noodwendig door de Geloovigen beschouwd worden
als een verbanning van den Godsdienst uit het Onderwijs.
Eindelijk wordt dáár, waar de neutraliteit in vijandschap tegen
den Godsdienst ontaardt, door de huichelaars voor Gewetensvrijheid, op de openbare school bestreden alles wat te veel
aan God doet denken ; bovendien wordt. het bijzonder Onderwijs
door religieuse Congregatiën gegeven, bemoeilijkt, ja verboden.
Dezen toestand vindt men meer of minder sterk vooral in
Westelijk Europa. Hij grijpt diep in de volksconscientie en
oefent een grooten invloed uit op den politieken strijd in die
landen.
Het valt echter bezwaarlijk te ontkennen, dat voor eerlijke
Liberalen, in landen met eene bevolking uit leden van verschillende kerkgenootschappen bestaande, allen met gelijke rechten, de moeielijkheid groot is. Van confessioneele zijde wordt
dan ook in die landen niet aangedrongen op eend openbare
staatsschool, maar op vrijheid in den meest mogelijken zin om
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lagere scholen op te richten voor verschillende kerkgenootschappen en corporatiën. Liberalen, als Jules Simon, zeggen dan ook,
dat voor de toekomst de Staat zijn afstand van het Openbaar
Onderwijs dient voor te bereiden. En in meer dan één land wordt
van confessioneele zijde het programma gesteld: de bijzondere
school regel ; de openbare school uitzondering.
Maar geheel anders luidt het programma gesteld door de
Radicalen en Sociaal-democraten. Deze miskennen geheelenal,
hoezeer de geloovige belijders van verschillende kerkgenootschappen, met nauwgezetheid, ijver en met den geest van opoffering zich het Lager Onderwijs, vooral der armen en minvermogenden, aantrekken. Zij willen geen »vrijheid", maar »Staatsalmacht" in en over de School: vooral willen zij, dat de
godsdienst uit de school gebannen zij. Vandaar dat hun eisch
— der gematigdsten nl. — is: leerplicht, dat is: dat de ouders op
straffe gedwongen worden hunne kinderen naar de school te
zenden. Voorts willen zij dat dit Onderwijs kosteloos zij, zoowel
voor rijken als voor armen; opdat aldus het bijzonder onderwijs
verstikt worde. Eindelijk willen zij leekenonderwijs; dat is: dat
de godsdienst geheelenal uit de Lagere School worde gebannen.
Dit wordt b.v. door de Progressisten in België, in Nederland,
in Engeland gevorderd; in Frankrijk is men, sinds 1876, reeds
sterk op dien weg voorwaarts geschreden. Het is een der
beginselen vooropgesteld door de Girondijnen en door de Nationale
Conventie in 1792 en 1793.
Het Onderwijs, dat gewoonlijk het middelbaar genoemd wprdt,
heeft in de laatste twintig jaren in meest alle landen van Europa
een groote uitbreiding verkregen. De verbazende vooruitgang in
industrie, in natuurkundige wetenschappen en in het verkeer
tusschen de inwoners der verschillende landen heeft de behoefte
aan meer uitgebreid onderwijs alom doen gevoelen. Door deze
instellingen voor middelbaar onderwijs heeft men de verstande
ontwikkeling dier talrijke middenklasse van industriëelen,-lijke
handelaars, ambtenaars en kunstenaars trachten te bevorderen.
Vooral wordt de verspreiding van de kennis der verschillende
natuurkundige wetenschappen, als scheikunde, physica, mechanica,
Ive D. 5
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daardoor zeer in de hand gewerkt. Evenwel wordt de kennis
van talen, letterkunde en schoone kunsten daarom niet verwaarloosd. Men maakt nochtans vrij algemeen de aanmerking,
dat er, wel is waar, meer kennis door het middelbaar onderwijs
wordt verspreid, maar dat deze in onze eeuw daardoor al meer
en meer in eene materialistische strekking opgaat; dat er te
veel half-kennis, zoo niet erger, het gevolg van is; dat de
ontevredenheid onder de weinig-bemiddelde kleinere middenklasse juist door den invloed dier half-kennis toeneemt; dat
onder hen, die zijn teleurgesteld in de al te hooge verwachtingen,
welke zij van het middelbaar onderwijs hebben gekoesterd, de
begrippen omtrent staatsveranderingen en de sociaal-democratische
ideeën onrustbarend zijn toegenomen. Niet minder geldt. de
beschuldiging dat, ten gevolge van een zeer oppervlakkige kennis, waaraan geen vertoon maar wel diepte ontbreekt, het geloof
aan het positieve Christendom, aan eene bovennatuurlijke Orde
van zaken wordt ondermijnd. Dat dit alles echter niet te wijten
is aan de wetenschappen in het algemeen en aan de natuur
bijzonder, maar aan den hoogmoed van zoovele-kundigeht
onderwijzers, die zichzelven als modellen van geleerdheid beschouwen, wordt algemeen erkend. Vooral in Duitschland hebben
de realschulen het Rationalisme zeer bevorderd; in Frankrijk
heerscht over het algemeen dezelfde ongeloovige geest op
de Lycées en ook andere landen zijn zoo min in goede als in
verkeerde richting bij Duitschland en Frankrijk achterwege gebleven.
Deze verkeerde richting, waardoor het Rationalisme op de
leerstoelen is gestegen, heerscht vrij algemeen aan de Universiteiten. Dat het Hooger Onderwijs vooral gevaarlijk wordt voor
het Geloof aan eene Openbaring, door de wijze, waarop de
Theologische en Philosophische wetenschappen worden vernietigd,
en niet minder door de richting van het Onderwijs in de
natuurkundige en medische wetenschappen, — is een algemeene
grieve in alle landen van Europa, waar nog velen vasthouden
aan het traditioneel Geloof. De Wetenschap, zooals zij aan de
Duitsche en Fransche Academiën wordt onderwezen, heeft het
;
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modern Protestantisme gekweekt en twijfelzucht, onverschilligheid en godsdienstloosheid, in korte jaren, onrustbarender
wijze doen toenemen. De Katholieke Kerk blijft dan ook volhardend en onbezweken vasthouden aan hetgeen het Concilie
van Trente omtrent de opleiding en het onderwijs harer toekomstige geestelijken heeft voorgeschreven. Op niet één punt
geeft zij, wat het beginsel belangt, minder toe aan de aanmatigingen der gestelde machten, die overal het. Rationalisme in
de hand werken. Voor de beoefenaars der andere wetenschappen
heeft zij Universiteiten opgericht zooals b.v. te Leuven, te Angers
enz.; zij stelt alle pogingen in het werk om die ook in Duitschland, Brittannië en Amerika op te richten. Ook de OrthodoxProtestanten, verontrust door de leerstellingen, die de Leer van
de Geopenbaarde Waarheid ondermijnen, wenden pogingen aan
om, in die landen, waarin zij daartoe in staat zijn, eigen Universiteiten te stichten. Overal waar bf Katholieken of OrthodoxProtestanten in dien geest werkzaam zijn geschiedt het krach
recht, dat 's lands wetten hun toekennen. Ook in dit-tensh
opzicht zijn zij de verdedigers der rechten en der svrijheid" van
corporatiën en bijzondere personen tegenover de Staatsalmacht.
Men heeft zich niet tevreden gesteld met het Onderwijs voor
het mannelijk geslacht hoog op te voeren, — hooger zelfs dan
naar de meening van zeer vele ernstige mannen dienstig is, —
en zoodanig in te richten, dat het aan de vermogens der menschelijke hersenen op den duur groot nadeel zal berokkenen;
ook de vrouw, — zoo is de leuze, — moet uit den staat van
ondergeschiktheid en voogdijschap, waaronder zij zucht, verlost
worden. Het onderwijs der vrouw is daartoe het voornaamste
middel. Te veel is deze nog onderworpen aan de godsdienstige
invloeden; zij moet daarvan bevrijd worden; ziedaar wat verlangd wordt door hen, welke den invloed van den godsdienst
op het vrouwelijk geslacht als noodlottig beschouwen. Anderen
bezien echter de zaak voornamelijk uit een oeconomisch standpunt. Het is een feit, dat in Westelijk Europa het aantal vrouwen
dat der mannen verre overtreft; in Nederland b.v. zijn ruim
36000 vrouwen meer dan mannen; in Engeland 400000. Het
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niets bevindt; tot eene Alexandrijnsche (1) critiek, waaraan de
smaak, dat licht des harten, ontbreekt, en die alles wat met haar
mede gaat zonder al hare ideeën aantenemen zwart maakt; eene
critiek, die geene rechtbank meer maar een winkel is." Deze
woorden zijn scherp; zijn zij evenwel onverdiend en ongegrond?
Weinigen onder hen, die zich eenigermate met de Literatuur van

onze dagen bezighouden, zullen het geheel durven ontkennen.
De oude klassieke Letterkunde,, die der Grieken en die der
Romeinen, heeft in de tweede helft der XIXe eeuw het laatste
gedeelte van het terrein, dat zij tot nog toe had behouden,
moeten ruimen. Slechts eenige Philologen leggen zich nog op
die Letterkunde toe; in de meeste landen wordt aan de Academiën niet meer in het Latijn geleeraard. Het meest heeft
zij nog het veld behouden onder de katholieke geestelijkheid.
De nieuwere Letterkunde, waaronder ook die van de vorming
eener Letterkunde van een Volk wordt begrepen, wordt daar
meer geleeraard. De Philologie maakt ook thans veel-entg
meer studie van de kennis der oude Germaansche en Romaansche talen en van de Literatuur der middeneeuwen. Dit behoort
echter alleen tot den werkkring der mannen, die zich er een
bijzonder studievak van maken. De eigenlijke Literatuur — dat
is die, welke onder het bereik van de massa's der meer ontwikkelde klassen komt — bepaalt zich voornamelijk tot die der
klassieken van iedere Literatuur, b.v. van Shakespeare, van
Racine, van Göthe, van Dante enz., en tot de producten der
hedendaagsche Pers. De groote modellen behouden altijd als
klassieken hunne waarde en worden nog genoeg gelezen; maar
de groote menigte van het lezend publiek is tevreden met de
producten der hedendaagsche Literatuur. Zijn de dichters van
de tweede helft der XIXO eeuw minder in waarde dan hunne
voorgangers? Dit is eene quaestie, waarover hier niet behoort
gesproken te worden; zeker is het, dat zij niet verheven zijn
boven hunne groote voorgangers. Algemeen echter is de klacht,
(1) Der Alexandrgn^che school vóór en omstreeks Christus werd woordenzifter , gemaaktheid en gemis aan diepte verweten.
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dat de producten der Pers, die als Poézy, als Theater-literatuur,
als Roman verschijnen, in aantal ontzaglijk zijn toegenomen
en veel meer verspreid worden dan b.v. een halve eeuw geleden. De buitengewone ontwikkeling, die de boekdrukkunst
heeft genomen, maakt dat de boeken veel goedkooper zijn en
thans bij duizendtallen, in plaats van bij honderdtallen als vroeger,
kunnen gedrukt worden. De smaak echter is niet met het aantal
lezers gestegen. Er bestaat iets wat men »Democratie der
Letterkunde" zou kunnen noemen: eene zucht niet tot ver
enkele buitengewone talenten, maar eene strekking-hefingva
tot gelijkmaking (nivellement) van allen, tot middelmatigheid.
Om begrepen te worden door en in den smaak te vallen van
het groote Publiek, dient men eerder te dalen dan te stijgen.
Slechts enkelen is het gegund groot dichter, groot letterkundige
te blijven. Hoe meer men de menigte streelt in haren smaak,
hoe meer kans men heeft om gelezen te worden. En, helaas!
de speculatie op hartstochten en op schandaal faalt maar al te
zelden.
Men zou een onbillijk oordeel vellen, wanneer men beweerde,
dat de Letterkunde in de tweede helft der XIXe eeuw slechter
is dan die harer voorgangsters. Boceacio's verhalen en de Roman
de la Rose, Brantöme in de XVIe, Fielding in de XVIIIe eeuw
en Voltaire zijn niet minder zedeloos en ontuchtig dan de slechtste
voortbrengselen onzer hedendaagsche Pers; maar het is het
voorrecht, en terzelfder tijd het ongeluk van ons tijdvak, dat
alles vèèl spoediger en vèèl algemeener verspreid wordt dan
vroeger en dat men bovendien het verkeerde stelselmatig voor goed
verklaart. Het gevleugelde woord : l'art pour fart (de kunst om
de kunst) sticht, in onze eeuw, vooral veel kwaad. Zoo iets
slechts beantwoordt aan de vaak zoo willekeurig en ondoordacht
gestelde eischen van de kunst, dan is het goed en geoorloofd, ja,
zelfs prijzenswaard! Nabootsing der Natuur 1 ziedaar de kunst
naar het oordeel van velen. Van daar de School, die in tegenstelling van het Ideale, het Reële, het werkelijk bestaande zich
als hoogste doel voorstelt. Het Realisme, vooral in de laatste tiental
jaren veelvuldig geprezen en niet minder veelvuldig veroordeeld,
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stelt zich ten doel: het werkelijk bestaande in Poezy, Roman
en Theater aanschouwelijk voor te stellen. Van daar schildering
van het lagere, het verachtelijke in de samenleving; van daar
de schildering op het tooneel van alle ongebondenheden, zoowel
der verachtelijke lieden in de groote wereld, als van de achter
steden. De slechtste zijde van de Democratie-hoekndrgt
in de Letteren vertoont zich vooral in die school, welke het
Realisme wordt genoemd.
Daar de Letterkunde een der voornaamste leidsters der Opinie
is; — daar een roman bv. meer gelezen wordt dan een weten
werk, — zijn de groote Letterkundigen eene groote-schapelijk
macht; maar tegen één reus daarin, vindt men honderd dwergen. Dezen achten zich desniettemin even groot. Wat meer is,
de Letteren zijn voor zeer velen een soort van handwerk geworden, waarbij de uitgevers de taak van werkverschaffers,
betalers en ondernemers op zich hebben genomen. Dat het peil
der Letterkunde daardoor niet zal stijgen, hoewel de productie
wordt vermeerderd, is te begrijpen.
Onder de eigenaardige verschijnselen op het gebied der Literatuur — ook op dat der Wetenschap — dient nog vermeld
te worden, dat de wrijving van gedachten tusschen mannen van
ééne Taal of van ééne Wetenschap verbazend is toegenomen.
De gemakkelijkheid van verkeer heeft de bijeenkomst van congressen van allerlei aard zeer bevorderd.
Een andere eigenaardigheid is de verheerlijking der groote
mannen, der vertegenwoordigers van het Idee, wat in het Engelsch
leero-worship wordt genoemd. Shakespeare, Göthe, Molière, Dante,
Vondel worden verheerlijkt, schier aangebeden. Zij, die een
smadelijken glimlach over hebben voor de »Roomsche Heiligen
Beeldendienst" hebben hunne heiligen van »de-vering
Gedachte" en richten voor hen standbeelden op. Men zweert bij
Göthe als vroeger bij den Beschermheilige. Bet Humanisme,
dat is, de vergoding van den mensch, vindt, in tegenstelling
van het Supranaturalisme, hierin zijn hoogste uitdrukking.
Schilder- en beeldhouwkunst ondervinden denzelfden invloed als
de Literatuur. De realistische richting neemt al meer en meer
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toe. Daartegenover openbaart zich sterk de idealistische richting
vooral in de kerkelijke Kunst, bij de Roomsch-Katholieken. Herinnering aan de middeneeuwsche tijden, toen de Kunst vooral
in dien geest beoefend werd, werkt daartoe krachtdadig mede.
De vraag wordt meer dan eens gesteld, of die christelijke Kunst
niet al te zeer een slaafsche navolging wordt ook in gebreken,
die eeuwen eigen; — bv. geheele geringschatting van neven
als landschap, kostuum enz. enz., waardoor, om-omstandighe
een voorbeeld te geven, een krijgsknecht van Oostersche volken
wordt geschilderd in het gewaad van een tijdgenoot van Philips
van Bourgondië ; — of men niet, door de naïeviteit dier eeuwen
na te volgen, in plaats van kinderlijk kinderachtig wordt? Dit al
te naïeve Idealisme steekt echter altijd nog zeer gunstig af bij
het ruwe Realisme, dat maar at te vaak de overhand heeft. Dat
de kunst at meer en meer geldzaak wordt, ontkennen zelfs hare
warmste voorstanders niet.
De invloed, welken het uitgegeven boek uitoefent, wordt nog
verre overtroffen door den invloed der dagbladpers. Men noemt
deze, somtijds overdreven, »de koningin" der aarde ; geheelenal
onjuist is deze uitdrukking echter niet. Door de toepassing van
den stoom en van verschillende uitvindingen der Mechanica wordt
een blad, in één uur, ettelijke duizendmalen vermenigvuldigd.
Misschien kunnen thans in één enkel uur twintig bladen gedrukt
worden tegen slechts één, veertig jaren geleden. De leeslust
van het Publiek is in dezelfde evenredigheden toegenomen als
de vermenigvuldiging der exemplaren. Het dagblad is voor bijna
geheel westelijk Europa een onmisbare behoefte geworden. Het
heeft de taak der volksredenaars van de oudheid op zich genomen. Door over alles met of zonder grondige kennis van zaken
te spreken, vult het op het gegeven oogenblik zijne kolommen;
de Telegraaf stelt het in kennis met hetgeen denzelfden dag op
honderden uren afstands is geschied. Het ontziet zich niet te
onthullen, te prijzen, te vermanen maar — helaas ! ook niet om
valsche geruchten te verspreiden. De Dagbladpers, thans onmisbaar geworden in iederen Staat, die slechts eenige beschaving
bezit, is een voorwerp van schrik voor despoten en een wreekster
-
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van menig onrecht. Zelfs de meest autocratische Regeering moet
haar vreezen.
Maar zij zondigt daarentegen al te vaak door grove gebreken,
zoodat zij bij den bedachtzamen lezer haar vertrouwen verliest.
Zij is bijna zonder uitzondering dienstbaar geworden aan partij
zij vraagt meestal niet wat wáár, wat recht is, maar wat-belang;
partijbelangen haar gebiedt te zeggen. Behendige regeeringen
maken haar tot eene handlangster, die de menigte moet doen
denken, gelijk die Regeering wil. Speculanten gebruiken haar
als middel tot het voeden van een volkswaan of tot financiëele
operatién, waardoor eenvoudigen worden misleid, om zich in de
verbeelding gouden bergen te scheppen van hetgeen slechts waar
papier en oplichting is. De grootste en machtigste dag--delos
bladen zijn meest alle in de macht van eenige maatschappijen,
die er geld mede winnen: vooral van bankiers. Men beweert,
dat het vooral de Joden zijn, die zich een overwegenden invloed
op de Journalistiek hebben weten te verwerven, zoowel door het
knopen der aandeelen van een dagblad, als door het verkoopen
hunner pen. Niet ten onrechte wordt er gesproken van de »lakeien
der Pers." Zeker is het, dat een groot gedeelte der Journalistiek
omgekocht is. Evenwel bestaat er ook eene onafhankelijke Pers,
die niet in vergelijk treedt met hetgeen zij onrechtvaardig of
verkeerd acht. Het blijft de vraag, of een dagblad meer goed
dan kwaad sticht. Wat echter moeielijk ontkend kan worden is,
dat het zeer bevorderlijk is om onnadenkend te schrijven, onnadenkend te lezen en onnadenkend te gelooven ; dat, hoewel
sommige der uitstekendste talenten in ieder land het niet versmaden hunne begaafdheden aan de dagbladpers te wijden, toch
het aantal papierbedervers zonder studie, zonder talent, maar
met veel eigenwaan, onrustbarend toeneemt, naar gelang het
aantal dagbladen vermeerdert. De Journalistiek hangt zoo innig
samen met de democratische richting onzer eeuw, dat het schijnt
alsof beider lotsbestemming niet van elkander te scheiden valt.
Het aantal bladen, die alle dagen, of één-, twee-, drie-malen 's weeks
verschijnen, wordt op ruim 9 2000 in Europa geschat; van de
reusachtige Times van Londen af tot aan het kleine blaadje, dat
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in een onbeduidend landstadje verschijnt. Dat een zeker gedeelte
der Pers zich verlaagd heeft tot lagen hoon, laster en liederlijken
spot of tot speculatiën op de schandelijkste hartstochten, is een der
talrijke grieven, die ieder weldenkend en fatsoenlijk man aan
»de koningin der aarde` ten laste legt.
Naast en door de Pers, die gedeeltelijk ten haren dienste staat,
is een der grootste, geheel en al onverantwoordelijke machten
van onzen tijd de Beurs. Niet alsof zij niet reeds vroeger zulks
is geweest, maar haar macht en invloed zijn sinds het laatste vijf
twintig tal jaren gestegen. Financiëele en industriëele onder--en
nemingen, die bijna geheelenal op het kapitaal berusten; spe
rijkdommen, die slechts in de verbeelding bestaan;-culatiënop
instellingen van crediet op roerende en onroerende goederen,
op mijnen,. op handel in verre landen, die pas opgericht of kunst
opgedreven, maar al te dikwijls veroordeeld zijn om spoe--matig
dig weder teniet te gaan, deze houden altijd eene koortsachtige
beweging gaande op die vergaderplaatsen in de groote steden, welke »de Beurs" worden genoemd. De telkens terugkeerende geldleeningen voor staten, steden, bijzondere instellingen werken de speculatie sterk in de hand. Napoleon [II
heeft door zijne Politiek in niet geringe mate de macht van
»de Beurs" doen toenemen. De groote geldmannen en de
groote industriëelen hebben eene nieuwe Aristocratie gevormd,
die minstens even zwaar drukt op de geringeren, als ooit de
baronnen der middeneeuwen, toen het Leenstelsel in volle
macht was, op het »Volk" hebben gedrukt. En zeker is de
trots, hoogmoed en zelfzucht der financiëele en industriëele
leenheeren niet geringer dan die hunner voorgangers, de
Aristocraten der Feodaliteit. De haat en verbittering van de
talrijkste klasse, de volksklasse, tegen »de mannen van het
kapitaal" is dan ook in de laatste jaren in geen geringe mate
gestegen; de inblazingen van het Socialisme hebben onder de
menigte maar al te gereede ooren gevonden, omdat zij konden
wijzen op de verkeerdheden van de Beurs: verkeerdheden zoowel
van de menschen als van de inrichting. Zeker is het, dat de
plotselinge rijkdommen, zonder arbeid door eenige weinigen
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gewonnen, den Parvenu' s- geest, de genotzucht, de overdadige
weelde, de geringschatting van de wezenlijke onvergankelijke

belangen van de leden der volksklasse, die bij de Bourgeoisie van
het kapitaal maar al te veel heerschen, een allerverderfelijksten
invloed op onze hedendaagsche maatschappij, vooral in het
moreele, uitoefenen; zoowel als de verbittering van de duizendtallen, die door speculatiën tot armoede of althans tot een zorgvol leven zijn gedoemd, terwijl tegenover die duizendtallen misschien eenige tientallen zich in weelde kunnen baden. De
opstand der »proletariërs" tegen de geldaristocratie, hoewel niet
te vergoêlijken, is daardoor toch zeer wel te begrijpen.
Tegenover de Beurs, de vertegenwoordigster der materieele
richting van dezen tijd, staat de Wetenschap. Deze houdt zich
wel is waar ook bezig met de Stof, maar niet minder met den
Geest. In misschien niet één tijdsgewricht van de laatst ver
eeuwen zijn hare overwinningen grooter en belangrijker-lopen
geweest dan in de tweede helft der XIX° eeuw. Het ligt
buiten ons bestek zelfs de voornaamste daarvan op te noemen.
Door stoom en electriciteit dienstbaar te maken aan de Mechanica,
zijn de verrassendste ontdekkingen en overwinningen tot stand
gekomen. De Telegraaf, het Electrisch licht, de Telephoon, de
Photographie hebben omwentelingen teweeggebracht of zijn
bezig dit te doen, waarvan wij de gevolgen nog niet kunnen
overzien; doch wij noemen er slechts eenige ten voorbeeld. De
ontdekkingen op scheikundig gebied zijn niet minder belangrijk:
zij hebben zoowel op het dagelijksch leven als op landbouw, industrie, op geneeskunde, op de krijgswetenschap een belangrijken
invloed uitgeoefend. Het schijnt, dat het veld dezer ontdekkingen
voor de toekomst nog niet te overzien is. Met deze houdt
een schier gelijken tred de kunst om de menschelijke kwalen
te genezen of althans te verzachten. Men heeft door de Chloroform en andere middelen, die een lijder voor een tijdlang
geheelenal gevoelloos maken, gelegenheid gevonden om de
pijnlijkste kunstbewerkingen te verrichten, zonder dat de patiënt gefolterd wordt. Men heeft door de toepassing der werk
instrumenten weten te vervaardigen, waardoor de-tuigknde
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geneesheer tot schier ongeloofelijke operatiën is in staat gesteld.
Men heeft de oorzaken kunnen ontdekken der besmettelijke
ziekten in de Bacteriën. Men heeft eindelijk door eenvoudige en
toch diep doordachte toestellen (Listers verband) den strijd tegen
den vijand, die de meeste gewonden in de gasthuizen doodde,
mogelijk gemaakt. Men heeft, in één woord nooit, in zulk een
kort tijdsverloop als dat der laatste vijf-en- twintig jaren, zoo
groote overwinningen op de Stof behaald.
Er zijn dan ook nooit te voren, in zulk een kort tijdsbestek,
zoo kolossale werken tot stand gebracht, om de volkeren van
Westelijk Europa met alle landen der aarde in aanraking te
brengen. De landengte van Suez is doorgestoken, zoodat de
lange zeereis om de Kaap de Goede Hoop niet meer noodig is;
de doorgraving der landengte van Panama, waardoor de reis van
de Atlantische zee naar de Zuidzee voor meer dan de helft wordt
verkort, is een der reuzenwerken, waaraan men thans bezig is.
Door onderzeesche telegraaflijnen is Batavia met Amsterdam,
Londen met New-York, iedere hoofdstad van Europa met die van
Azië en Amerika in voortdurende verbinding. Sinds 27 Juli
1866, den dag waarop de trans-atlantische Telegraaf tusschen
Engeland en de Vereenigde Staten van Noord-Amerika voleind
was, kan men zeggen, dat de oude en de nieuwe wereld door
middel van den electrischen stroom met elkander zijn verbonden.
Het verkeer, aldus door stoom en telegraaf gemakkelijk geworden,
heeft dan ook de verschillende volken reeds meer dan eens, als
ware het op een gemeenschappelijke jaarmarkt, tot elkander gebracht. Er zijn wereldtentoonstellingen georganiseerd, waarop
alles wat de kunst en de nijverheid weet te vervaardigen, wat
de handel weet bij een te brengen, onder het oog van duizenden en duizenden toeschouwers wordt gebracht, opdat gekocht
en verkocht en kennis gemaakt worde met de industrie van anderen. De eerste wereldtentoonstelling, te Londen in 1851 georganiseerd, is gevolgd door andere: als te Parijs, nogmaals te Londen,
nogmaals te Parijs, te Weenen, te Philadelphia, te Melbourne, te
Amsterdam, en de lust tot tentoonstellingen is nog niet geëindigd.
Maar niet slechts heeft de beschaafde wereld zich met de
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verst verwijderde natiën in verbinding gesteld, en zijn de
volken der aarde, »als op een Pinksterfeest der Industrie"
tot elkander gekomen; ook de slagboomen, die de natuur gesteld
heeft om sommige misdeelde natiën geheelenal af te sluiten,
bestaan niet meer. Er is geen enkel der meest verwijderde
eilanden van den Stillen Oceaan, geen enkel der onherbergzaamste
streken, in de nabijheid van de Noordpool, geen enkel der door
zandwoestijnen en bergketenen afgescheiden gedeelten van Amerika en van Azië, dat niet door onvermoeide onderzoekers,
pioniers der Beschaving, is ontdekt. Speke en Baker hebben
het geheim van de bronnen van den Nijl ontsluierd, waardoor is
bevestigd geworden, wat reeds op gezag der Christen missionarissen der XVII eeuw werd beweerd, dat hij ontspringt uit
groote meren, onder de Evenachtslijn. Livingstone heeft ook
de geheimen der binnenlanden van Afrika aan Europa bekend
gemaakt: de Níjl, de Niger, de Zambeze, de Congo zijn, wat
hunnen loop betreft, op de kaarten afgeteekend, en thans, in
1885, zijn de voornaamste koloniseerende mogendheden overeengekomen, om in het stroomgebied van den Congo een soort
van internationaal Rijk te vormen, dat meer dan de geheele
oppervlakte van Europa, Rusland uitgezonderd, beslaat.
Geen wonder dus, dat in onzen leeftijd de Wetenschap zoo
hoog wordt vereerd. Door haar toch heeft de Pers hare taak
zoowel ten goede als ten kwade kunnen vervullen ; door haar
zijn de krachten der Natuur aan den menschelijken wil onderworpen. Door haar zijn de bergen geslecht, de wateren overtrokken, de volken tot elkander gebracht. Door haar geholpen heeft
men kunnen doordringen tot in vroeger ongenaakbare oorden,
nabij den Noordpool en onder den Aequator. Dat alles toch heeft
men te danken aan den duizelingwekkenden voortgang der
natuurwetenschap. Maar heeft de menschheid evenzeer vorderingen gemaakt op het gebied der zedelijke wetenschap ?
Herhaaldelijk is de opmerking gemaakt dat, terwijl de kennis van hetgeen de Mathesis heeft aangetoond niet meer kan
worden weérlegd; terwijl de kennis der verschijnselen, welke
de natuurkundige wetenschappen verklaart, met reuzenschreden
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vooruitgaat, de menschelijke kennis omtrent de philosophische,
morale en theologische wetenschap niet toeneemt. De Mensch
kan daarin niet verder vooruitgaan, wel derailleeren. Het-heid
Gelooven geeft de reden hiervan aan de hand. De Openbaring
heeft de grenzen afgemeten, welke 's menschen geest, zoodra
hij het bovennatuurlijke wil doorgronden, niet kan overschrijden.
Zeker is het, dat alle Philosophen die, sinds de verkondiging van
het H. Evangelie, de wetten, waarnaar de verhoudingen van den
mensch tot God worden geregeld, de grenzen van het goed en
van het kwaad, de faculteiten van den menschelijken geest, zijn
plicht, zijn eindbestemming hebben willen verklaren en de oplossing dier ontzaglijke vraagstukken hebben beloofd, jammerlijk
hebben gefaald. De één heeft onmiddellijk den ander tegengesproken; met uitzondering slechts der Supranaturalisten, die gelooven aan eene goddelijke openbaring. Hetzelfde is het geval,
zoodra men den oorsprong en de oudheid van het menschelijk
geslacht wil aantoonen. Theoriën ! Stelsels! Problemen! die gebezigd worden als stormrammen tegen het Geloof; doch waar
minstens evenveel geloof aan dezen of genen »geleerde"-vor
noodig is, als aan de traditie van eeuwen!
Het kan volstrekt niet in ons plan liggen, om slechts eenigermate een overzicht der verschillende philosophische stelsels te
geven, die in de tweede helft der XIXe eeuw ingang hebben
gevonden. Men beweert wel eens, dat alle oude dwalingen slechts
»nieuwe waarheden" schijnen, omdat het kleed naar de modes van den tijd is veranderd. De Katholieken hebben het
voorrecht, dat zij één onfeilbaar Gezag erkennen, dat in vraagstukken van Theologie, Philosophie en Moraal de laatste uitspraak
doet. De Orthodoxe Protestanten hebben een leiddraad, welken
zij volgen en waaraan zij vasthouden ; maar voor hen, bij
wie »De menschelijke Rede" de hoogste uitspraak is, stijgt de
verwarring steeds hooger en hooger.
Onder de tali ijke philosophische stelsels, welke in onze dagen
een machtigen invloed uitoefenen, behoort vooral die der Positivisten. Wij spreken namelijk alleen van die, welke geheelenal
den invloed van een bovennatuurlijke orde van zaken loo-
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ehenen. Deze school, waarvan de Franschman Auguste Comte
de apostel is geweest, ontkent alles wat niet door ervaring en
door waarneming wordt geleerd. Moge er al iets zijn, wat noch
door ervaring noch door waarneming is aangetoond, het is zoo
goed alsof het voor den mensch niet bestaat. Verloochening van
alles wat den Christen, op grond der Openbaring, heilig is,
volledige onverschilligheid daaromtrent, ook al mocht het bestaan, is het onmiddellijk gevolg dezer grondstelling. Het Positivisme blijft vooral een grooten invloed uitoefenen op een
aantal der meest bekende geleerden, die zich toeleggen op de
kennis der Natuur en vooral op de kennis van het menschelijk
lichaam.
Een ander philosophisch stelsel, dat wel is waar minder
aanhangers telt, doch nog te velen onder de gevaarlijkste revolutionairen van Midden- en Oostelijk- Europa, is dat hetwelk
door Schopenhauer en nog meer door Hartmann is verdedigd.
Deze school vervalt in een schier radeloozen twijfel: Is er
iets? Is er een God? Ware het voor den mensch niet beter,
dat hij in het geheel niet bestond? Een philosophisch, moreel en
theologisch Nihilisme; misschien een der troostelooste oplossingen, die echter geen oplossing is; die op politiek gebied de Nihilisten van Rusland voortbrengt en hare volgelingen de wanhoop
in den schoot werpt.
Het idee der Schepping, zonder welk idee de geheele Open.
baring, geheel het Christendom onzin is, wordt verduisterd
door tal van leeraars, die de wijsheid en de waarheid zeggen
te bezitten. Van het Grieksche woord Gè (aarde) zijn tal
van afzonderlijke »wetenschappen" afgeleid; de eene nog problematischer dan de andere. Het wordt wel is waar algemeen door
de meest orthodoxe Theologen, aangenomen, dat het scheppingsverhaal t Brakken kan bedoelen, maar men heeft op zeer onvolledige
gegevens eene wetenschap gebouwd, waardoor geheel het schep
zou omvergeworpen worden. De ontdekkingen, de-pingsverhal
nasporingen, doch niet altijd even steekhoudend, de theoriën van
den Engelsehen geleerde Darwin, omtrent het »omstaan der soorten" (planten, dieren, mensch,) zijn, te goeder trouw door zeer
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vele beoefenaars der wetenschappen, doch met vreugde door
hen, die begeerig zijn naar bewijzen tegen de christelijke leerstellingen, aangenomen. Van den anderen kant is het Darwinisme een schrikbeeld geworden voor eenvoudige geloovigen, die
maar al te zeer naar de letter aannemen, wat door de tegenstanders van Darwins theoriën, — omtrent de afstamming van
den mensch uit den aap, — wordt gezegd. Ook in Darwins
leer wordt alweder datgene, wat misschien waarheid bevat, geheelenal bedekt en misvormd door de zucht om een nieuw
stelsel te verspreiden, door het bijgeloof van het ongeloof, —
aan zoovelen onder hen, die beweren dat zij het bijgeloof bestrijden, eigen, — en niet het minst door het vrijwillig afdwalen
van den weg, die door de Openbaring aangewezen is: een
weg, inderdaad ruim genoeg voor uitstekende vernuften.
Het feit, — hoe betreuringswaardig men het ook moge vinden,
— bestaat. Men zoekt al meer en meer, door middel van hetgeen men DE Wetenschap noemt, de menschheid af te leiden van
de baan, door millioenen betreden, die niet beproeven te doorvorschen wat voor hunnen geest ondoordringbaar blijft, maar
die, vertrouwend op een Hooger Wezen, kalm en tevreden
even, gehecht aan hetgeen hun als Traditie heilig is, en zich
volstrekt niet willen laten diets maken, dat hetgeen hun door
zulke DVerlichters des volks" wordt voorgehouden, in plaats van
gelijk een nietig glaskoraaltje, als een kostbare diamant moet
beschouwd worden.
Eene andere wetenschap, in de laatste jaren met buitengewonen ijver beoefend, is de Historie. Ook in de studie en wijze
van behandeling daarvan heeft eene belangrijke verandering
plaats gehad. Evenals iedere andere wetenschap ondervindt zij
den invloed der wijsgeerige stelsels, die op sommige tijden
algemeen in zwang zijn. De positieve philosophie is op de zienswijze
daaromtrent niet zonder invloed gebleven, gelijk blijkt o. a. uit
Buckle, uit Taine, om slechts een tweetal te noemen. Van den anderen kant heeft ook de idealistische richting, die bij zoovele geleerden en niet-geleerden nog volstrekt niet uitgedoofd is, hare
kracht niet verloren. Niet meer tevreden met hetgeen in de
IVe D. 6
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Historie tot nog toe als »historische waarheid` het burgerrecht
had verkregen als legende te beschouwen, heeft men nagevorseht, vergeleken en, maar al te vaak onder den invloed der
begrippen van het tegenwoordige tijdsgewricht, een oordeel geveld.
Men heeft niet slechts de geijkte zienswijzen omtrent historische
tijdvakken en historische personen getoetst en niet zelden de
algemeen aangenomen opinie te licht bevonden, maar men heeft
ook, onder den naam van »critiek", geheel het Bijbelverhaal,
zelfs den Christus der Christenen zoeken omver te werpen. Men
heeft, onder de heerschappij der Democratie, de geschiedenis
willen »democratiseeren", evenals zij vroeger zich bijna alleen
bepaalde tot koningen en vorsten en de »groote daden van
dezen op het oorlogsveld," evenals zij, onder andere invloeden,
»aristocratisch" is geweest. Men heeft te recht begrepen, dat
een volk nog eene andere Historie heeft, dan die welke op het
slagveld en in de kabinetten van politieke personen is geschreven. Doch men heeft daarbij vaak alle hartstochten, alle onwaarheden, voortgesproten uit partijschap of vooroordeel, behouden en als geschiedkundige waarheden opgedischt. De Historie
is evenzeer overgeleverd geworden aan »het verschil van mee
als iedere andere wetenschap.
-nig"
De ziektelijke aanleg, waaraan onze tijd lijdt op physiologisch
gebied, heeft zich ook op moreel en intellectueel gebied meer
en meer ontwikkeld. De maatschappij namelijk lijdt aan zenuw-zwakte en bloedarmoede, tengevolge van overprikkeling
van het zenuwstelsel door overmatige weelde en misschien
nog meer door overmatige herseninspanning. Men schijnt al te
zeer te vergeten, dat het menschelijk lichaam geen al te groote
weelde op den duur kan verdragen ; men schijnt al te zeer te
vergeten, dat de menschelijke hersenen niet steeds de, door de
aangroeiende reeks van generatiën, opeengehoopte kennis, kunnen
opnemen en verwerken. De lichamelijke mensch blijft dezelfde,
niettegenstaande de som van genietingen, de som van kennis
toeneemt. Matigheid blijft zoowel voor den geest als voor het
lichaam onontbeerbaar, en, moge al het peil der intellectueele
krachten vermeerderen, het peil der lichamelijke moet daardoor
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onvermijdelijk dalen. De zoogenaamde »ontwikkelde" klassen
der steden zouden spoedig, ten gevolge van bloedarmoede, te
niet gaan, zoo zij niet steeds door gezonde elementen, van het
land aangebracht, nieuw bloed en nieuw leven ontvingen.
De kleine schets in deze bladzijden gegeven is volstrekt niet
rooskleurig. Maar hoevelen onder hen, die thans tot de grijs
zullen zich de droombeelden herinneren, welke-ardsbehon,
hun veertig jaren geleden voor den geest zweefden; hoevelen
onder hen, die thans nog jongelingen zijn, stellen zich de toekomst voor in een schitterend kleed ! Helaas! De menschheid
is en blijft altijd »de gevallen menschheid," maar ook altijd,
Goddank! gedachtig aan het Paradijs, dat blijft leven in haar
Ideaal. De maatschappij van de tweede helft der XIXQ eeuw is
nog niet zóó diep gevallen, dat aan herstel schier niet meer te
hopen valt. Er is veel kwaad. Misschien heeft het kwaad meer
middelen om zich te verspreiden dan te voren. Maar er is ook
veel goed: en misschien ook heeft het goed meer kracht om te weêrstaan dan ooit te voren. Zelfs het kwaad bevordert soms de
verspreiding van het goed, zij het ook zijns ondanks. In
schier alle stelsels, tusschen welke de menschheid heen en weder
wordt geslingerd, is iets goeds gelegen ; soms liggen edele aspi
grondslag aan iets dat misvormd en zeer verkeerd ge--ratiëne
worden is. Liggen bijvoorbeeld in de socialistische ideeën, waaruit
zooveel gevaar voor de toekomst dreigt, niet begrippen, die consequenter, schooner en edeler door het Christendom worden
geleerd en door den waren Christen worden beoefend ? Wat
met God is blijft groot: wat den levenden God verwerpt wordt
verderfelijk en zinkt te niet. Waarheid, Gerechtigheid, Vrijheid: ziedaar de idealen, die altijd nagejaagd, nooit geheelenal
bereikt, vaak gebruikt door volkscnisleiders , nochtans altijd
idealen zijn gebleven voor den Mensch!
Te midden van alle deze invloeden, die op Europa en de
beschaafde wereld werken, heeft Nederland, zoowel ten goede
als ten kwade, naar zijne krachten, medegewerkt.

HOOFDSTUK IV,
(gebeurtenissen van 1857 tot 1867.

Terwijl Europa, ten gevolge van den oorlog in Italië, en de
daaruit gevolgde opgewektheid der gemoederen, ten diepste
werd geschokt, bleef Nederland rustig, al konden ook de algemeene
Europeesche gebeurtenissen, en niet het minst de Romeinsche
quaestie, niet nalaten hunnen invloed op de bevolking van ons
land uit te oefenen.
De wet op het Lager Onderwijs was den 17n Augustus 1857
in het Staatsblad verschenen. Wel is waar was een belangrijk
gedeelte der bevolking met de wet, zoo als zij thans bestond,
niet tevreden, maar de onrust der gemoederen was, op het
eind van '1857, gering, vergeleken met hetgeen in latere jaren
het geval zou worden. De liberale partij had hare beginselen
omtrent volksopvoeding en volksonderwijs in de wet doen zegevieren ; de helft der katholieke leden had, meer met het oog
op het drukkende der wet van 1`306, dan uit overtuiging van
de volmaaktheid der nieuwe wet, haar aangenomen. Slechts
de anti-revolutionairen hadden als één man daartegen gestemd ;
maar hun invloed in de Staten- Generaal was nog gering.
De Liberalen vleiden zich, dat door de wet van 17 Augustus
-1857 aan alle gemoedsbezwaren zou zijn voldaan. Zij beschouwden zich zelven als de keur der Natie, als »de mannen der Intelligentie." Het werd thans tijd de liberale begrippen omtrent Staatsbeheer verder in practijk te brengen.
Wel is waar was er nog een ministerie aan het Bewind,
waarvan de mannen niet beschouwd werden als vertegenwoor-
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digers der liberale partij ; maar het zou de eerste keer niet zijn,
dat een anti-liberaal ministerie, in liberalen zin, door de Kamer
geleid, zou regeeren. Bovendien was het optreden der liberale
partij, als regeerende partij, nog maar eene quaestie van tijd. De
Natie immers was liberaal gezind ? Die Natie, voor het oogenblik
wars van den politieken strijd over de Schoolwetquaestie, had al
hare aandacht gevestigd op onderwerpen van materieelen aard:
op spoorwegen, op herziening van het belastingstelsel, op de
rechten op uit-, in- en door-voer, op koloniale belangen.
Deze laatste echter trokken voorshands nog niet zeer de aan
menigte van het Publiek, dat zich minder of-dachtvnegro
meer met den gang der zaken in de Staten- Generaal bemoeide.
De spoorwegen hadden het voorrecht de algemeene opinie in
spanning te houden.
Door geheel het koninkrijk werd de noodzakelijkheid gevoeld,
om de verschillende oorden des lands door belangrijke spoorweglij nen nader met elkander te verbinden, de gemeenschap
met het buitenland gemakkelijker te maken en de middelen van
vervoer ten belange van handel en nijverheid uit te breiden,
opdat Nederland niet achter zou blijven bij andere Europeesche
staten. Maar hoe? — Twee verschillende meeningen werden
besproken, behandeld en verdedigd: eenigen wilden concessiën
aan bijzondere personen of maatschappijen tot het aanleggen van
spoorwegen; anderen daarentegen verkozen aanleg vanwege den
Staat. Het tijdstip scheen algemeen vrij gunstig. Het budget
voor 1857 was gesloten met een batig slot van ruim negen
ton; voor 1858 werd het geraamd op meer dan zes ton. Het
koloniaal batig saldo had gelegenheid gegeven tot belangrijke
amortisatiën van schuld: in 1857 had de Regeering daarvoor
zelfs twintig millioen kunnen gebruiken. Voor 1857 en 1858
hadden de koloniën negen-en- dertig millioen, als buitengewone
inkomsten, afgeworpen. Deze voordeelige staat der financiën,
als gevolg van de baten uit de Oost, maakte velen bezorgd:
immers, zoo beweerde men, die bron zou allicht niet altijd
even overvloedig vloeien; daarbij maakte het de Regeering te
zeer geneigd om al te ruime uitgaven te doen. Ook lieten zich
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vele stemmen hooren, dat wat Java opbracht aan de schatkist,
ten bate van Java moest worden aangewend.
Bij de opening van de Staten- Generaal en bij het Antwoord
op de Troonrede van 21 September 1857 werden de spoorwegen de financiëele quaestie niet onaangeroerd gelaten. De liberale
partij, door Thorbecke geleid, was bewust van hare kracht; het
ministerie werd in vele der invloedrijkste dagbladen voorgesteld
als reactionair; als zeker kan gezegd worden, dat het slechts
schoorvoetend den weg bewandelen wilde, waarop het in liberale
richting werd voortgestuwd. De ministers Van der Brugghen,
Vrolik, Gevers Van Endegeest werden bovendien door de katholieke leden der Staten- Generaal verdacht van sterk protestantsche of liever anti-katholieke gevoelens te zijn toegedaan. Het
ministerie leed dan ook spoedig nadat de Kamerzittingen geopend
waren eene nederlaag in den minister van Oorlog Forstner Van
Dambenoy, wiens begrooting werd verworpen. Hij trad af en
Generaal C. Van Meurs werd door den Koning tot zijn opvolger
benoemd. Hierbij bleef het niet. De meerderheid der Tweede Kamer toonde zich niet gunstig gezind jegens het nog bestaande Bewind; de invloed van den leider der liberale partij nam toe. Een
voorstel van den minister van Financiën, tot het invoeren van
ettelijke wijzigingen in het belastingstelsel, werd door de liberale
partij, die meer ingrijpende wijzigingen begeerde, onvoldoend geacht en verworpen (17 Febr. 1858). Een voorstel van de Regeering,
omtrent het handelstractaat met België, werd (23 Februari) in
de sectievergaderingen zeer ongunstig behandeld, vóórdat het
nog in openbare beraadslaging was gebracht. Van der Brugghen,
minister van Justitie, en Vrolik, minister van Financiën, die vooral
zich bedreigd gevoelden, besloten hun ontslag te vragen (28
Febr. 1858). Eene ontbinding van het geheele ministerie was
daarvan het gevolg. Het bood gezamenlijk zijn ontslag den
Koning aan. Deze nam het aan en droeg aan J. J. Rochussen,
voormalig Gouverneur van Neerlandsch-Indië, de vorming van een
nieuw kabinet op. Den 12 Maart werd het nieuwe ministerie
benoemd. Van Meurs, minister van Oorlog, J. W. van Romunde,
van R. C. Eeredienst, Lotsy, van Marine, bleven aan. J. J.
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Rochussen werd minister van Koloniën, J. K. Van Goltstein minister
van Buitenlandsche, J. G. H. Van Tets van Goudriaan minister van
Binnenlandsche Zaken, P. P. Van Bosse minister van Financiën en
C. H. B. Boot, burgemeester van Amsterdam, minister van Justitie,
welke laatste tevens tijdelijk belast werd met de zaken van Hervormden Eeredienst, later aan J. Bosscha opgedragen. Van liberale zijde
werd het nieuwe ministerie zonder tegenzin, maar ook met geene
ingenomenheid ontvangen. Wel is waar werd erkend, dat het in
»gematigd liberalen zin" zou regeeren, maar men voorzag, dat het
niet »snel genoeg zou vooruitgaan ;" de zuivere liberalen waren
slechts tevreden met Van Bosse en hielden het oog gevestigd
op Thorbecke. Naar het inzien van de protestantsch- kerkelijke
partij waren Simons, Vrolik en Van der Brugghen bestookt door
»eene coalitie, wier geest daarom en daarom alléén zoo vijandig
was, omdat die heeren volbloed Protestanten waren." Voor hen,
die aldus spraken, spookte nog altijd een schrikbeeld van »Papothorbeckianen" voor den geest. De verkiezingen, die tusschentijds
moesten plaats hebben, vielen geheelenal uit naar den geest der
Liberalen. Den 4° September had de Prins van Oranje den leef
achttien jaren bereikt, en werd dus meerderjarig volgens-tijdvan
de Grondwet; de Natie betuigde hare vreugde daarover. De belangrijke quaestiën werden tot na de opening der Staten- Generaal,
op den 20" September 1858, uitgesteld. De openingsrede van den
Koning en het antwoord op de Troonrede getuigden van eenen
geest van gematigd Liberalisme en van verzoeningsgezindheid der
staatkundige partijen. Het bleek uit het verslag van den minister
van Financiën, dat, ten gevolge van het Indisch batig saldo,
meer dan dertien millioen overbleef, waarvan het ministerie voor
het aanleggen van spoorwegen wilde gebruik maken.
Ons bestek veroorlooft ons niet de verschillende voorstellen, bij
de Staten- Generaal ingediend en aangenomen, hier te bespreken.
De belangrijkste quaestie, waarop het meest de aandacht bleef
gevestigd, was die der spoorwegen. Tal van vlugschriften verschenen; de dagbladen leverden artikel op artikel; verscheidene
plannen werden er gemaakt en aan de openbare meening voorgelegd; de plaatselijke belangen werden daarbij vooral niet

88

AANLEG VAN SPOORWEGEN.

vergeten. Het stelsel van concessiën tot het aanleggen van
spoorwegen door particuliere industrie, werd het meest voor
werden concessiën verleend aan het consortium-gestan.Er
Sloet-Reuchlin voor het noord-ooster net. Eene andere concessie, die van Bredius-Sypenstein, zou den aanleg van den weg
van Rotterdam naar Moerdijk hebben. Door de Tweede Kamer
werd vooral aangedrongen op aansluiting tusschen het noordoostelijk en zuidelijk spoorwegnet en op de lijn van Vlissingen
tot aan de Limburgsche grenzen. Het ministerie besloot de door
verschillende concessiën ontworpen lijnen in één wetsontwerp
te vereenigen en aan de Staten- Generaal aan te bieden. Maar er
was een andere quaestie opgerezen, namelijk die der verbinding
van Amsterdam, door een kanaal, dwars door de duinen gegraven, met de Noordzee; dit ontwerp, bekend onder den naam
van »Holland op zijn smalst," hield in hooge mate de publieke
opinie bezig. Amsterdam was zeer geneigd voor den aanleg van
nieuwe spoorwegen, maar de ontworpen richting en de wetsontwerpen gelijk zij door het ministerie werden ingediend, vonden
in die groote handelsstad zeer veel tegenkanting. Ook Utrecht
was ontevreden, wijl die stad, in het ministeriëel voorstel, niet
tot middenpunt der lijnen werd gemaakt. Hetzelfde was het
geval met een belangrijk gedeelte van Friesland en Overijsel.
Daarentegen waren Rotterdam, Dordrecht en een gedeelte van
Gelderland en Drenthe zeer ingenomen met het wetsontwerp.
Zelden zal een belangrijke strijd in de Staten- Generaal minder
afhankelijk zijn geweest van hetgeen politieke of politico religieuse partijen begeerden: immers plaatselijke belangen speelden
hier de hoofdrol, en het »stevigst gezeten Kamerlid" zou zijnen
zetel in het Binnenhof verloren hebben, indien de kiezers hadden
gemeend, dat hij hunne belangen verwaarloosde. Het publiek had
geene ooren voor hen, die slechts spraken van het »algemeen belang, dat boven »plaatselijk belang" moest gelden." De StatenGeneraal werden in September 1859 geopend, terwijl de spoorwegstrijd de gemoederen in beweging hield. De toestand der
schatkist was gunstig; wel is waar werden de ontvangsten op ruim
zeventig, de uitgaven op ruim drie-en- zeventig millioen begroot,
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maar Oost-Indië bracht een batig saldo van meer dan zeventien
millioen aan. In het wetsontwerp op de spoorwegen werd aan
de noordwestelijke lijn, concessie Sloet-Reuchlin, een subsidie
verleend van f 4,920,000 en eene rentegarantie ten bedrage van
f 1,400,000, voor den tijd van vijftig jaren; aan de zuidelijke
lijn eene som van f 23,600,000 en voor rente- garantie f 4,500,000.
De kosten van de lijnen werden op zeventig tot honderd millioen
guldens geschat.
Den 4 11 November 1859 kwam het wetsontwerp op de spoorwegen in de Tweede Kamer der Staten- Generaal aan de orde.
De beraadslagingen daarover duurden tot den 19 dier maand.
Het geheele wetsontwerp werd toen met 39 tegen 32 stemmen
aangenomen. Hiermede was de zaak echter niet beslecht. De
o ppositie berustte niet in het besluit der Tweede Kamer. Amsterdam vooral was zeer ontevreden; te meer daar het voorstel
tot doorgraving van Holland op zijn smalst in de Tweede Kamer,
om technische en financiëele redenen, veel bezwaar ondervond.
De anti- liberale, anti-Thorbeckiaansche oppositie stookte het
vuur der ontevredenheid in de hoofdstad aan; Thorbecke en de
Liberalen kregen weder van alles de schuld. Er werden plannen gemaakt, om zich met verzoekschriften tot den Koning te
wenden. Zoo was de staat van zaken, toen (8 Februari 1860)
het wetsontwerp in de Eerste Kamer aan de orde kwam. Hier
werd het met 20 tegen 19 stemmen verworpen. Amsterdam
was tevreden; het ministerie bood den Koning zijn ontslag aan.
Aanvankelijk werd gezegd, dat aan Rochussen de vorming van
een nieuw ministerie was opgedragen. Deze slaagde niet
daarop werd F. A. Van Hall door den Koning met die taak
belast.
Het nieuwe ministerie bestond uit: F. A. Van Hall, president (1)
en minister van Financiën; baron Van Heemstra, Commissaris des
Konings in Utrecht, minister van Binnenlandsche Zaken; J. P.
J. A. Van Zuylen van Nyevelt, van Buitenlandsche Zaken; Gode(1) Dit streed tegen de gewoonte: het presidentschap van den ministerraad werd om de maand door een der leden waargenomen.
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froy, van Justitie; Mutsaers, van R. C. Eeredienst; Bosseha, van
Hervormden Eeredienst, Lotsy, van Marine, J. J. Rochussen,
van Koloniën, en De Casembroot, die reeds vroeger Van Meurs
vervangen had, van Oorlog. F. A. Van Hall stond bekend als
tegenstander van het stelsel van aanleg van spoorwegen door
concessionarissen. Godefroy, een Israëliet, was door Amsterdam
naar de Tweede Kamer afgevaardigd.
De zaak der spoorwegen trok onmiddellijk de aandacht van
het ministerie geheelenal tot zich. Aanleg door den Staat werd
als beginsel aangenomen. Den 24' April 1860 werd aan de
Staten-Generaal het wetsontwerp op den aanleg van nieuwe
spoorwegen aangeboden. Negen lijnen zouden worden aangelegd :
van Arnhem over Zutphen en Zwolle naar Leeuwarden;
2 0 van Harlingen over Leeuwarden en Groningen naar de Hanoversche grenzen; 3 0 van Zutphen over Enschedé met een of
wee vertakkingen naar de Duitsche grenzen; 4 0 van Maastricht
of Meersen over Roermond, Venlo en Tilburg naar Breda; 5 0 van
Roosendaal over Bergen•op-Zoom, Goes en Middelburg naar Vlissingen; 6 0 van Venlo naar de Pruisische grens; 7 0 van Maersbergen over Tiel en den Bosch naar Boxtel; 8 0 van Rotterdam
over Dordrecht en Moerdijk naar Breda; 90 van Amsterdam naar
Haarlem en over Zaandam of Alkmaar naar den Helder. De
kosten werden geraamd op negentig à 100 millioen: de Regeering zou daarvoor jaarlijks tien millioen op de begrooting brengen
zoodat, binnen negen of tien jaren al deze lijnen zouden zijn
voltooid. De toestand van de schatkist was gunstig genoeg: er
bleef van den dienst van 1859 en 1860 ongeveer dertien millioen
over; de Oost- Indische baten werden op zeventien millioen geschat. Werd voor den Rotterdamschen Waterweg drie millioen
besteed, dan bleef nog zeven-en-twintig millioen over; en ingeval de wet op de vrijmaking der slaven in West-Indië werd
aangenomen, zou er nog tien millioen voor de nieuwe spoorwegen kunnen worden besteed. De publieke opinie bleef nog
verdeeld over de vraag: of het aanleggen der spoorwegen zou
geschieden op kosten van den Staat of aan particuliere concessiën zou worden overgelaten.
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Den 16 ° Juli 1860 kwam de spoorwegwet in de openbare
beraadslagingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan
de orde. Van Regeeringswege werd het stelsel van aanleg door
den Staat, door Thorbecke vooral het stelsel van concessie
verdedigd. Achtereenvolgens werden alle amendementen op het
Regeeringsvoorstel verworpen, behalve dat van J. K. van Gottstein over lijn 7, waardoor Utrecht in plaats van Maersbergen
aangenomen werd als het uitgangspunt van de lijn, die over
den Bosch naar Boxtel zou gaan. Den 27 11 Juli werd het wetsontwerp met 49 tegen 23 stemmen aangenomen. De Eerste
Kamer nam het den 17 11 Augustus aan met 34 tegen 5 stemmen. De koninklijke bekrachtiging volgde vier dagen later.
Terwijl de spoorweg-quaestie nog alle gemoederen bezighield,
hadden in Juni de tweejaarlijksche verkiezingen plaats gehad.
De liberale partij behield de meerderheid: niet een enkel harer
leden, die reeds zitting hadden, behoefde zijne plaats voor een
ander te ruimen. De katholieke kiezers steunden overal de
kandidaten der liberale partij: De Tijd beval dezen met warmte
aan. In sommige districten, zooals in Hoorn, waar van liberale
zijde mr. De Lange kandidaat gesteld werd, steunden bijna uitsluitend Katholieken deze kandidatuur; in Delft stemden bijna
twee derden der kiezers voor den zeer ireactionairen, maar vurig
Protestantschgezinden" Hoekwater; de kandidaat der Liberalen,
Janssens, was katholiek: dit werd, wel is waar, door de »politieke
mannen" weinig, maar door de kiezers, zij mochten overigens
zich »liberaal" of »behoudend" noemen, op de allereerste plaats
in aanmerking genomen.
Door het aannemen van de wet op den aanleg van spoorwegen was een belangrijk punt, dat de openbare meening en de
staatkunde der Regeering had beziggehouden, uit den weg geruimd. Het was er echter verre van af, dat geene andere zaken van politiek belang de partijen in spanning hielden. Dat de
Politiek, en in de eerste plaats de koloniale, aanleiding gaf tot
verdeeldheid van gevoelens en verschil van inzichten, ligt in den
aard der zaak. Het behoort tot de eigenaardigheden van een
constitutioneelen regeeringsvorm, dat de partijen, vooral in de
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Volksvertegenwoordiging, strijd voeren; doch het zal moeilijk ontkend kunnen worden, dat personenquaestiën insgelijks, ten allen
tijde, een zeer gewichtige rol hebben gespeeld en nog voortgaan
dit te doen. De Aprilbeweging van 1853 had, ter kwader ure,
Thorbecke van den ministerieelen zetel weggedrongen. De liberale
partij kon dit moeilijk vergeten, en de katholieke kiezers bleven
over het algemeen haar steunen. Zoolang er niet weder een
ministerie- Thorbecke was opgetreden, scheen het den Liberalen
toe, alsof 's lands zaken niet met den noodigen ijver werden behartigd. Bovendien waren er onder dezen zeer velen, die vol
niet tevreden waren met de koloniale politiek en in dat-strek
punt veel verder wilden gaan, dan Thorbecke zelf. De zucht om
de Regeering, niet het minst in Financiën en in hare koloniale
Politiek, scherp op de vingers te zien en te bedillen oefende
een grooten invloed uit op de Politiek sinds het aannemen van
de wet op den aanleg der spoorwegen.
Den 17" September 1860 werd de zitting der Staten-Generaal
door den Koning geopend. De Regeering wenschte eene regeling
van het belastingstelsel en van de comptabiliteit. Naar aanleiding
van de belofte van een wetsontwerp tot vrijmaking der slaven
in West-Indië gaf de Tweede Kamer te kennen, dat zij eene
bijzondere wet op het koloniaal bestuur wenschelijk achtte.
Maar op voorstel van het lid Idzerda werd de beraadslaging
over het wetsontwerp op de rechterlijke organisatie het eerst aan
de orde gesteld. Sinds 1848 had deze zaak de aandacht beziggehouden. Tot nog toe was het niet gelukt eene nieuwe wet
daarop aangenomen te zien. De rechterlijke organisatie werd, als
te omslachtig en te kostbaar, vrij algemeen ondoelmatig geoordeeld, maar plaatselijke belangen hadden tot dus verre de wijziging tegengehouden. Tot nog toe was in iedere Provincie een
Provinciaal Hof. In het wetsontwerp van den minister Godefroy werd hierin verandering gebracht. Er zouden voortaan
maar vijf Hoven zijn: te Amsterdam, 's-Gravenhage, 's-Hertogenbosch, Arnhem, Leeuwarden. Andere wijzigingen van belangrijken aard zullen wij hier niet bespreken: ons bestek laat
het niet toe. Den 21n November werd de wet op de rechter-
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lijke organisatie in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, met
41 tegen 26 stemmen, en spoedig ook in de Eerste Kamer
aangenomen.
Bij de beraadslagingen over het budget werd het ministerie
door ettelijke Liberalen, en vooral door Thorbecke, tamelijk scherp
aangevallen. De oppositie was van meening, dat de noodige
spaarzaamheid niet werd betracht. De minister van Koloniën,
J. J. Rochussen, werd vooral niet gespaard. De grieve was, dat
er vooral met het verleenen van suiker-contracten lichtvaardig
werd omgesprongen en te veel uit gunstbejag werd gehandeld. Reeds had de Tweede Kamer, op voorstel van Wintgens,
de wenschelijkheid uitgesproken, dat de cultuur- contracten in OostIndië door de wet zouden geregeld worden. De minister gaf echter, niettegenstaande het aannemen der motie, een ander contract,
het Pangka-contract genoemd, uit. De Tweede Kamer handhaafde haar Besluit van 11 Mei, waarbij zij de wenschelijkheid
had uitgesproken van regeling der cultuur-contracten bij de wet.
Zij ging verder: zij veroordeelde het Pangka-contract. Dit alles
geschiedde vóór en onmiddellijk na de opening der zittingen in
September. Den 14ß n December verdedigde Rochussen zijne poli
hij beweerde dat, zoo de Kamer Oost-Indië en het batig-tiek:
wilde
behouden, zij het in werking zijnde mechanisme niet
slot
moest verstoren. De begrooting van den minister van Koloniën
werd echter met 41 tegen 28 stemmen verworpen. Hierop nam
J. J. Rochussen (24 December) zijn ontslag. Het zou niet lang
meer duren of het geheele ministerie zou uit elkander vallen.
Eene ramp, die een belangrijk gedeelte van het Nederlandsche
grondgebied trof en de algemeene meêwarigheid opwekte, gaf
een geduchte afleiding. Wie dacht er meer aan, dat het ministerie op vallen stond, toen de droevige mare weerklonk, dat de
dijken in Gelderland en Noord-Brabant waren doorgebroken ?
Den 4n Januari 1861 brak de rivierdijk bij Brakel door: de ijsschotsen, na een hevige vorst in de laatste dagen des voor
plotseling losgeraakt en in de rivier opgehoopt,-gandejrs,
zochten een uitweg en verbraken de dijken. Achtereenvolgens
kwam de tijding van doorbraken op verschillende plaatsen: den
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7n Januari bij Zuilichem, den On bij Hedel, Ammerzoden en andere dorpen, den 30n Januari bij Elten, den In Februari bij
Leeuwen, Maasbommel enz. Den 9n Januari waren reeds 57000
bunders onder water; het verlies aan vee en roerende goederen
was ontzaglijk; tal van huizen werden door de golven weggespoeld. Gelukkig was er slechts een betrekkelijk klein verlies
van menschenlevens te betreuren; maar de landen tusschen
Maas en Waal waren geheelenal overstroomd; de bewoners
moesten vluchten en honderden, van alles verstoken, te 's-Bosch,
Arnhem, Nijmegen, Zalt- Bommel enz. verpleegd worden. De
Koning spoedde zich naar het tooneel der overstrooming en
moedigde door woord en aanwezigheid de redders der ongeluk
aan, wat door de Natie zeer werd gewaardeerd. Door-kigen
algemeene inschrijvingen en talrijke liefdegaven, uit alle oorden
des lands toegestroomd, werd de aangebrachte schade grootelijks
gelenigd.
De aandacht was voor een oogenblik van de ministerieele crisis
afgewend, maar deze bleef evenwel voortduren. Rochussens portefeuille als minister van Koloniën was pas voor eenige weken
opgedragen aan Cornets de Groot, toen ook de minister F. A.
Van Hall zijn ontslag vroeg. Als reden werd vrij algemeen
opgegeven, dat er verschil in den ministerraad was ontstaan,
doordat Van Hall, voor een jaar lang president van den ministerraad, deze stelling wenschte te behouden, terwijl ettelijke
zijner ambtgenooten wilden, dat men tot de gewone manier — een
afwisselend presidentschap voor den tijd van ééne maand — zou
terugkeeren. De eigenlijke oorzaak van de ministerieele crisis
dient gezocht te worden in de oppositie van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal. Zooals bekend is, had de liberale partij,
met Thorbecke als leider, in dat hooge staatslichaam de meer
Politiek van het ministerie kon aan die-derhi.Dfnacl
meerderheid, de koloniale aan een groot deel geen genoegen
geven. De liberale partij wilde meer vooruitgang: de gematigdliberalen of Conservatieven, gelijk men hen reeds toen nu en
dan begon te noemen, wilden bedachtzaam vooruit. Zeer velen
wenschten Thorbecke weder belast te zien met de portefeuille
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van Binnenlandsche Zaken; maar algemeen werd beweerd, dat
er van den kant des Konings tegenstand bestond tegen een mi
Thorbecke. Hoe het zij, Van Hall besloot Z. M. te ver -nister
om zijne portefeuille te mogen nederleggen. Met hem-zoekn,
werd het geheele ministerie ontwricht. Het duurde een tijd lang,
eer de samenstelling van een nieuw bewind haar beslag had
gekregen. Met kalme belangstelling, — van onverschilligheid,
uitgenomen in eenige kringen, niet veel verschillend, — wachtte
de natie de koninklijke beslissing af. Eindelijk trad, den 14' Maart
1861, het nieuwe Ministerie op. Heemstra (Binnenlandsche Zaken), Casembroot (Oorlog), Godefroy (Justitie) behielden hunne
portefeuilles. Van Zuylen van Nyevelt werd minister van Bui
Zaken ; van Tets Van Goudriaan van Financiën;-tenladsch
Loudon van Kolonien; Strens van R. C. Eeredienst ; Jolles van
Hervormden Eeredienst, Huyssen van Kattendijke van Marine.
Van Zuylen, Strens en Tets waren reeds vroeger, vóór de Aprilbeweging, leden geweest van een ministerie, waarvan Thorbecke
als het hoofd beschouwd werd.
Het nieuwe Kabinet was, naar de algemeene Opinie zeide, in
liberalen geest samengesteld en meer homogeen dan de laatst
voorafgegane ministeriën. Van Zuylen van Nyevelt, de minister
van Buitenlandsche Zaken, die in April 1853 dóór de toen opgewekte beweging genoodzaakt was te wijken, werd algemeen als
het hoofd van het nieuwe ministerie beschouwd. Hij legde dan
ook, in de zitting van 24 April, de zienswijze der Regeering bloot
in eene rede, die als een program werd ontvangen; ofschoon de
spreker zeide, dat het »geenzins zijn doel is te geven een zoogenaamd program". De minister vestigde in de eerste plaats de
aandacht op den stand der koloniale quaestie. Het zou onjuist
zijn, dat men, omdat de aftreding van den minister van Kolonien
aanleiding had gegeven tot de ontbinding van het Kabinet, veronderstelde, dat het opgetreden ministerie een tegenovergestelden
weg behoorde in te slaan. Zijns inziens is »de groote meerderheid der Kamer, evenals de groote meerderheid der Natie, op
koloniaal gebied behoudend ". De minister erkende, dat er behoefte bestaat »aan wettelijke waarborgen tegen enkele bande-
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lingen, die in den laatsten tijd aanstoot hebben gegeven" ;
maar Indie moet blijven wat het is : eene Nederlandsche bezitting. Het is goed, dat er meer gelet worde op hetgeen de welvaart en de zedelijke verbeteringen onzer Oost - Indische bezit
kan doen toenemen; maar dat kan geschieden zonder-tinge
het stelsel zelf te ondermijnen, zonder dat de gouvernementskulturen behoeven te wijken voor bijzondere ondernemingen.
Ten slotte wijst de minister er op, »dat de Natie het twisten
moede is en verlangt dat er gehandeld worde. Mocht er nu weder van machteloosheid blijken, dan is het te vreezen, dat de Natie
aan de zwakheid van het (liberale) beginsel zou toeschrijven
wat op rekening zou hehooren gesteld te worden van jammerlijke verdeeldheid tusschen hen, die, al mogen zij ook in som
opzichten verschillen, evenwel hetzelfde doel voor oogen-mige
hebben, dat is: bevestiging, voltooiing van het constitutioneel
gebouw ". Het zou echter zeer spoedig alweder blijken, dat er
nog niet veel op de eensgezindheid van de verschillende scha
liberale partij te roemen viel. De koloniale quaestie-keringd
was oorzaak der verdeeldheid ; ook een belangrijk deel der bevolking, hoezeer ook eene minderheid, de Katholieken, gevoelde
zich gekrenkt doordat den Koning der Nederlanden het nieuwe
Koninkrijk Italie had erkend.
In het begin van de maand Juni 1861 kwam de minister
Cavour, aan wien de Italiaansche eenheid voornamelijk was te
danken, zeer onverwacht te overlijden. Het was een zware slag
voor het nog zoo waggelend gebouw van het ééne Italië. Keizer Napoleon III werd door deze gebeurtenis uit zijne weifelende
houding gerukt en besloot het Koninkrijk Italië te erkennen,
waartoe hij tot op dat oogenblik nog niet was overgegaan. Zijne
revolutionaire sympathiën drongen hem daartoe. Een onmiddellijk
gevolg van deze erkenning was, dat de kleinere staten meenden
Frankrijks voorbeeld te moeten volgen. Engeland was reeds voor
Overal waar het liberale of het protestantsche element-gean.
den boventoon had, werd van die zijde op erkenning van het
Koninkrijk Italië aangedrongen. Ook in Nederland werd door alle
liberale en protestantsche woordvoerders daarvoor geijverd. Zoodra
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houding gerukt en besloot het koninkrijk Italië te erkennen,
waartoe hij tot op dit oogenblik nog niet was overgegaan. Zijne
revolutionaire sympathieën drongen hem daartoe. Een onmiddellijk gevolg van deze erkenning was, dat ook kleinere staten meenden
Frankrijks voorbeeld te moeten volgen: Engeland was reeds voor
Overal waar het liberale of protestantsche element den-gean.
boventoon had, werd van die zijde op de erkenning van het
koninkrijk Italië aangedrongen. Zoo deden ook in Nederland alle
liberale en protestantsche woordvoerders. Zoodra onder andere
door de irnkemsche Courant werd medegedeeld, dat ook die
erkenning van het koninkrijk Italië door Nederland werd tegemoetgezien, toonde de katholieke Pers zich daarover zeer ver
te meer daar de Italiaansche minister Ricasoli de-ontwardig:
verklaring had afgelegd, dat de Regeering van Rome, als hoofdstad van Italië, niet zou afzien. Deze erkenning van het nieuwe
door de Revolutie gestichte koninkrijk gaf terstond aanleiding
tot vrij scherpe woordenwisselingen in de Pers. Behalve de katholieke bladen waren alle gezind voor de erkenning: van
antirevolutionaire zijde werd de quaestie in dièn geest besproken,
dat men wel de revolutionaire daad veroordeelde, maar dat toch de
antipathie tegen den Paus bleef doorstralen. Alle liberale bladen
juichten dan de erkenning toe. Deze werd in Juli een voldon
feit. De Nederlandsche Regeering erkende Victor Emma--gen
nuel als Koning van Italië, maar gaf den minister Ricasoli te
kennen, dat zij zich de waardeering der feiten, waardoor de eenheid van Italië was totstandgekomen, voorbehield. Natuurlijkerwijze was de Italiaansche Regeering, op de Revolutie gegrondvest, voor dergelijke verklaringen ongevoelig : zij dacht alleen
aan het voldongen feit.
Bij de opening der Staten- Generaal op den 17 September
werd in de Troonrede over de erkenning van het koninkrijk
Italië gezwegen. Niet aldus in de Staten- Generaal. Verreweg de
meeste leden waren tevreden met de wijze, waarop de Regeering
deze teedere zaak had behandeld: van katholieke zijde echter
was men niet tevreden. De afgevaardigde Zylker uit de provincie Groningen, welke in 1861 tot de meest geavanceerden behoorde ,wilde in
Ive D. 7

98

HET MINISTERIE

het antwoord op de Troonrede eenige uitdrukkingen ingelascht
hebben, waarin warme sympathie met de gebeurtenissen in
Italië werd betuigd. Gelijk vele anderen vergeleek hij den Italiaanschen strijd »voor de vrijheid" met dien der Nederlanders
in de XVIe eeuw. De minister van Zuylen gaf eenige verklaringen, waarin de handelsbelangen vooral op den voorgrond gesteld
werden. In een schrijven van denzelfden minister aan de verte
buitenslands, werd er op gedrukt,-genwordisvaNln
dat de Eerste Kamer, evenmin als de Troonrede, de Italiaansche
quaestie had aangeroerd, en dat de Tweede Kamer het ontwerp
van antwoord van de Commissie, »dat noch goed-, noch afkeuring in zich sluit, had aangenomen." Wanneer men de houding
der Nederlandsche Regeering in deze questie gadeslaat, kan men
de gevolgtrekking maken, dat het Kabinet- Van Zuylen Victor
Emmanuel als Koning van Italië heeft erkend, zonder geestdrift
voor de Italiaansche Revolutie, maar slechts omdat zij van gedachte was, dat het voorbeeld, door Engeland en Frankrijk gegeven, diende gevolgd te worden, en dat zij noch de anti-papistische noch de katholieke gevoeligheid wilde krenken.
Wij zouden te wijdloopig worden, indien wij de werkzaamheden der Regeering in haar geheel wilden behandelen; wij
bepalen ons . daarom tot enkele wetsontwerpen, die behandeld en aangenomen werden. Het voorname punt, waarom
zich de politieke houding van Regeering en Oppositie bewoog,
bleef, nu de spoorwegenwet was aangenomen, de koloniale
quaestie.
Het was al zeer spoedig geen geheim meer, dat de ministers
Van Zuylen en Loudon omtrent de Politiek in koloniale zaken
volstrekt niet eensgezind waren. Van Zuylen had aan de Nederlandsche diplomatieke agenten in het Buitenland onder andere te kennen gegeven, dat de benoeming van baron Sloet
Van de Beele, tot Gouverneur- Generaal van Neerlandsch Indië,
volstrekt niet moest beschouwd worden als eene wending in de
koloniale politiek, gelijk de liberale bladen beweerden. Er ontstond een verschil in het Ministerie, waarop Van Zuylen zijn
ontslag aanbood: zijne portefeuille werd voorloopig aan den mi-
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nister voor R. K. zaken, Strens, toevertrouwd. De aanval op het
Ministerie begon bij de begrooting van 1861-62. De minister
van Financiën, zoowel als die van Koloniën, hadden een scherpen aanval te verduren. Den eersten werd verweten, dat de uitgaven de ontvangsten overtroffen. Dit was het geval, nu jaarlijks tien millioen voor den aanleg van spoorwegen op de begrooting moesten gebracht worden: de uitgaven overtroffen de
ontvangsten dan ook met zeven millioen guldens. De Koloniaal liberalen beweerden bovendien, dat de Regeering de inkomsten
in Europa onafhankelijk diende te maken van de zeer wissel
koloniale baten. De minister Loudon wilde te ver gaan-valige
naar den zin der Conservatieven, niet ver genoeg naar dien der
Liberalen. Hij verklaarde, dat hij het cultuurstelsel en den »gedwongen arbeid" van den Javaan zachtkens en geleidelijk wilde
afschaffen, hetgeen hem door de koloniale behoudslieden werd
euvel geduid; naar den zin der tegenovergestelde partij ging de
minister niet ver genoeg, De Liberalen, die in hem een geestverwant herkenden, namen evenwel zijne begrooting aan: die
van Financiën en van Oorlog werden slechts door eene meer
tien stemmen aangenomen, terwijl die-derhivan
door 37 tegen 33 stemmen werd
Zaken
van Binnenlandsche
verworpen en de post van onvoorziene uitgaven door de meer
helft werd verminderd. Dit blijk van wan--derhitop
trouwen noopte het Ministerie op het eind van 1861 zijn ontslag aan te bieden.
Z.M. droeg nu de vorming van een nieuw Ministerie op aan
Van Reenen, voorzitter van de Tweede Kamer, voormalig burgemeester van Amsterdam en minister van Binnenlandsche Zaken in April 1853. Deze slaagde niet. Algemeen werd beweerd,
dat de Koning niet dan noode Thorbecke tot zich zou roepen,
daar deze volstrekt geen gewenscht persoon was in de hof kringen.
Evenwel was Z.M. genoodzaakt »den eminenten leider der liberale partij" met de vorming van een nieuw Kabinet te belasten.
Dit kwam den 1° Februari 1862 tot stand. Thorbecke werd
minister van Binnenlandsche Zaken; Olivier van Justitie; Betz
van Financiën; kolonel Blanken van Oorlog; Huyssen van Kat-
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tendijke van Marine; Uhlenbeck van Koloniën; Meeussen van
R. K.; Jolles van Hervormden Eeredienst; baron Stratenus voor
Zaken; tot 18 Maart, toen aan Van-lopigvanButedsch
der Maesen de Sombreff deze portefeuille werd opgedragen. Door
de benoeming van eenige leden der Tweede kamer tot minister
moesten er nieuwe verkiezingen geschieden; zoo ook voor Arnhem, wiens vertegenwoordiger Mackay tot vice-president van den
Raad van State was verheven. Deze verkiezingen brachten Franssen van de Putte, als afgevaardigde gekozen voor Rotterdam,
in de Staten Generaal.
Men hoopte, »dat Thorbecke dit op zijne voorgangers vooruit
zou hebben, dat hij een Bestuur had kunnen vormen, dat niet
met de sleepende kwaal van inwendige verdeeldheid ter wereld
kwam." Men maakte het Publiek er opmerkzaam op, dat in
Nederland sinds 21 Maart 1849 (allen die toen in functie waren
er bij gerekend), dus gedurende een dertienjarig tijdvak, niet
minder dan tachtig benoemingen van ministers hadden plaats
gehad : alzoo gemiddeld ruim zes benoemingen in het jaar. Onder die tachtig waren Van Hall, Mutsaers en Strens viermaal,
P. P. Van Bosse en Lightenvelt diiernaal, J. P. P. Van Zuylen
van Nyevelt, Thorbecke en verscheidene anderen tweemaal benoemd 'geweest; terwijl het getal personen, die sinds dien tijd
ministers waren geweest, niet minder was dan vier en vijftig.
Inderdaad geen cijfers, waarop te roemen valt. Wat, nu Thorb ecke weder den ministerszetel had bestegen, zou geschieden,
moest de tijd leeren. Bij de gewone tweejaarlijksche verkiezingen, in Juni 1862, bleef de liberale partij de meerderheid behouden. Bij die gelegenheid kwam voor het eerst in de Tweede
Kamer zitting nemen, Mr. C. J. A. Heydenrijck, door Nijmegen
afgevaardigd in plaats van Dommer van Polders veldt, die was overleden; alsmede Mr. J. Kappeyne van de Coppello, die te 's-Gravenhage werd gekozen. Groen van Prinsterer, die èn te Leiden
èn te Zwolle in herstemming was gekomen, werd niet gekozen:
op raad van de Tijd hadden de meeste katholieke kiezers hunne
stem op den tegencandidaat uitgebracht. Schier overal hadden
deze kiezers den candidaat der liberale partij gesteund. Toen
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echter baron A. Mackay tot vice-president (±) van den Raad
van State was benoemd, koos het district Arnhem in diens
plaats den man, die algemeen als de leider der Anti- revolutionairen
erkend werd. Groen van Prinsterer nam de op hem uitgebrachte
keuze aan.
Ofschoon het tweede ministerie- Thorbecke niet zoo krachtig
was als het eerste, dat door de Aprilbeweging werd omvergeworpen, bleek het echter meer levensvatbaarheid te bezitten dan die
kabinetten, welke sinds den val van het April- ministerie aan het
bewind waren gekomen. Thorbecke won het misschien van alle
bewindslieden (F. A. Van Hall uitgezonderd) in invloed op de
Kamer, in geestkracht en onverzettelijkheid ten opzichte van
datgene, wat hij als program voor zich zelven en voor de partij
wier leider hij was, had gesteld. Hoewel Thorbecke in 1853 had
moeten aftreden om de Bisschoppenquaestie, kon hij toch in
1862 niet zoo zeker meer als vroeger, op de stemmen der
katholieke leden rekenen : er begonnen zich omstreeks 1862
reeds omstandigheden voor te doen, die de katholieke leden
der Tweede Kamer en ook zeer veel katholieke kiezers deden
begrijpen, dat zij volstrekt niet in alles met de Liberalen en
hunnen leider zouden kunnen medegaan, en dat hunne wegen spoedig uit elkander zouden loopen. Het geslacht evenwel, dat 1848,
dat 1853 had bijgewoond, was nog in het geheel niet vervangen
door eene andere generatie, minder bekend met den strijd dier
dagen. Vandaar dat de sympathie bij verreweg de groote meer
voor de kampioenen dier twee gedenkwaardige jaren-derhi
volstrekt nog niet was uitgedoofd, maar nog steeds krachtig
bleef : ook had de sympathie der Liberalen voor de revolutionaire
feiten en theorieën nog geen gelegenheid genoeg gehad, om de
genegenheid der katholieke kiezers voor hunne strijdgenooten,
die onder het vaandel van het »Liberalisme" geschaard waren,
geheelenal te verkoelen. Wij merken dit op, omdat deze
zaak een grooten invloed op de politieke gebeurtenissen heeft
uitgeoefend. In zeer vele districten toch is het getal der Katho
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lieken groot genoeg, om de balans bij de verkiezingen naar
deze of gene zijde te doen overhellen. Hetzelfde is het geval in de
Tweede Kamer der Staten- Generaal.
Twee belangrijke wetsontwerpen, waarvan de indiening reeds
onder vorige ministeriën was voorbereid, werden nog vóór het
einde der zitting van 1861-1862 aan de Staten-Generaalvoor
en aangenomen. Het eerste was dat der tariefshervor--gestld
ming, door den minister Betz verdedigd, waardoor het vrijhan
meer werd uitgebreid: eene wet, die vooral in-delstnog
kringen, waarin de financieele, handels- en nijverheidsquaestiën
op den voorgrond staan, en die in 1862 talrijker waren dan
in 1885, als een groote vooruitgang werd beschouwd. Zij werd
den 1n November 1862 ingevoerd. De andere wet was die,
waarbij de slavernij in onze West- Indische volkplantingen werd
opgeheven. Over het beginsel dezer wet waren schier alle partijen eensgezind; er bestond slechts verschil van gevoelen over
de wijze van uitvoering. De slaven werden den 1 Juli 1863
vrijgemaakt tegen schadeloosstelling aan de eigenaars. Deze wet
kwam den 8n Augustus 1862 tot stand.
Toen na de opening der Staten- Generaal het budget (20
September 1862) werd aangeboden, bleek het, dat de inkomsten de uitgaven met meer dan zeven tonnen gouds overtroffen, waarbij nog het koloniaal batig slot moest gevoegd worden.
De minister meende derhalve, dat het tijdstip voor belastinghervorming gunstig was : zijne plannen, geheelenal in den geest
der liberale partij, ondervonden echter sterke oppositie. De aard
van dit werk laat niet toe daarover veel uit te weiden. Het
Ministerie ontmoette reeds bij de beraadslagingen over de begrootingen veel tegenstand van de zijde der Anti- revolutionairen
en Conservatieven (zooals de gematigd Liberalen toen reeds genoemd werden) ; de verschillende hoofdstukken werden echter
alle aangenomen; ook de begrooting voor het departement van
Kolonien; deze laatste echter slechts met eene meerderheid van
vijf stemmen. De aanval der oppositie was voornamelijk tegen
dat departement gericht. De grieve der tegenstanders van de
koloniale staatkunde van den minister Uhlenbeck was vooral
-
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diens gezindheid omtrent het cultuurstelsel. Uhlenbeck, daarin in
de eerste plaats bijgestaan door J. D. Franssen Van de Putte,
wilde de bijzondere ondernemingen van landbouw op Java bevorderen, terwijl de tegenstanders daarin groot nadeel voor de belangen van de Nederlandsche schatkist en voor de handhaving
van het gezag in Oost-Indië zagen, en bovendien een nadeel voor
den Javaan zelven, die een slachtoffer van speculanten zou kunnen
worden. Het verzet tegen den minister van Koloniën was nog
sterker in de Eerste Kamer. Deze nam de begrooting van alle
Departementen aan, behalve die van Koloniën. Bij de stemming
(24 December) verklaarden zich niet meer dan vier stemmen
vóór de begrooting. De Minister Uhienbeck bood daarop den
Koning zijn ontslag aan; hij werd (4 Febr. 1864) opgevolgd

door J. D. Franssen Van de Putte.
Het tweede ministerie -Thorbecke bracht twee gewichtige wetten, door den minister van Binnenlandsche Zaken verdedigd,
totstand: die van de doorgraving van het Kanaal van Amsterdam
naar de Noordzee en die op het Middelbaar Onderwijs.
Wij hebben onzen lezers reeds medegedeeld, hoe het plan
om een kanaal door de duinen te graven, waarbij ruim 7000
bunders van het Y zouden worden drooggemaakt, terwijl door
kolossale sluizen het inloopen van de Noordzee zou worden ver
belangstelling in Amsterdam had opgewekt -hoed,algmn ;
en niet slechts in Amsterdam, maar in het grootste gedeelte
van het geheele land. De kosten, welke het reuzenwerk zoude
vorderen, werden op achttien millioen geschat. Eene maatschappij,
door Jaeger opgericht, kwam in de hoofdstad totstand. Ten bewijze van de algemeene goedkeuring der onderneming, werd
Jaeger, bij de eerste gelegenheid, met algemeene stemmen tot
lid van den Raad van Amsterdam gekozen. De concessie was
aangevraagd en verkregen. De minister verbond aan het wetsontwerp, waarbij de doorgraving van »Holland op zijn smalst"
werd voorgesteld, tegelijkertijd verbetering van de Maasmonden
van Rotterdam tot aan zee: een werk, dat op drie millioen
werd begroot en door den Staat zou worden ondernomen. In
Januari 1863 werd dit wetsontwerp in de beide Kamers der
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Staten-Generaal behandeld en aangenomen; in beide handelssteden was de vreugde daarover zeer groot.
Eene tweede wet, die door velen van even groot gewicht
werd geacht, was die op het Middelbaar Onderwijs. Die op het
Lager Onderwijs was reeds tot stand gekomen ; die op het
Hooger Onderwijs zou nog jaren wachten. Dit Middelbaar Onderwijs zou worden ingericht, om jongelieden, die zich op vak
studiën wilden toeleggen, eene betere en meer wetenschappelijke
vorming te geven. Ambtenaren, Ingenieurs, werktuigkundigen,
kooplieden, zouden daarvan vooral gebruik moeten maken. De
natuurkundige wetenschappen, de handelswetenschappen en de
talen zouden in de eerste plaats aan de Hoogere Burgerscholen
onderwezen worden. In iedere stad met meer dan 10,000 inwoners zou er eene worden opgericht: in gemeenten met minder
dan 10,000 zielen zouden dergelijke scholen gesubsidieerd kunnen worden door den Staat. Het wetsontwerp ontmoette in 1863
niet dien tegenstand van orthodoxe en katholieke zijde, welke
de wet sinds hare invoering heeft ondervonden. Zij werd in de
beide Kamers aangenomen: in de Tweede Kamer stemden al de
katholieke leden vóór. De sterke tegenstand, dien het Middelbaar
Onderwijs thans meer en meer ondervindt, is vooral te wijten
aan den geest, waarin zeer vele leeraren hunne lessen hebben
gegeven. Reeds J. Van Vloten heeft dien geest (naar zijn inzien
den echten) geformuleerd, door te zeggen, 1 ) dat de Hoogere
Burgerscholen het beste wapen tegen de Kerk zouden zijn.
Wij kunnen, — het is reeds meermalen gezegd, — niet in bijzonderheden treden over de verschillende wetsontwerpen, die zoowel
onder het tweede Ministerie- Thorbecke, als onder vroegere en
latere ministeriën zijn aangenomen of verwonnen : bv. die op de
exploitatie der spoorwegen, in 1863, op den afkoop der tienden,
op den aanleg van spoorwegen op Java, enz. Op liet gebied der
Buitenlandsche Politiek was en bleef het de gedragslijn der
Regeering, om daaromtrent de uiterste voorzichtigheid in acht
te nemen: een overeenkomst met de Belgische Regeering om-
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trent het aftappen van het water van de Maas, eene quaestie,
voor meer dan ééne landstreek van Nederlandsch Limburg en
van Noord-Brabant van het grootste belang, — werd onder het
Ministerie -Van der Maesen totstandgebracht. Een geringe poging
van tusschenkomst, of liever van voorbede voor de Poolsche bevolking, die onder Ruslands dwangjuk zuchtte, door denzelfden
minister gedaan, werd vooral van conservatieve, en nog meer
van anti- revolutionaire zijde zeer afgekeurd; alle pogingen der
Katholieken, hetzij in vroegere of latere jaren beproefd, opdat
de Nederlandsche Regeering in de Pauselijke quaestie althans
een woord van afkeuring der daden van het Italiaansche Gouvernement of van sympathie voor den Paus zou doen hooren,
bleven zonder gevolg. In dat opzicht vooral stelde ieder Neder
ministerie het zich tot gedragslijn, om zoo veel mogelijk-landsch
zich buiten de quaestie te houden. Niet aldus handelde de
Tweede Kamer in eene andere zaak : in het laatst van 1863
werd een tractaat met Zwitserland door haar afgekeurd, omdat
in ettelijke kantons, naar men zeide, de Israëlieten geen gelijkheid van rechten met andere burgers genoten.
De begrooting van '1863-1864 was gunstig, zoodat er zoowel
aan Openbare Werken als aan amortisatie van schuld ruim
twintig millioen kon besteed worden. Grootendeels was die voor
staat van zaken te danken aan het koloniaal batig slot,-delig
dat den invloed van een overvloedigen koffieoogst en van hooge
prijzen van dat artikel ondervond. Aangezien de uitgaven steeds
stegen, konden de gewone uitgaven en ontvangsten slechts door
de gelden, welke wij van Java trokken, in evenwicht gehouden
worden. Dit gaf aan velen aanleiding tot bezorgdheid voor de
toekomst. Al meer en meer begon men te beweren, dat men
evenwicht moest zoeken te houden tusschen ontvangsten en uitgaven in Nederland; dat men zich moest onafhankelijk trachten
te maken van de zeer wisselvallige Oost- Indische baten. Van
andere zijde werd beweerd, dat er bij de voorstanders van dat
»losmaken van de Oost-Indische baten` zeer veel eigenbaat
schuilde, onder voorwendsel van »belangstelling in den Javaan."
In het jaar 1863, in de Novembermaand, werd het vijftig-
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jarig jubelfeest gevierd van de vrijmaking van Nederland van
de Napoleontische overheersching. Door allen, zonder uitzondering,
onverschillig van welke godsdienstige belijdenis of van welke
politieke partij men ook mocht wezen, werd die gedenkdag met
veel belangstelling gevierd. In Nederland wil men wel de Franschen in velerlei dingen naäpen; maar er bestaat te veel nationaal gevoel dan dat men Frankrijk als een »tweede Vaderland"
zou willen vereeren, nog veel minder er onder zuchten. In 1865
werd met dezelfde belangstelling de herinnering aan de overwin
bij Waterloo (18 Juni) herdacht.
-nig
Maar eer het jaar 1863 ten einde was, zag men opnieuw
eene wijziging in het Ministerie. De begrooting van den minister
van Buitenlandsche Zaken werd (23 December) door de Eerste
Kamer verworpen. Van der Maesen de Sombreff nam hierop
zijn ontslag. Thorbecke, die als het hoofd van het Ministerie
werd beschouwd, slaagde er eerst, na verscheidene vruchtelooze
pogingen bij ettelijke personen, in een opvolger te vinden in
E. J. J. B. Cremers : een Groninger, wiens naam tot dan toe
in het land nagenoeg onbekend was. Cremers was Katholiek,
maar is, naar men zegt, later tot een protestantsch kerkgenoot
overgegaan. Trouwens het was reeds regel geworden, dat-schap
de portefeuilles van R. K. en van Hervormden Eeredienst aan
andere ministers werden opgedragen.
Toen in den loop van Februari 1864 de werkzaamheden der
Staten-Generaal hervat werden, was het wetsontwerp tot regeling van de wijze van beheer der geldmiddelen van Neerlandsch
Indië aan de orde. Werd het aangenomen, dan zou voortaan
aan de Kamers jaarlijks naast de inlandsche ook een koloniale
begrooting worden voorgelegd. Dit was niet meer of minder dan
een geheele omwenteling in het Bestuur onzer Koloniën. Zij
zouden dan, wel is waar, niet meer zoo geheel als vroeger
onderworpen zijn aan hetgeen velen in den lande »een wanbestuur" noemden, maar het beheer over die verwijderde gewesten zou daarentegen geheelenal den invloed ondervinden van
partijbewegingen, die zoo vaak de Staten-Generaal beroeren. De
liberale partij stelde op den voorgrond, dat een goed geordend
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beheer der Indische geldmiddelen uit het aannemen van het
wetsonderwerp zou voortkomen. Onder de tegenstanders behoorde
Groen van Prinsterer, onder de voorstanders alle katholieke leden.
Het werd met 38 tegen 12 stemmen aangenomen. In de Eerste
Kamer was de meerderheid voor het wetsontwerp ook zeer groot.
In Juni van het jaar 1864 moest de helft der Tweede Kamer
vernieuwd worden: de verkiezingen liepen voornamelijk over de
koloniale quaestie. De strijd werd echter vrij kalm gevoerd. De
liberale partij behield de meerderheid, welke zij bezat; maar,
zoowel bij de algemeene in Juni als bij de aanvullingsverkiezingen, werden enkele geduchte tegenstanders van het Kabinet gekozen : zooals J. J. Rochussen, die door Amsterdam werd afgevaardigd; J. P. P. Van Zuylen van Nyevelt, die, hoewel gerekend onder de Liberalen, nochtans geen voorstander was van
het Ministerie, werd door den Haag gekozen : Gorkum zond den
oud-minister van Binnenlandsche Zaken Simons. Ook in Groen
van Prinsterer en Mijer, beide afgevaardigd door Zwolle, vond
de liberale partij zeer bekwame tegenstanders.
Het bleek bij de indiening der begrooting, dat de toestand
der Financiën nog altijd wel gunstig was, maar slechts ten gevolge van de Oost-Indische baten; dat daardoor de buitengewone
uitgaven van veertien en een half millioen voor spoorwegen,
van één millioen voor den Rotterdamschen waterweg en van tien
millioen voor amortisatie konden gedekt worden, maar dat die
uitgaven met meer dan zeven ton die van het vorig jaar overtroffen. De oppositie, waaronder vooral J. J. Rochussen als Indische en financieele specialiteit gezag had, beweerde, dat de
toestand van 's Rijks schatkist door den minister Betz in een
gunstiger licht werd voorgesteld, dan inderdaad het geval was.
De geldmiddelen en de Koloniën gaven aan de Oppositie dan
ook redenen genoeg om het ministerieel beleid aan te vallen;
maar dit werd door Betz, door Van Bosse en door Franssen van
de Putte met niet minder talent en kennis van zaken verdedigd.
Hetzelfde was het geval met de begrooting van het departement
van Binnenlandsche Zaken. Alle hoofdstukken werden met grootcc
meerderheid aangenomen.

108

DE MINISTER BETZ

Onder de belangrijke wetten, die in den loop van 1865 wer
aangenomen, behooren die op de uitoefening der Genees -den en Artsenijmengkunde en op de opleiding der jongelieden, welke
zich aan die vakken wijden. Sinds 1842 reeds was er sprake
van geweest om de ontoereikende wetgeving op dat punt te
wijzigen, maar het duurde drie -en- twintig jaren, eer deze wij
kwam. Belangrijker nog was de wet, door den-zigntosad
minister Betz voorgesteld en door de Staten Generaal aangenomen, waarbij de gemeente-accijnsen werden afgeschaft, en die
op het Personeel, waarbij vier vijfden daarvan aan de Gemeenten werden afgestaan. De Begrooting over 1865-66 raamde
de ontvangsten, met die van het voorgaand jaar vergeleken, op
bijna twee tonnen gouds meer.
Het tweede Ministerie- Thorbecke bestond reeds van den aan
voorzeker in ons land een langdurig ministe--vang1862:
rieel leven. Na de opening der Staten- Generaal in September
1862 bleek het, dat het niet meer op vastheid en kracht kon
roemen. De oppositie, hoezeer ook de meerderheid der Kamer
liberaal was, had veel daarin gewonnen. Bovendien — dit
werd althans beweerd -- was de persoonlijkheid van Thorbecke om zijne »professorsmanieren" velen leden der Kanner minder
aangenaam. Toen in 1865 in het land de veeziekte millioenen
schade veroorzaakte, werd den minister van Binnenlandsche
Zaken zijn gebrek aan voorzorgsmaatregelen, gelijk het heette,
verweten. Thorbecke kon inderdaad niet voorkomen, dat onder
het rundvee een typheuse ziekte uitbrak. Een wetsontwerp
op besmettelijke ziekten onder het vee werd voorgesteld en
aangenomen. Onteigening en afmaken werd beschouwd als een
der beste middelen om de veepest te keeren. In hoeverre deze
maatregelen de juiste zijn, wordt door velen betwijfeld.
Bij de beraadslagingen over de Begrooting van 1865-66
was weder de koloniale quaestie het voornaamste punt van geschil. Bovendien was er eene andere quaestie opgedaagd, waarin
vooral de provincie Limburg zeer veel belang stelde. Gelijk bekend is, werd Nederlandsch Limburg eerst in 1839 met het
Rijk vereenigd. Van daar dat ettelijke bepalingen omtrent de
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grondlasten in die provincie kracht van wet behouden hadden;
hiervan was het gevolg, dat de grond in die Provincie, naar
hetgeen algemeen beweerd werd, minder belast was dan in de
andere. Gelijk te begrijpen valt oordeelden de Limburgers niet
aldus. Nu werd in de laatste maanden van 1865 beweerd, dat
de minister van Financiën Betz, met het doel om invloed uit
te oefenen op de verkiezingen, die in 186/1 hadden plaats gehad, brieven had geschreven aan invloedrijke mannen in Limburg, waarin het terughouden van een wetsvoordracht op de
grondlasten in hunne Provincie hun werd voorgespiegeld. Haffmans, later tot lid der tweede Kamer gekozen door een Limburgsch kiesdistrict, had een groot aandeel in de bekendmaking
dier brieven. Zij gaven aanleiding tot vrij scherpe woordenwisselingen in de Tweede Kamer. De publieke opinie is in Nederland zeer ongunstig gestemd tegen alles wat naar ministerieelen
invloed op de verkiezingen zweemt. De minister Betz was dan
ook genoodzaakt zijne portefeuille ter beschikking van Z. M. te
stellen.
Het Ministerie was door deze gebeurtenis verzwakt; het tweede
Ministerie-Thorbecke echter is niet gevallen door eene vijandige
stemming der Staten- Generaal, maar door inwendige verdeeldheid. De minister van Binnenlandsche Zaken en die van Koloniën, Franssen Van de Putte, konden omtrent de koloniale quaestie
niet eensgezind blijven. De minister van Koloniën was de man
niet om voor Thorbecke's overwicht te bukken : de vraagstukken, die verschil van meening tusschen beide mannen teweeg
brachten, behooren tot die, waartoe een grondiger en uitgebreider overzicht der staatkundige quaestie en vooral der koloniale Politiek vereischt wordt, dan dit werk kan geven: genoeg
zij het te zeggen, dat Franssen Van de Putte veel ingrijpender
en radicaler in de koloniale Politiek wilde handelen dan Thorbecke. Het vraagstuk of het nieuwe strafwetboek voor Neerlandsch Indië door de Kamers zou moeten worden goedgekeurd,
of bij Koninklijke ordonnantie zou kunnen worden ingevoerd, —
het laatste wilde de minister van Koloniën, — gaf aanleiding
tot een geschil, waarvan het gevolg was, dat eerst Thorbecke
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zijn ontslag nam en daarop het geheele Ministerie. (1 Februari
1866.)

De Koning droeg aan P. P. Van Bosse en aan Franssen van
de Putte de vorming van een nieuw Kabinet op. Dit kwam
spoedig tot stand. Van Bosse werd minister van Financiën;
Franssen van de Putte, Cremers en Blanken behielden hunne
portefeuilles; Geertsema, lid der Tweede Kamer voor Groningen, kreeg die van Binnenlandsche Zaken, Pické die van Justicie en Pels Rijcken die van Marine. Het nieuwe Kabinet werd
algemeen beschouwd als »meer geprononceerd liberaal" dan dat,
waarvan Thorbecke het hoofd en de leider was geweest. Al
zachtjes begon de tijd aan te breken, dat de man, die reeds
meer dan twintig jaren door Nederlands Liberalen was beschouwd
als »de meester" en als »het erninente hoofd", niet meer »met
zijnen tijd medeging," dat hij te »doctrinair" was; dit althans
begon het jongere geslacht onder de Liberalen te zeggen. Hoe
het zij, de liberale partij heeft sinds Februari 1866 de eenheid,
die haar tot dan toe had sterk gemaakt, niet weten te herkrijgen.
net Ministerie van de Putte was niet van langen duur.
De minister van Koloniën droeg eene wet voor op het landbezit in Neerlandsch Indië, waarvan de strekking van zeer groot
gewicht was, zoodat die quaestie van het landbezit als de
voornaamste aller koloniale vraagstukken door zeer velen wordt
beschouwd. De Tweede Kamer was nog niet »geavanceerd" genoeg om mede te gaan met hetgeen in het ministerieel wetsontwerp werd voorgesteld. Een amendement van het lid Poortman, waardoor het wetsontwerp in zijnen aard en strekking
zeer werd beperkt, werd door de Tweede Kamer aangenomen.
Hierop bood het Ministerie (29 Mei) zijn ontslag aan, dat door
Z. M. werd aangenomen.

HOOFDSTUK V.
Het eerste Ministerie -Heeniskerk.

Wat was de eigenlijke reden, waarom het Ministerie -Franssen
Van de Putte zijn ontslag had genomen ?
In het voorgaand Ministerie was een strijd ontstaan, gelijk wij
opmerkten, of het strafwetboek voor Neerlandsch Indië bij Koninklijk Besluit, zooals Van de Putte wilde, of door eene wet,
aangenomen door de Staten Generaal, gelijk Thorbecke begeerde,
totstand zou komen. Slechts twee der ministers, Thorbecke en
Olivier, hadden voor het tweede, de andere daarentegen zich
voor het eerste verklaard: van daar dat beiden hun ontslag namen en Franssen van de Putte een nieuw Ministerie vormde.
Het ligt in den aard van onzen constitutioneelen regeeringsvorm,
dat men tot deze oplossing kwam. Het bleek bij deze gelegenheid, dat de liberale partij omtrent de koloniale quaestie niet
zeer eensgezind dacht; derhalve werd aan hen die, naar men
meende, de meerderheid hadden, de oplossing der quaestie in
handen gesteld. Het Ministerie -van de Putte trad op. Spoedig
kwam het vraagstuk, hoe de koloniale quaestie opgelost zou worden, in de Staten- Generaal aan de orde van den dag. Het
ministerieel voorstel omtrent de cultuur en het grondbezit in
Neerlandsch Indië stelde in een der artikelen voor, dat aan den
inlander het eigendomsrecht op den grond, door hem in individueel en erfelijk gebruik bezeten, zou worden toegekend. Op het
artikel, waarin dit bepaald werd, stelde de Heer Poortman, afgevaardigde voor Alkmaar, een amendement voor, waardoor zou
worden bepaald, dat het gebruiksrecht van den grond aan den
inlander zou worden gewaarborgd. Dit amendement scheen, naar
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des voorstellers inzicht, geen strijd te bedoelen, maar slechts te
dienen, om de zeer uit elkander loopende gevoelens nader bij
elkander te brengen. Het amendement -Poortman werd met 43
tegen 28 stemmen aangenomen. Verschillende leden der conservatieve partij hadden zich met het amendement vereenigd.
Naar men beweerde was dit met geen ander doel geschied, dan
om de verschillende meeningen onder de voorstanders der liberale Politiek te vereenigen, maar de Conservatieven begrepen
de strekking daarvan geheel anders. Zij beweerden, dat daardoor
het individueel eigendomsrecht van den Javaan op den grond
geheelenal in den geest der Oppositie werd opgelost. Het Ministerie deelde dat gevoelen ; althans het meende zijn ontslag te
moeten nemen.
De zaak betrof de koloniale quaestie, eene quaestie derhalve,
waarvan verreweg de groote meerderheid der kiezers weinig
kennis had en waarin men toen, in 1866, nog zeer weinig belang
stelde. Desniettemin werd de ministerieele crisis vrij ongunstig
opgenomen. Men stelde wel is waar, over het algemeen, weinig
belang in de personen, die in het bezit der portefeuilles waren:
zij waren als politieke mannen nog weinig bekend, maar men
was ontevreden over de zaak zelve: het aftreden van het Kabinet.
Er scheen sinds den val van het eerste Ministerie- Thorbecke in
1853 geen krachtig Ministerie meer aan het Bewind te kunnen
blijven. Mocht men ook van de personen al kunnen veronderstellen, dat zij een behoudende staatkunde zouden volgen, al
spoedig bleek het, dat zij slechts naar den zin der liberale partij
konden handelen, of althans handelden. Maar had die partij inderdaad hare kracht behouden? Dit bleek niet. Niet een der
ministeriën, behalve dat van Simons-van der Brugghen, of het
was uit Dliberale" mannen samengesteld geweest; zij verschilden
slechts in het »wat meer of wat minder liberaal zijn "; en toch
had de een voor, de ander na, zijne portefeuille weder aan
anderen moeten afstaan. Zelfs Thorbecke had eindelijk weder
moeten zwichten en plaats maken voor meer »geavanceerden"
op koloniaal gebied. En juist in die koloniale quaestie was het
Publiek onkundiger dan in elke andere ; van daar dan ook, dat
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men daarin zich het meest liet leiden door mannen, die, naar
men geloofde, daarvan kennis bezaten of. . . er op hoogen toon
over mederedeneerden. Derhalve : moest over deze tamelijk
onbekende quaestie wederom en nogmaals wederom een Ministerie
struikelen? Wisten de conservatieven eene oplossing te geven?
Het bleek, dat de liberale partij daaromtrent tamelijk verdeeld
was. Of waren het kleine partijschappen, kleingeestige naijver,
portefeuiliejacht, welke de leden der Tweede Kamer, van welke
partij dan ook, bezielden? Zoo dacht en oordeelde het publiek.
Zeker had het gelijk, wanneer het ongeduldig werd om dat voort
wederoptreden van nieuwe ministers, waarvan het vol -duren
ouden sleur aan de bureelen der verschillende De--genvad
partementen van Bestuur het gevolg was; zeker had het gelijk,
toen het de innerlijke kracht en eensgezindheid van de leden
der liberale partij begon in twijfel te trekken. Wat de conservatieve partij betrof, deze had mannen van talent genoeg; maar
was de eenstemmigheid onder hen grooter? En dan de kerkelijken? Dezen immers konden geen staatkundige partij vormen :
zoo althans dacht men in 1866 nog vrij algemeen. Wel was er
een Groen van Prinsterer; wel waren er eenigen, die zich Antirevolutionairen noemden; maar de Natie zelve was wars van de
overheersching der kerkelijke partijen en, zoo dezen al mochten
opstaan, zouden zij niets te beteekenen hebben.
Zoo dacht, over het algemeen genomen, de groote meerder
meer beschaafde volksklasse. De herhaalde Kabinets--heidr
verwisselingen »verveelden". Wel werd er dikwerf vrij scherp
gehekeld, als men zich voor of tegen een bijzonder persoon, die als
minister opgetreden was, verklaarde; maar daarna ging ieder
weder aan zijne bezigheden en, wat gelukkig is, de »Politiek"
liet de massa der Natie tamelijk koel. De strijd, gelijk hij zich
in de dagbladen afspiegelde, scheen feller dan dit inderdaad door
het volk werd gevoeld.
De liberale partij had de teugels van het Bewind nedergelegd.
Door de verdeeldheid, die onder hare hoofden heerschte, was
zij niet bij machte, om onder een anderen naam als opvolger van
het gevallen ministerie op te treden. De conservatieve partij kon
IVe D. 8
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derhalve de portefeuilles aanvaarden. Maar de keuze was ook
onder de mannen, die tot deze partij gerekend werden, niet gemakkelijk. De Conservatief-liberalen, die bij voorkeur Conservatieven worden genoemd, en de Anti-revolutionairen waren op
staatkundig terrein volstrekt niet eensgezind. Evenwel werd er
een ministerie samengesteld uit Inannen van verschillende scha
maar die, op politiek gebied, allen in meerdere of-kering;
mindere mate als Conservatieven werden beschouwd. De Koning
droeg aan baron Van Zuylen van Nyevelt de formatie van een
nieuw ministerie op. Reeds den 4 Juni was het gereed. Tot
minister van Buitenlandsche Zaken werd benoemd J. P. J. A.
Van Zuylen van Nyevelt; van Binnenlandsche Zaken mr. J.
Heemskerk Az.; van Financiën Graaf R. J. Schimmelpenninck;
van Justitie mr. E. J. H. Borret; van Koloniën P. Myer; van
Marine G. C. C. Pels Rijcken; van Oorlog generaal J. A. Van
den Bosch ; terwijl de afdeeling R. K. Eeredienst werd toevertrouwd aan Borret en die van Hervormden Eeredienst aan Schim
-melpnick.
De formeerder van het nieuwe Ministerie -Van Zuylen werd
algemeen beschouwd als op godsdienstig- terrein te behooren tot
de Orthodoxen en als een geestverwant van Groen van Prinsterer: zoo ook de minister van Koloniën P. Myer. Deze echter
werd hoofdzakelijk in het Ministerie aangenomen, omdat hij in
de koloniale quaestie, waarover het voorgaand Kabinet gevallen
was, tot de tegenstanders werd gerekend. J. Heemskerk Az.,
reeds bekend als een der uitstekendste leden der Tweede Kamer,
behoorde niet tot de Anti- revolutionairen; men beschouwde hem
als Conservatief, maar ook als Liberaal, onder welk vaandel hij
tot lid der Tweede Kamer door Amsterdam was gekozen. Borret
was een ijverig Katholiek, gehecht aan zijn Geloof, met de beste
familiën van Holland en Noord-Brabant verwant, door zijne beginselen en door familieoverleveringen misschien meer conservatief
dan velen zijner ambtgenooten in liet Ministerie, maar volstrekt
geen »reactionair ". Daar Borret onder zijne. geloofsgenooten in
Nederland veel vertrouwen genoot, werd hij als een belangrijke
moreele kracht van het nieuw benoemde Ministerie aangezien.
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Men begon dan ook reeds spoedig van den kant van enkelen
der Liberalen, van hen, n.I. die in 1853 met de Aprilbeweging
waren medegegaan doch sedert teruggekeerd, te spreken van
eene coalitie van Behoudsmannen; Groenianen en Ultramontanen.
Den 411 Juni was de Kamer weder bijeengekomen. De minister van Koloniën trad op, om de gedragslijn, welke het nieuw
Ministerie voornemens was te volgen, der Natie te-benomd
vei kondigen. Van ingrijpende veranderingen, — men beschuldigde
daarvan reeds bij voorbaat het Kabinet, — was geen sprake; den
Javaan zou, gelijk in het amendement Poortman was uitgedrukt,
het recht tot gebruik van den grond verzekerd blijven. De Wet
op het Lager Onderwijs zou niet veranderd worden : de Regeering bleef de Openbare school als regel beschouwen. Zuinig
gebruik van 's Lands gelden werd als noodzake--heidnt
lijk erkend. Deze gedragslijn beviel, wat de koloniale quaestie
betreft, aan de geavanceerd- Liberalen niet. Dat er geene wijziging van de Wet op het Lager Onderwijs was toegezegd, wekte
al dadelijk de ontevredenheid op der Anti- revolutionairen. De
Katholieken waren daarmede evenmin ingenomen ; maar hunne
oppositie was kalmer en gematigder. Voor zeer velen zouden
toen enkele betrekkelijk geringe wijzigingen in die Wet vol
zijn geweest.
-doen
Het zittingsjaar was bijna geëindigd, zoodat in den eersten
tijd van eene ernstige oppositie tegen het opgetreden Ministei•ie geen sprake wezen kon. De Indische Begrooting werd door
de Staten- Generaal aangenomen en daarop werd het zittingsjaar gesloten. Weinige dagen later nam de minister van Koloni ën zijn ontslag; zijn opvolger was spoedig benoemd : het
was de heer Trakranen. De eerste regeeringsdaad van dezen was
de benoeming van P. Myer tot Gouverneur- Generaal van Neêrlandsch- Indië, als opvolger van Sloet Van de Beele. Den 17"
September werden de zittingen der Staten- Generaal weder geopend. In de Troonrede werd het uitzicht op een wetsontwerp
op het, Hooger Onderwijs geopend. »Een mild, rechtvaardig,
krachtvol bestuur, gegrond op de handhaving van ons hoog
gezag en op de eerbiediging van de gebruiken en instellingen

116

DE MOTIE

der volken onder onze heerschappij geplaatst, zal hun vertrouwen in de Nederlandsche Regeering bevestigen," zoo luidde de
paragraaf, welke op Neêrlandsch -Indië betrekking had. Omtrent
de Financiën werd gezegd: »De toestand van 's Rijks geldmid
laat toe, zonder buitengewone maatregelen, noch vermeer--deln
dering van lasten, in alle eischen van den dienst te voorzien,
de uitgaven, voor onze weerbaarheid benoodigd, te bestrijden
en met den aanleg der Staatsspoorwegen geregeld voort te -aan."
Het antwoord op de Troonrede was, als gewoonlijk, een weerklank daarop. De beraadslaging over het Ontwerp-adres gaf
echter gelegenheid tot een aanval op het Ministerie.
Het onverwacht ontslag van den Heer Myer als minister van
Koloniën en zijn daarop gevolgde benoeming tot Gouverneur- Generaal werd door de liberale partij in den lande euvel opgenomen ; door de anderen, wat de zaak zelve betrof, niet ver
hoewel zij van oordeel waren, dat de benoeming, als-deig,
eene daad des Konings, niet door de Kamer mocht gecritiseerd worden. In de Staten-Generaal werd de zaak nog hooger opgenomen. Het lid Godefroi sprak van den »treurigen indruk,
welken de benoeming van Myer had gemaakt." Storm van 's
Gravesande noemde het »eene onwaardige handeling". Keuche
wist »geene woorden te vinden om deze daad naar behoo--nius
ren te qualificeeren". Myer had nog kort te voren de koloniale
begrooting verdedigd, het ministerieel programma hier en daar
in bijzonderheden nader uiteengezet, en de verbintenis daartoe
op zich genomen. De voorstanders beweerden, dat, nu het ministerieel program bleef, het aan de zaak niets afdeed, of dit
program in werking werd gebracht door den minister Trakranen of door den minister Myer. De tegenstanders vorderden,
dat Myer zelf zou ten uitvoer brengen wat hij had beloofd, en
beweerden, dat hij, door zijn ontslag te nemen, de Staten-Generaal had misleid. Buiten de Kamer sprak men luide van een
voorafgegaan overleg tusschen de leden van het Ministerie ; van
misleiding, ja van eene intrigue. Ook sprak men van teleurstelling der »Indische radicalen in de Kamer", die in Myers optreden als Gouverneur- Generaal de invoering van een ander regee-
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ingsstelsel op Java zagen : men sprak zelfs van eene persoonlijke veete van Keuchenius tegen Myer. Deze Keuchenius
had geruimen tijd in Indië verblijf gehouden. Hij was een
geestverwant van Groen van Prinsterer en als dusdanig tot
lid der Tweede Kamer door het kiesdistrict Arnhem gekozen. Hij was, — hetgeen men toen aldus reeds begon te
noemen, — been Oost- Indisch radicaal" en niet minder een soort
van Puritein van den ouden stempel, gewijzigd naar de begrip
eeuw. Keuchenius stelde eene motie van orde-pendrXI"
voor van den volgenden inhoud: »De Kamer, de gedragslijn
van het Kabinet ten opzichte van de uittreding van den Heer
minister van Kolonien, P. Mijer, afkeurende, gaat over tot de
orde van den dag." Deze motie was als eene toorts, geworpen
in ontvlambare stoffen. Sommigen zagen in de motie eene
afkeuring van het ministerieel koloniaal stelsel; anderen slechts
eene afkeuring van eene »speciale handeling"; anderen weder
eene aanranding van de rechten van de Kroon, daar het eene
daad betrof, welke tot 's Konings bevoegdheid behoorde, te weten: de benoeming tot ambten en bedieningen. Men ontzag
zich zelfs niet, zoowel binnen als buiten het Binnenhof, zoowel
aan de eene partij als aan de andere onedele bedoelingen toe
te schrijven. Van de bank der ministers werd door Van Zuy
len van Nyevelt, door Heemskerk, door Trakranen, door Borret
de motie-Keuchenius krachtig bestreden. De minister van Binnenlandsche Zaken noemde de oppositie eene fractie, die de
Grondwet wilde afbreken ; die van Justitie noemde de motie
inconstitutioneel, ja, revolutionair, omdat zij het praerogatief van
de Kroon aantastte: de Koning immers had den GouverneurGeneraal benoemd; hierin dient hij vrij en onbelemmerd te wezen. Het Ministerie maakte van het aannemen van de motie
desniettemin werd de mo--Keuchnis abtqe;
tie aangenomen met 39 tegen 23 stemmen (27 September).
Van de leden, welke tot de liberale partij gerekend werden,
stemden allen voor de motie -Keuchenius; Thorbecke was afwezig; de Anti- revolutionairen, uitgezonderd Keuchenius, tegen;
van de katholieke leden waren zes, waaronder Van Nispen van
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Sevenaer en Heydenrijck, afwezig, terwijl van hen die aanwezig
waren, Luyben en Lom de Berg tegen, en de andere, zeven in
getal, vóór stemden. Zoodra de stemming over de motie was
geëindigd, nam de Kamer de verdere paragrafen van hetOnt werp-adres van antwoord aan. De ministers hielden denzelfden
dag nog een ministerraad. Daarop begaven zij zich naar den
Koning, en den 28° September werd het Besluit genomen tot ontbinding van de Tweede Kamer der Staten- Generaal op 1 October. Tegelijkertijd met dat Koninklijk Besluit werd de voordracht
aan Z. M., door alle ministers onderteekend, openbaar gemaakt.
Daarin werden de beweegredenen bekend gemaakt, welke de
ministers hadden bewogen Z. M. ontbinding del Kamer aan te
raden: »Door de aanneming van deze motie, welke, in verband
met de toelichting daarvan door den voorsteller gegeven en met
de beraadslaging daarover gevoerd, niet anders kan worden beschouwd dan als eene afkeuring en berisping van de benoeming
van den laatst afgetreden minister van Koloniën tot U. M. ver
Indië, is de Tweede Kamer, naar-tegnwordiNélaschons oordeel, met overschrijding van hare grondwettige bevoegdheid, getreden op, het gebied der uitvoerende macht, bij den
Koning berustende, en heeft zij inbreuk gemaakt op het praerogatief der Kroon, waarvan de uitoefening, naar de uitdrukkelijke bepalingen der Grondwet aan den Koning als Hoofd der uitvoerende macht en als Opperbestuurder der Koloniën, vrij en
onafhankelijk van elke tusschenkomst of inmenging der StatenGeneraal gewaarborgd behoort te blijven. Het is onze overtui
dat voor het behoud onzer constitutioneele instellin--gin,Sre
gen het vooral noodig is de onderlinge verhouding der onderscheidene Staatsmachten, zooals die door de Grondwet begrensd
is, zorgvuldig te handhaven, wil men niet, dat hare eendrachtige samenwerking voor hetgeen het heil des vaderlands gebiedt
ten eenemale verijdeld worde. Wij gelooven dan ook, dat de
Vertegenwoordiging, die in strijd met eene getrouwe naleving
der Grondwet, hare roeping miskent, niet, meer kan geacht worden
de denkwijze en den zin der Natie uit te drukken, en dat er
voor U. M. onder zulke omstandigheden alleszins redenen aan-
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wezig zijn om, met gebruikmaking van het recht daartoe aan
het Hoofd van den Staat toegekend, eene duidelijke verklaring
van de Natie te vragen en te erlangen. Het is tot dat einde,
Sire, dat wij in diep gevoeld besef der verantwoordelijkheid,
die op ons rust, ons verplicht achten, aan U. M. in overweging
te geven, tot de ontbinding der Tweede Kamer te besluiten.`
De Tweede Kamer der Staten- Generaal werd alzoo ontbonden.
De Regeering besloot om in eene Proclamatie des Konings,
»aan zijne geliefde landgenooten en onderdanen" onder dagteekening van 11 October, nadere gronden voor deze daad aan te
geven. In die proclamatie werd gezegd : »Zal ons dierbaar Vaderland voortdurend orde en eensgezindheid blijven bewaren,
dan behoort de Regeering een middenpunt te zijn, waarop de blikken des Volks zich met vertrouwen kunnen vestigen. Aan dat
vereischte kan geene Regeering voldoen, wanneer tusschen haar
en de Volksvertegenwoordiging de overeenstemming ontbreekt,
zonder welke de eendrachtige samenwerking der grondwettige
machten, zoo onmisbaar voor de behartiging der Nationale Zaak,
onmogelijk is. De ondervinding der laatste tijden heeft overtui
bewezen, dat die overeenstemming en samenwerking niet-gend
te verkrijgen zijn met de jongste samenstelling van de Tweede
Kamer van de Staten- Generaal. De gedurige verwisseling van
mijne verantwoordelijke raadslieden, zou allengs schadelijk worden voor de zedelijke en stoffelijke belangen' der Natie. Zij verlamt de kracht der Regeering. Bestendiging van richting brengt
daarentegen kracht van Bestuur en van Uitvoering mede. Om
daartoe te geraken roep ik thans mijn geliefd Volk op, ten einde
van zijne wenschen te doen blijken."
De dag van 30 October werd bepaald voor de verkiezingen
der leden van de Tweede Kamer. Onmiddellijk nadat de ontbinding bekend was geworden, geraakten alle pennen in bewegi ng. Niet alleen echter in de Pers, maar ook in meetroe. en
kiezersvereenigingen werd de zaak besproken. Het regende daQ
vlugschriften. Zooals gewoonlijk waren er on--bladrtiken
der, die met bezadigdheid en kennis van zaken waren geschreven, maar de meeste gaven blijken van hartstochtelijkheid, op-
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pervlakkigheid en zeer geringe kennis. De volksdriften werden
opgewekt. De gewone rustigheid en kalmte van het Volk bij verkiezingen had plaats gemaakt voor opgewondenheid ; hoewel niet in die
mate als in 1853, na de ontbinding der Tweede Kamer. De
quaestie, waarom thans werd gestreden, werd minder door het
Volk begrepen. Of men door een koninklijk ministerie of wel
door een parlementair ministerie zou worden geregeerd, wekte
de belangstelling op slechts van lieden, »die zich met de Politiek
bezighouden" ; volstrekt niet der groote menigte. Deze werd dan
ook weder geleid door ijdele woorden en holklinkende leuzen
van »Vrijheid", »Gezag en Orde ". 1
Het verschil van meening, dat omtrent de politieke vraagstukken in het algemeen en omtrent het recht der Tweede Kamer
en dat der ministers voor dit geval in het bijzonder onder de
meest ontwikkelde klassen der maatschappij heerschte, bleek
thans zoo duidelijk als ooit. Van liberale zijde was men vooral
bevreesd, dat de Natie de quaestie zou opnemen als een zoodanige, waarbij het koninklijk gezag als vraagstuk zou worden
gesteld. Men stelde dan ook van die zijde al het mogelijke in
het werk ; zoowel gezonde redeneeringen als drogredenen, om
het den volke duidelijk te maken, dat het koninklijk gezag in
het minst niet door het aannemen der motie-Keuchenius was
verkort en dat de Tweede Kamer wel degelijk in haar recht
was, toen zij die aannam. Een tiental Hoogleeraren in de Rechten aan onze Universiteiten gaven hunne zienswijzen in dien zin
te kennen en lieten hun advies in het Handelsblad plaatsen. Een
groot aantal andere woordvoerders traden, allen als verdedigers
en in denzelfden geest, op, of wel in dagbladartikelen, of wel in
vlugschriften. Wij kunnen slechts een enkel voorbeeld aanhalen,
om niet al te wijdloopig te worden. Een der merkwaardigste
nl. was een vlugschrift van den Hoogleeraar te Leiden J. F.
Buys, getiteld: Hei Recht van de Tweede Kamer. Een woord aan
de Kiezers. Hij trachtte te bewijzen, dat de motie-Keuchenius
gerechtvaardigd, het Besluit der Kamer gegrond ; doch de
(

)

(1) D. w. z. altdel" door de wijze waarop en de gelegenheid waarbj ze
moeten dienst doen.
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ontbinding niet gerechtvaardigd was. De leer, die door het Minis.
terie werd verkondigd, moest er noodzakelijk toe leiden, dat »van
onze Constitutie de spits wordt afgebroken, haar eigenlijk leven
beginsel wordt vermoord; de algemeene politieke ver--weknd
antwoordelijkheid, in 1848, als eene vrucht van meer dan dertigjarigen strijd verkregen, ophoudt eene waarheid te zijn; te
zeggen, zooals tot nog toe, dat de Ministers voor de uitoefening
van alle regeeringsrechten aansprakelijk zijn, en dat de controle
van de Kamers zich over alles uitstrekt, is een duidelijk beginsel stellen, dat mij (Prof. Buys) een vasten maatstaf oplevert."
Tot de kiezers wordt dan ook in gemeld vlugschrift gezegd:
»Al naarmate gij stemt, zult gij de Grondwet van Nederland
of handhaven of vernietigen." Het kleine geschrift van den Hoogleeraar Buys en zijne Artikelen over hetzelfde ontwerp in de
Gids behooren zeker tot het bezadigdste en zaakrijkste van hetgeen door Liberalen in die dagen is geschreven.
Niet alle Professoren echter traden op voor het Recht der
Kamer in denzelfden geest als Professor Buys c.s. Een dergenen,
die in 1866, in zaken van Staatsrecht enz., een groot gezag in
den lande bezat, was J. De Bosch Kemper, Hoogleeraar te Amsterdam. De richting, welke hij voorstond, was die der conciliante
Politiek. Men kan haar geen eigenlijk gezegde politieke partij
noemen. Zij had in de meeste zaken, die »Volksbelangen", gelijk
men het noemt, raakten, dezelfde inzichten als de Liberalen.
Vandaar dat De Bosch Kemper in zijn Polksblad een sterk voor
staathuishoudkundige ideeën omtrent volksop--standerwv
voeding, volksverlichting, armenverzorging, volksspaarbanken,
volksgezondheid, enz., en meestal in tamelijk geavanceerden zin. Omtrent het »Recht van de Kamer" in de quaestie der motie •Keuchenuis
ging hij echter niet met de Liberalen mede; evenmin in de koloniale
quaestiën. De Concilianten vormden een soort van middenpartij
tusschen hen, die de Conservatieven en de Liberalen genoemd
werden. Door zijn TTolksblad oefende De Bosch Kemper, in NoordHolland, zoowel boven als beneden het IJ, nog al tamelijk invloed uit : het meest onder »gemoedelijke Protestanten". Zijn
persoon was overal zeer geacht en zijne geleerdheid zeer ge-
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waardeerd. Zijne houding in de motie-Keuchenius was die van
duizenden in den lande: van Conservatieven, oude Behoudsmannen, gematigd-Liberalen, Katholieken en Anti-revolutionairen. Het
best kunnen wij hunne zienswijze omtrent de gebeurtenissen in
September en October 1866 teruggeven door eenige woorden van
J. De Bosch Kemper: 1 » Staatkundige motiën te midden van
beraadslagingen over andere onderwerpen zijn, in onze Grondwet,
in onze wetten, ja, in de reglementen, die de Staten- Generaal
voor hunne werkzaamheden hebben vastgesteld, ten eenemale
onbekend; zij zijn slechts verkeerde usantiën, die langzamerhand
zijn ingeslopen ... Wanneer men over allerlei onderwerpen de
meerderheid der Tweede Kamer laat beslissen en die meerderheid moet geëerbiedigd worden; dan verliezen alle grondwettige
bepalingen hare kracht ; dan staan de eerste ambtenaren des
Konings voortdurend bloot aan allerlei lichtvaardige beschu!di
dan wordt onze Regeering inderdaad in vele zaken niets-gine;
anders dan de Regeering van het toeval. In de Tweede Kamer
ontbreken toch op de 75 leden bijna doorgaans een twaalftal
leden. De meerderheid wordt verder zelden gevormd door ware
overeenstemming, maar door moedwillige of toevallige coalitiën
van onderscheidene minderheden. Ook nu stemden voor de motie
personen, die het onderling niet eens waren. De-Keuchnis
noodwendige gevolgen hiervan zijn voortdurende afwisselingen
van Ministeriën, veel discussie over regeeringsprogrammen, over
motiën, over definitiën van liberaal en niet-liberaal, en te midden
van die discussiën weinig afdoening van zaken, weinig vastheid
van bestuur. Daarom roepen wij de kiezers, die orde en voor
willen, toe: Wordt toch niet medeplichtig aan die ver--uitgan
war•d e Regeering door de voorstanders van motiën van disorder
te kiezen; maar kiest mannen, die eerlijk en getouw aan de
Grondwet vragen wat grondwettig is. De kiezersstrijd, die aan
een hoogst belangrijke strijd. Want inderdaad wordt-standei,
antwoord op de vraag gevorderd: zal de Grondwet toegepast
worden, of zal, buiten de Grondwet om, eene alvermogende Re(

(
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geering van toevallige meerderheden dagelijks controle en censuur over alle handelingen der Regeering uitoefenen en door
inmengingen in benoemingen, aan de Kroon opgedragen, de Regeering verlammen ? Zal de Kroon met de verantwoordelijke ministers de rechten behouden, bij de Grondwet bepaald, of zullen
de verantwoordelijke ministers des Konings de bloote werktuigen
zijn van de meerderheid der Tweede Kamer, die geheel onverantwoordelijk is T' J. De Bosch Kemper, de Concilianten en die
voor 't oogenblik met hen eenstemmig waren zeiden dan ook:
»thans strijden wij tegen de ongrondwettige wanorde en parlementaire ongeregeldheid."
Wat van conservatieve zijde, — en wel vooral van de zijde dier
Conservatieven, welke tot de voormalige »behoudsmannen" van vóór
1848 overhelden, — werd gezegd, kan teruggeven worden in ettelijke bewoordingen van een vlugschrift : He Voorstel-Keuchenius :
AIn onzen tijd vooral, nu het koninklijk gezag alom ten speel
strekt aan revolutionaire hartstochten, is elke daad, elke-bal
poging, die de verzwakking van het koninklijk gezag ten doel
heeft, als hoogst revolutionair te brandmerken. Welk oordeel
dan uit te spreken over het voorstel-Keuchenius, dat als Bene
afkeuring van een der voornaamste rechten des Konings te beschouwen is? Hebben wij niet genoeg geleerd uit de geschiedenis van den dag, dat men in plaats van het koninklijk gezag
te verzwakken en te bestrijden, dat gezag zooveel mogelijk moet
ondersteunen en bevestigen ? Welke macht, welk gezag is den
koningen in onze constitutioneele staten overgelaten ? Een schijn
van gezag oefenen zij uit ; enkele voorrechten zijn hun toegestaan; het is veel als zij de rechten bezitten, die hun bij onze
Grondwet zijn verleend. En als dan nog die schaduw der koninklijke macht van vroegere tijden verminderd, beknibbeld en
verkleind wordt, — wat blijft er dan van het aanzien, van den
invloed, dien een Koning noodzakelijk moet uitoefenen om het
middenpunt der Natie te wezen ?"
De Anti-revolutionairen, uitgezonderd eenigen als Keuchenius,
sloten zich aan bij de Conservatieven, evenals ook de organen
der Katholieken; in Noord- Brabant evenwel en Limburg bleef
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men ettelijke leden, die voor de motie-Keuchenius gestemd hadden, aanbevelen. Plaatselijke omstandigheden hadden daarop invloed, als ook dat zeer vele Katholieken, die de gebeurtenissen
van 1853 nog niet vergeten waren, aan de liberale partij ge
bleven. Boven den Moerdijk gingen echter de meesten-trouw
mede in het afkeuren der motie -Keuchenius en in het goed
Kamerontbinding. Niet het minst deed dit de Tijd.-keurnd
Men heeft gesproken over den invloed, dien de minister Borret
bij deze gelegenheid op den hoofdredacteur van dit blad zou
hebben uitgeoefend. De waarheid is, dat deze zich zelven gelijk is gebleven. Trouwens de vrij algemeene opinie der Katholieken zou niet medegegaan zijn met de Tijd, zoo deze eene
andere gedragslijn had aangeprezen. Toen reeds sprak men algemeen onder hen: »Wij mochten al voor eene wijle besloten
hebben ons bij de Liberalen te voegen; maar daar onze beginselen de hunne niet zijn, kunnen wij heden of morgen weder
van hen scheiden en ons bij de anderen aansluiten." Deze woorden, door J. A. Alberdingk Thijm geschreven, drukken het best
de algemeene opinie onder de Katholieken uit,
Hoezeer men ook in de verschillende partijen omtrent de
keuze van leden voor de Tweede Kamer mocht verschillen, waardoor misschien voor jaren dezelfde parlementaire meer
oppermachtig zou zijn, in ééne zaak waren de kiezers-derhi
het vrij wel eens. Zij waren van oordeel, zooals de Arnkemsche
Courant het uitdrukte, dat het »de quaestie is, eene Kamer samen te stellen, die het land vertegenwoordigt, die zijne be.
hoeften en zijne belangen kent, en ze wil en weet te behartigen ; eene Kamer, die niet komt met het aprioristisch voornemen
in alles ministerieel of anti-ministerieel te zijn; maar met den
wil en den lust om te doen wat er te doen is, en niet uitsluitend in de Koloniën, maar in het moederland." En ten volle
overtuigd, dat zij dit wilden, dat zij inderdaad 's lands belangen
wenschten te behartigen, gingen de kiezers den 30" October ter
stembus. En de werkelijkheid? De Hoogleeraar S. Vissering
r iep u it: ') »Wat wordt van uw ideaal (van kiezersplicht),
(1) Gids, December 1866.
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als ge het aan de 'werkelijkheid toetst? Geeft u de moeite, gedurende de hitte van den verkiezingsstrijd, de voorste en ach
bladzijden der dagbladen te lezen, de welsprekende hoofd -ters
aandoenlijke advertentiën, waarmede men op-artikelnd
de gezindheid der kiezers tracht te werken. Groote woorden
vindt gij er genoeg : heilige verontwaardiging en verheven geest
heil des Vaderlands ; de roepstem des Konings ; zelfs-drift;he
het »Woord Gods" kan goed zijn voor zulke gelegenheid. Maar
wat bekrompenheid en kleingeestigheid, wat speculatiën op de
grofste hartstochten, wat laagheden, wat gemeenheden steken
onbeschaamd de ooren onder die leeuwenhuid uit. Wat moeten
die lieden geringe achting voor de kern der burgerij hebben,
roept gij uit, terwijl gij met walging het papier uit de hand
werpt. En toch, is uwe tweede gedachte, zij moeten gelijk hebben; anders zouden zij het niet durven doen."
Zoo schetste Professor Vissering de verkiezingen van 1866,
En zijn oordeel over die verkiezingen is niet te scherp geweest.
De groote menigte heeft de kern van den strijd niet begrepen
en ook niet kunnen begrijpen. Die kern van den strijd was, of
rnen in Nederland voortaan een koninklijk dan wel een parlementair Ministerie zoude hebben. Het eerste wilde bv. de minister
Borret, toen hij zeide: »Neen, elk minister en het pansche Kabinet is verantwoordelijk voor de benoemingen door dien minister en door dat Kabinet aan den Koning voorgedragen ; maar
die verantwoordelijkheid gaat niet verder dan dat de ministers
steeds aansprakelijk zijn voor hunne voordrachten, wanneer
daardoor en door de daarop volgende benoemingen wetten zijn
geschonden of 's lands belang is benadeeld of in, gevaar gebracht.
De verantwoordelijkheid der ministers geeft aan de vertegenwoordiging het recht niet om benoemingen door den Koning
gedaan en vooral eene zoo gewichtige benoeming als die tot
Gouverneur-Generaal van Necrlandsch-Indië af te keuren en te
berispen, alleen op grond van de wijze of het tijdstip, waarop
de benoeming heeft plaats gehad, of van de omstandigheden,
waaronder zij is geschied, of van de redenen, waardoor de Regeering kan zijn geleid, of veel minder nog van de persoonlijk-
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Leid des benoemden. Zulk eene afkeuring gaat verder dan het.
toezicht, aan het waakzaam geweten der Kamer door de Grond
toevertrouwd. Zij kan niet anders worden beschouwd dan-wet
als gericht te zijn tegen liet recht van vrije keuze." Het tegen
formuleerde het liberale Kamerlid Van Nierop al--overgstld
dus : »Volgens onze Grondwet staat de uitvoerende macht onder
dagelijksche controle en dagelijksche censuur der Volksvertegenwoordiging."
De uitslag der verkiezingen van 30 October was, dat enkele
voorstanders der motie-Keuchenius niet herkozen werden, zoodat de liberale partij wel verliezen leed, doch niet in die mate,
dat het Ministerie thans krachtig tegenover de Tweede Kamer
kon overstaan. Den 19 11 November werden de Staten- Generaal,
op last des Konings, door de ministers Heemskerk en Borret
geopend. In de openingsrede werd aangedrongen op eene een
samenwerking ; vooral trokken de volgende woorden-drachtige
de aandacht: aOp de roepstem des Konings is thans eene nieuwe
Tweede Kamer gekozen, aan welke voortaan, binnen de grenzen
van !haren werkkring, de behartiging van 's lands belangen zal
zijn toevertrouwd." Wel beproefden eenige leden bij de eerste
beraadslagingen terug te komen op de Kamerontbinding ; maar
de meerderheid begeerde dit niet. Zij wenschte voor liet oogenblik, wat èn Regeering èn Natie wenschten : kalmte en
geen partijbewegingen. Ook was de Eerste Kamer, nog meer
dan de Tweede Kamer, wars van onnoodige partijtwisten.
Aanvankelijk scheen het dan ook, dat de afkeuring van Koning en van Volk indruk gemaakt had. Vóór den 1" Januari 1867
werden de kredietwetten aangenomen. Den 12n Februari 1867
begonnen de beraadslagingen over de Begrooting van het reeds
ingetreden jaar. Deze werd zonder groote oppositie aangenomen.
De militaire wetgeving trok in den eersten tijd voornamelijk
de aandacht der Volksvertegenwoordiging. De vrees voor een
naderenden oorlog tusschen Frankrijk en Pruisen, waarin Nederland zou kunnen betrokken worden, trok de aandacht der Natie
tot zich, De Regeering verkreeg eene vermeerdering van de
begrooting van Oorlog, noodig voor ettelijke uitgaven, die tot
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verbetering der Defensie zouden moeten dienen. Een wetsontwerp
op de reorganisatie der Schutterijen werd door de Tweede Kamer met geringe meerderheid aangenomen, maar door de Eerste
Kamer (10 Juli) verworpen. Deze vreesde, dat een te groot overwicht
aan den »militairen geest" zou worden gegeven. De koloniale
quaestiën gaven wederom aanleiding tot het aftreden van den
minister van Kooniën Trakranen, den derden van dat ministerie
binnen den tijd van één jaar! Er was een wetsontwerp ingediend over het uitgeven van woeste gronden in erfpacht. De
minister stelde voor gronden in erfpacht uit te geven aan alle
nationaliteiten; maar niet aan Javanen. Er werden drie amende
voorgesteld, dat van Van Goltstein, van Wintgens en-ment
van Franssen Van de Putte, welk laatste met 59 tegen 4 stemmen aangenomen werd. Deze wilde, dat er geen gronden in
erfpacht aan vreemde Oosterlingen zouden worden gegeven, maar
dat het recht daartoe zou worden toegekend aan alle Nederlanders en alle ingezetenen van Nederlandsch-Indië. De minister
Trakranen trGk hierop zijn wetsontwerp in en bood den Koning
zijn ontslag aan. Dit werd (17 Juli) aangenomen en J. J. Hasselman in zijne plaats benoemd. Den 15' Augustus werden de
zittingen der Staten- Generaal gesloten.
In de Troanrede (17 Sept,) waarmede het zittingsjaar 186768 werd geopend, werd eene wet op het Hooger Onderwijs en
op het zegelrecht op de dagbladen beloofd, en werd vooruitzicht
gegeven op eene nieuwe rechterlijke inrichting en op een nieuw
wetboek van burgerlijke rechtsvordering. Bij de indiening der
Begrooting werden de ontvangsten ruim negen ton hooger geschat dan de uitgaven. De uitgaven werden geraamd op ruim
99 millioen. Het batig slot der Koloniën werd op 15 à 16 millioen geschat. De Regeering ondervond vooral oppositie opzichtens de wijze, waarop zij de sommen van het koloniaal batig
slot op de Begrooting bracht. Niet minder werd de quaestie van
het Lager onderwijs als wapen tegen het Ministerie gebezigd.
Het verzet tegen die Wet, en evenzeer de verklaring van den
kant der Liberalen, dat men die Wet zou handhaven, hield nog
meer dan in voorgaande jaren de aandacht der Tweede Kamer
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in hooge mate bezig. Het Ministerie had menigen harden
aanval te verduren. Reeds was een harer leden over een koloniaal wetsontwerp gevallen, toen nog zwaarder slag het trof,
doordat de uitstekende minister Borret (1 Nov. 1867) door den
dood werd weggesleept. Borret, hoewel niet als het eigenlijk
hoofd van het Ministerie beschouwd, was evenwel misschien de
invloedrijkste: aan zijne vastheradenheid werden vooral de gebeurtenissen van October 1866 (Kamerontbinding enz.) toegeschreven: hij had een belangrijk deel der Natie, de meerderheid
(Ier katholieke stemgerechtigden, van de liberale partij weten
af te trekken. Zijn dood was een schier onherstelbaar verlies voos
het Ministerie. Zijn opvolger was W. Wintgens (2 Januari 1868).
Het ministerie van R. K. Eeredienst werd hersteld en toevertrouwd aan Luyben. De portefeuille van Hervormden en andere
Eerediensten werd opgedragen aan Baron Van Lynden van Sandenburg. De eerste aanval was gericht tegen den minister van
Buitenlandsche Zaken, en dit naar aanleiding van de LimburgschLuxemburgsche quaestie.
Gelijk bekend is, was bij de aanneming der viel- en twi7:tig
artikelen door Koning Willem I de tegenwoordige Nederlandsche
provincie Limburg, de vestingen Maastricht en Venlo uitgezonderd,
tot een Hertogdom verklaard, dat opgenomen werd in den Duitschen bond: in dien zin evenwel, dat Limburg onder dezelfde
Regeering en onder dezelfde Grondwet met het Koninkrijk der
Nederlanden vereenigd zou blijven. De voornaamste verplichting,
welke op het Hertogdom Limburg uit deze verbinding met den
Duitschen Bond volgde, was het leveren van een contingent van
5000 man voor het Bondsleger. Luxemburg werd verdeeld in de
Belgische provincie en in het Groothertogdom Luxemburg. Het
laatstgenoemde bleef onder de souvereiniteit van het Huis van
Oranje- Nassau. Het was door geen andere banden met Nederland
verbonden, dan dat het denzelfden Vorst had.,
In 1848 had de bijzondere verhouding van Limburg tot den
Duitschen Bond vele moeielijkheden teweeggebracht. Zij waren
echter nu uit den weg geruimd. Men verlangde in Nederland
algemeen, dat de banden, waardoor Limburg nog aan Duitsch-
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land verbonden was, zouden losgemaakt worden. Deze begeerte
werd nog grooter, toen in 1866 de oorlog tusschen Oostenrijk
en Pruisen uitbrak. Gelukkig echter vorderde de Bond niet, dat
het Limburgsche contingent aan het Bondsleger zou geleverd
worden. Pruisen hield eene bezetting in de vesting Luxemburg;
doch deze bleef buiten den strijd, die tusschen de beide groote
Duitsche Mogendheden in Bohemen werd beslist.
De machtsvermeerdering van Pruisen werd door Napoleon III
en door de Franschen met leede oo;en aangezien. De geweldige
voorspoed der Pruisische wapenen had den Keizer verrast. Hij
kon niet als bemiddelaar tusschen de beide oorlogvoerende Mogendheden optreden : reeds de omstandigheid, dat zijne legers
niet gereed waren tot een groeten oorlog, was reden genoeg
om den strijd tusschen Pruisen en Oostenrijk zonder Frankrijks
tusschenkomst te laten beslechten. De trots van de Fransche
Natie was echter gevoelig gekrenkt. Napoleon III verlangde, om de
ijdelheid zijns volks te bevredigen, te kunnen wijzen op belangrijke
voordeelen, welke zijne Politiek voor Frankrijk uit den Duitschen oorlog had behaald. Hij wilde Luxemburg met het Fransche
Keizerrijk vereenigen, als compen9atie voor Pruisens machtsvergrooting ; evenals hij weinige jaren te voren Savoie en Nizza
had geannexeerd, omdat Italië één geworden was. De aan
aan Frankrijk was echter eene zaak-hectingvaLuxmbr
van het grootste gewicht. Deze aanhechting, buiten toestemming
van Pruisen gedaan, kon den oorlog doen ontbranden. Het ligt
volstrekt niet in het plan van dit werk, om de middelen te bespreken, welke door den Keizer der Franschen zijn aangewend
om in het bezit van Luxemburg te geraken. Bovendien zweeft
er over die Luxemburgsche quaestie altijd nog iets duisters.
Genoeg zij het hier op te merken, dat Graaf Bismarck aanvankelijk niet ongeneigd scheen in Napoleons plannen, ten
opzichte van het Groothertogdom, te berusten, als de zaak tusschen Keizer Napoleon en den Koning- Groothertog zou zijn ge '

regeld.

De Nederlandsche Regeering hield bij deze quaestie voornamelijk ééne zaak in het oo;. Zij wenschte zoo spoedig mogelijk
ive U. 9
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Limburg geheelenal los te maken van Duitschland. Wel is waar
was Limburg niet bij den totstandgekomen Duitschen Bond onder de leiding van Pruisen genoemd geworden; maar daaruit
volgde volstrekt niet, (lat Limburg van Duitschland formeel was
afgescheiden. Voorts bleef de Nederlandsche Regeering getrouw aan het beginsel, dat zij met het Groothertogdom niets
uit had te staan ; dat de Koning-Groothertog alléén, niet het Kabinet van 's-Gravenhage, over Luxemburg had te beschikken.
Intusschen was reeds door den Franschen gezant met den
Koning- Groothertog gehandeld, over den afstand van Luxemburg
aan Frankrijk. De onderhandelingen daarover werden eerst niet
ongunstig ontvangen: het schijnt, dat Willem III daarin e&ndelijk zou hebben toegestemd. Onze minister van Buiten
Zaken en onze gezant te Parijs drongen bij die-landsche
altijd nog zeer geheime onderhandelingen er op aan, dat Limburg geheelenal van alle banden met Duitschland zou ontheven
worden. Het voornaamste bezwaar bleef echter nog altijd, welke
houding Pruisen zou aannemen. Hoezeer ook Bismarck, reeds
in 1867, in Duitschland schier alles vermocht, toch moest hij
rekening houden met de opgewondenheid van het Duitsche
volk, bij wie het nationaliteitsgevoel sterk was opgewekt geworden : en Luxemburg was Duitsch grondgebied. De Koning-Groothertog gaf althans (26 Maart 1867) den Pruisischen gezant te
's-Gravenhage kennis van de onderhandelingen, welke met Keizer Napoleon gevoerd werden over den afstand van Luxemburg,
en hoe verre die reeds gevorderd waren. Van den kant der
Nederlandsche Begeering gaf de minister van Buitenlandsche
Zaken, Van Zuylen, (27 Maart 1867) aan den Hollandschen gezant te Berlijn, graaf Van Bijlandt, daarvan kennis, opdat deze
daarvan mededeeling aan Graaf Bismarck doen zou. In die depêche aan den Nederlandschen gezant werd duidelijk gedrukt
op de omstandigheid, dat Luxemburg niets met de Nederlanden
had te maken. Er werd echter in gezegd, dat, zoo het Pruisische
Kabinet van meening was, dat de Nederlandsche Regeering niet
geheelenal vreemd kon blijven aan de onderhandelingen ter regeling van de Luxemburgsche aangelegenheden, zij bereid was
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daaraan deel te nemen ; maar niet anders dan als bemiddelaar
Frankrijk en Pruisen. Van Zuylen ging van de-steruchn
vooronderstelling uit, dat de onderhandelingen over Luxemburg
waren geopend geworden : niet tusschen den Koning der Nederlanden en den Franschen Keizer ; maar tusschen Frankrijk en
Pruisen. Graaf Bismarck antwoordde hierop (30 Maart 1867),
dat de Pruisische Regeering niet onbekend was met den aard
van den geheelenal persoonlijken band, die alleen Luxemburg
aan Nederland bond; dat er geene onderhandelingen over het
Groothertogdom tusschen Frankrijk en Pruisen waren gevoerd;
dat overigens deze afhingen van den Koning - Groothertog, en
er geene redenen bestonden om de goede diensten der Neder
aan te nemen. Bismarck had zich hiermede-landscheRgri
niet zeer bepaald uitgelaten . . In den Haag meende men thans
vrijheid van handelen te hebben.
Men was in Nederland verre van gerust over het behoud van
den vrede. Hoewel er omtrent de Luxemburgsche aangelegen
Maart en April 1867 nog veel onbekend was, wat la--hedni
ter bekend geworden is, wist men toch, dat er onderhandelingen
over Luxemburg gevoerd werden, waarvan een oorlog tusschen
Frankrijk en Pruisen het gevolg zou kunnen worden. Het was
dan ook eene geruststelling, toen de Regeering bekend maakte,
dat de minister van Buitenlandsche Zaken van onzen gezant te
Berlijn eene depêche had ontvangen, waarin gezegd werd : »Graaf
Bismarck, heden door mij ondervraagd, heeft mij gemachtigd in
zijnen naam te verklaren, dat het Pruisische Gouvernement Limburg geheel vrij acht van alle politieke verbintenis met Duitschland, en dat hij geneigd is daarvan weldra door eenig officieel
stuk te doen blijken, hoewel hij die formaliteit overbodig rekent
na de stemming van het Duitsch Parlement."
Den In April had de leider der liberaal-Nationalen, Bennigsen,
in den Duitschen Rijksdag Bismarck geinterpelleerd over het
gerucht, dat er in omloop was van een afstand van Luxemburg.
Is deze interpellatie met voorkennis van Bismarck geschied? Bennigsen gaf als Duitschlands meening te kennen, dat alle partij._n in Duitschland de Regeering zouden steunen om Duitsch-
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lands integriteit te handhaven. Bismarck antwoordde onder andere, »dat Pruisen rekenschap zal houden met de zienswijze
der medeonderteekenaars van de verdragen van 1839, van die
der Duitsche bondgenooten, alsmede van de openlijk in den
Duitschen Rijksdag uitgesproken meening. De door Nederland
aangeboden diensten voor de onderhandelingen tusschen Frankrijk zijn van de hand gewezen." Dit laatste gaf aan Thorbecke
aanleiding, om (3 April) den minister van Buitenlandsche Zaken
te interpelleeren. Van Zuylen antwoordde: »Over Luxemburg
zijn geen eigenlijke onderhandelingen gevoerd, ( 1 ) maar hebben
wel besprekingen plaats gehad. Nederland is wel degelijk, zoo
niet rechtstreeks dan toch zijdelings, betrokken bij de oplossing
van het Luxemburgsche vraagstuk. Door het aanbieden harer
goede diensten heeft de Nederlandsche Regeering willen constateeren, dat zij geene verantwoordelijkheid op zich neemt in de
Luxemburgsche aangelegenheden. Volgens verklaring van Bismarck hebben alle banden van Limburg en Duitschland opgehouden te bestaan. De Nederlandsche Regeering zal zich voortaan noch officieel, noch officieus met de zaken van Luxemburg
inlaten." De houding van het Ministerie in de Luxemburgsche
quaestie zou later dienen tot een fellen aanval, welken de Opposltie zou ondernemen.
De houding, die Duitschland aannam, deed Napoleon III zwichten. Luide verklaarden alle partijen, dat zij geen afstand van
Duitschen grond zouden gedoogen. De Koning-Groothertog wilde
verder van geen afstand van Luxemburg hooren. De Fransche
Regeering moest zich dus tevreden stellen met een voorstel,
dat de stad Luxemburg niet meer door Pruisische troepen zou
bezet blijven en de vestingwerken geslecht zouden worden. Op
voorstel van Frankrijk verzochten de Mogendheden en België
den Koning-Groothertog, dat hij eene Conf erentie te Londen zou
uitlokken, die over de ontruiming der vesting zou beslissen.
Den 11n Mei onderteekenden de gezamenlijke Mogendheden,
waarbij zich Italië voegde, dat ook als groote Mogendheid wilde
(

1

) Niet door het Nederlandsche Ministerie.
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optreden, benevens België en Nederland, een verdrag, waarbij
Luxemburg neutraal werd verklaard: het Pruisische garnizoen
zou de vesting ontruimen; de vestingwerken zouden worden geslecht; Luxemburg zou geheel losgemaakt zijn van zijne verhoudino tot Duitschland.
Zóó eindigde de Luxemburgsche quaestie. Hare gevolgen zou
echter niet uitblijven: zij gaf aanleiding, dat de klove tus--den
schen Frankrijk en Duitschland zóó wijd werd, dat zij schier
niet meer gedempt kon worden, en dat in Nederland een aanval op liet Ministerie zou beproefd worden, waaruit een tweede
Kamerontbinding zou voortkomen. Van de eene zijde was men
stellig overtuigd, dat de minister van Buitenlandsche Zaken, Van
Zuylen van Nyevelt, niet anders dan zijn plicht had gedaan; dat hij er
zeer veel aan had toegebracht, dat Luxemburg niet de aanleiding
tot een oorlog tusschen Frankrijk en Duitschland werd; dat de
eer van Nederland volstrekt niet was gekrenkt. Van den anderen
kant echter beweerde men, dat de minister, door onze bemiddeling tusschen Frankrijk en Pruisen aan te bieden, welk aanbod met eene weigering was beantwoord, Nederland wel eene
krenking had doen ondergaan; dat hij door de onderteekening
van het verdrag, waarbij Luxemburgs neutraliteit werd gewaar
ons land in gevaar stelde om eenmaal in eenen oorlog-borgd,
te kunnen gewikkeld worden, zoo die neutraliteit werd geschonden.
Maar er bestonden nog andere redenen, waarom de Oppositie
in de Staten- Generaal de houding van het Ministerie in de
Luxemburgsche quaestie zoo hoog opnam. Wij zullen niet spreken over de meestal valsche geruchten, die verspreid zijn geworden omtrent des Konings aandeel in die quaestie en welke
misschien velen geloofden. De Oppositie, die gezien had, hoezeer de »voortdurende twisten" in de Staten- Generaal door de
bezadigde bevolking werden veroordeeld, meende de gelegenheid,
die zich aanbood, niet te moeten laten voorbijgaan. De Natie
immers is zeer gesteld op neutraliteit, vooral bij een oorlog !
Den 25e November begon de Oppositie den aanval. Haar doel
was den minister Van Zuylen van Nyevelt en met hem het geheele
Ministerie omver te werpen. Hoofdstuk III der Begrooting
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(Buitenlandsche Zaken) was aan de orde. De voornaamste aan
geschiedde door de leden der Tweede Kamer Van der Mae--val
sen, Godefroi en Thorbecke. Dezen maakten den minister er
eene grieve van, dat hij Nederland gemengd had in de Luxemburgsche quaestie; dat hij Nederland had doen treden in den
gezamenlijken waarborg van het tractaat van Londen, waarbij
Luxemburg neutraal verklaard was. Door het laatste zou ons
land in gevaar van oorlog kunnen komen. De minister van
Buitenlandsche Zaken zeide tot zijne verdediging, dat het hem
althans gelukt was Limburg voor goed van alle verplichting
jegens Duitschland te ontslaan; (lat hij voor Nederland gedurende
den oorlog van 1866 de vrije vaart op den Rijn had weten te
bewaren; dat door de houding, welke het Kabinet had aangenomen, het niet noodig was geweest de miliciens onder de wapenen te roepenen; dat de inmenging van het Kabinet van
's-Gravenhage in de Luxemburgsche zaken niet had plaats gehad
dan na 19 Maart, toen de Luxemburgsche quaestie, die reeds
lang te voren was gesteld, dreigde den algemeenen vrede in
gevaar te brengen; dat het rnedeonderteekenen van het Tractaat
van Londen van den 12n Mei, (waarbij de Luxemburgsche quaestie
werd geregeld,) door ons Gouvernement niet kon geweigerd
worden, omdat het eene zaak betrof, waarbij het oorlog of vrede
gold en waarvan de oplossing ons niet onverschillig kon zijn.
Op den tweeden dag der beraadslagingen der Tweede Kamer
stelde het lid Cremers, die in 1866 voor korten tijd minister
van Buitenlandsche Zaken was geweest, twee brieven in handen van den voorzitter, door den Nederlandschen gezant te Berlijn den 28n en 30n Mei aan hem als minister van Buitenlandsche
Zaken gericht. De inhoud van deze brieven zou in tegenspraak moeten zijn met hetgeen door den minister Van Zuylen werd beweerd.
Vat gezegd werd in die beide brieven werd alléén aan de leden
der Kamer medegedeeld : niet aan het Publiek. Te recht is de
opmerking gemaakt, dat, zoo het uit die brieven blijkt, dat de
minister Van Zuylen zich vergist heeft, hij door het toedoen van
zijn voorganger, Cremers, in dwaling is gebracht; dat Cremers
eene niet te rechtvaardigen daad heeft gepleegd, door deze twee
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brieven, officieel aan den minister van Buitenlandsche Zaken
gericht, voor zich zelven te behouden en dus aan de kennis van
zijn opvolger te onttrekken; dat bovendien deze brieven door
hem waren ontvangen, de eerste, toen hij reeds zijn ontslag had
genomen, de tweede, toen zijn opvolger reeds was benoemd. De
heer Cremers, hiervan dan ook ten volle overtuigd, gaf de beide
brieven, die hij tot nog toe in zijn bezit gehouden had, terug,
nadat deze door den deurwaarder daartoe gemachtigd namefes
den Staat der Nederlanden van hem waren opgeëischt.
De meerderheid der Tweede Kamer, — eene meerderheid van
38 tegen 36 stemmen, — stelde den minister van Buitenlandsche
Zaken in het ongelijk : zij verwierp den 26n November de Begrooting. De Ministers boden hierop gezamenlijk den Koning hun
ontslag aan. Zijn besluit (1 December) was, dat Z. M. niet
wenschte op het gedane verzoek om ontslag eene beslissing te
nemen, vóórdat de beraadslagingen over de ingediende krediet
waren afgeloopen. Deze verschillende kredietwetten wer--wetn
den alle 'aangenomen.
Nu, na verloop van jaren, veel meer licht over de Luxemburgsche quaestie is verspreid geworden, kan men zeggen, dat
Nederland niet die quaestie heeft opgeworpen, maar de Fransche
Keizer; dat de eerste onderhandelingen daarover niet tusschen de
Fransche en de Pruisische Regeering zijn gevoerd; dat de opgewondenheid in Duitschland, toen het bekend werd, dat er over
den afstand van Luxemburg aan Frankrijk onderhandeld werd, niet
in het minst aan de Nederlandsche Regeering is te wijten; dat
de deelname van Nederland aan de Conferentie te Londen onvermijdelijk was. Nu reeds zeventien jaren sinds de zitting der
Staten-Generaal van 26 November 1867 zijn verloopen, kunnen
wij nog beamen, wat, in zijne verbolgenheid, door een blad dat
niet tot de Oppositie behoorde, in December 1867 werd gezegd:
»Roekeloos, voorwaar, is het spel, dat de Tweede Kamer met
's lands eer en 's lands hoogste belangen heeft gespeeld. Onwaardig vooral, omdat oud -ministers zich niet hebben geschaamd
brieven in het geding te brengen, waarvan zij wederrechtelijk
houders waren, die moesten strekken om den minister van Bui-
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tenlandsche Zaken (Van Zuylen) te bestraffen wegens met hun
inhoud strijdige uitlatingen en hem ten val te brengen."
Den 21 11 December nam de Koning het Besluit om den gezamenlijken ministers mede te deelen, dat hij het aangevraagde ontslag
niet aannam. Den 27n daaropvolgend werden de zittingen der Staten- Generaal gesloten. Bij deze sluiting der zitting werd aangekondigd, dat »een vernieuwd beroep van den Koning op het getrouwe Nederlandsche Volk het onvermijdelijk gevolg zal zijn"
van Z. M. besluit om het door de ministers gevraagde ontslag
niet aan te nemen.
In den aanvang van het jaar 1868 derhalve zou men voor
het feit staan eener tweede Kamerontbinding. Den 2 11 Januari
waren de beide ministeriën van Eeredienst hersteld geworden
en de portefeuilles daarvan, zooals wij reeds medegedeeld hebben, opgedragen aan Luyben en aan Baron Van Lynden van San
denburg ; de minister J. Heemskerk, die zich aid interim, na den
dood van Borret, belast had met het ministerie van Justitie, deed
dit over aan W. Wintgens, lid der Tweede Kamer voor Delft.
De gemoederen der kiezers waren tamelijk opgewonden. Er
werden geen holle woorden in meetings, geen verontwaardiging
van dagbladschrijvers gespaard, om de agitatie tot kookhitte te
brengen. Van liberale zijde werd de tweede ontbinding voorgesteld als een onverdedigbare aanval op de »vrijheden des Volks"
en op de zelfstandigheid der Staten- Generaal ; als een drieste
poging van het Ministerie om zich te verschuilen achter de koninklijke macht en op deze wijze de vertegenwoordigers der
Natie voor hen te doen bukken. De liberale partij ontving een
sterken steun in de meeste predikanten van de moderne richting. De omstandigheid, dat van de zijde der Anti-revolutionairen en der Katholieken sterk aangedrongen werd op eene herziening der Wet op het Lager Onderwijs, bewerkte, dat zij (de
moderne predikanten) allen als één man in de gelederen der
Liberalen plaats namen. De Godsdienst werd thans niet meer
onder het wachtwoord: »Weg met de Bisschoppen", zooals in
1853, maar onder de leuze : »Geen inbreuk op het neutraal
Onderwijs" daarbij gebezigd. Aanvallen op »Dort en op Rome"
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deden thans weder goede diensten. Men hoorde schreeuwen
van een monsterverbond tusschen Ultramontanen, Orthodoxen en
Reactionairen, 1) evenals men na 1853 van een amonsterverbond tusschen »Ultramontanen en Liberalen", van »Papo-Thorbeckianen" had gehoord. De tegenstanders bleven het antwoord
niet schuldig. Aan de liberale partij werd verweten, dat zij den
Koning zijne door de Grondwet gewaarborgde rechten wilde
ontrooven ; dat men hein tot een ledepop wilde maken, die
moest in beweging gebracht worden door draden, welke de liberale partij in handen hield; dat deze doortrokken was van revolutionaire beginselen ; dat zij gewild had, dat Nederland
zou gewikkeld worden in een verderfelijken oorlog ; dat zij door
hare Oost- Indische politiek het geld in de zakken van particulieren wenschte te brengen in plaats van in 's Rijks schatkist;
dat zij het Onderwijs niet slechts godsdienstloos, maar meer
nog godsdienst-ondermijnend wilde hebben ; dat zij van de
School »moderne sectenscholen" wilde maken. Dergelijke argumenten wierp men elkander voor de voeten. De kern van de
quaestie bleef grootendeels op den achtergrond ; de kiezers moesten opgezweept worden. In hoeverre die beschuldigingen, die
de een den ander toewierp, op waarheid berusten, laten wij
thans in het midden. Zeker is het, dat er ontzaglijk veel werd
overdreven; zeker is het, dat het niet de verstandigsten en eerlijksten onder iedere partijsehakeering zijn geweest, welke het
gretigst van dergelijke verkiezingsmiddelen gebruik maakten. De
opgewondenheid is evenwel op verre na niet zoo groot geweest
als na de Kamerontbinding in 1853.
Den 23n Januari hadden de verkiezingen plaats. De sterkte
der partijen bleef ongeveer dezelfde als in de ontbonden Kamer.
Eenigen vielen, die het minder verdiend hadden; de meeste rad
wel verdiend hadden hunne plaats te verlaten,-draies,ht
behielden die. De beide partijen bleven dus nagenoeg gelijk.
Volledige eenheid van inzichten was er evenmin in het liberale
1) De conservatieve partij werd ter wille van de verkiezingen »reactionair" genoemd.
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kamp als in het conservatieve ; maar aanvankelijke eenheid in
aanval op het Ministerie kon men aan de Liberalen niet ontzeggen. Den 25n Februari werden de Kamers door den minister van Binnenlandsche Zaken, namens den Koning, geopend.
Reeds dadelijk nadat de voorbereidende werkzaamheden waren
afgeloopen, begon de aanval. Thorbecke interpelleerde het Ministerie, of de houding der vroegere Kamer reden tot ontbinding had gegeven. Die ontbinding werd door Thorbecke, Van
Bosse, Godefroy en nog anderen scherp afgekeurd; door I. K.
Van Goltstein, De Bosch Kemper en anderen verdedigd. De antiministerieele partij somde al hare grieven 'op. Eindelijk stelde
Blussé eene motie van orde voor: »De Kamer, gehoord de inlichtingen der Ministers en oordeelende , dat geen landsbelang de jongste ontbinding der Kamer vorderde, sluit de beraadslagingen." Door hunne tegenstanders werd aan de verdedigers
dezer motie verweten, dat zij ministers, wier inlichtingen zij
niet verlangden te hooren, door eene stemming wilden weg
Daar de minister tal van bewijsstukken, die alle op-dringe.
de Luxemburgsche quaestie betrekking hadden, xou overleggen,
werd de stemming over de motie-Blussé eenige dagen uitgesteld ;
maar den `23 11 Maart met 39 tegen 36 stemmen` aangenomen.
Het Ministerie had van de aanneming dier motie geen Kabinetsquaestie gemaakt.
De beslissende slag zou geslagen worden, als de Begrooting
van Buitenlandsche Zaken aan de orde zou komen. Dit moest
geschieden na Paschen. Den 28, April werd deze verworpen met
37 tegen 35 stemmen. Weinige dagen vóórdat de stemming
zou plaats vinden, welke over het voortbestaan van het MinisterieHeemskerk moest beslissen, had deze minister in een Wetsontwerp eenige wijzigingen in de Wet op het Lager Onderwijs
aangeboden. Het werd echter èn door Anti- revolutionairen èn door
Katholieken voor onvoldoende verklaard. Men schreef het ingekomen Wetsontwerp toe aan den wensch om eenigen dezer leden
te winnen. Er werden vele aanmerkingen gemaakt op de stem
van het katholieke lid der Tweede Kamer, Heydenrijck. Deze
had tegen de Begrooting van Buitenlandsche Zaken gestemd.
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Als reden daarvoor gaf hij op de vrees, dat het Ministerie ons
zou terugvoeren naar een Conservatisme, waaronder de minderheden vóór 1848 zuchtten. De »zeer kleine, voorzichtige en
partieele wijzigingen, voorgesteld in de Wet op het Lager Onderwijs" konden hem, Heydenrijck, niet voldoen.
Terstond na de stemming van den 28n April bood het Ministerie gezamenlijk den Koning zijn ontslag aan. Z. M. oordeelde
dit thans te moeten aannemen.
Zóó eindigde de strijd. De kern van de geheele zaak is: dat
de Tweede Kamer zich zelve meer gezag aanmatigde dan het
Ministerie haar toekende. Zij wilde als het steunpunt zijn van
een hefboom, die de uitvoerende macht aan zich kon onder
Dat zwakheid, beginselloosheid, gedekt door onvrrant--werpn.
woordelijkheid, altijd zal blijven heerschen, wanneer het steunpunt »der Macht" in het Parlement is — tenzij dit geleid en
geregeerd worde door mannen van buitengewone begaafdheden ---werd door de overwinnaars in onze Staten- Generaal niet begrepen, althans niet in het oog gehouden.

HOOFDSTUK VI,
Van het aftreden van het eerste Ministerie-Heemskerk tot aan
de uitvaardiging der Wet op liet Lager Onderwijs.

Het Ministerie Van Zuylen—Heemskerk had dan zijn ontslag
gevraagd en Z. M. had dat ontslag aangenomen, maar wie zouden de opvolgers zijn der aftredende staatslieden ? Zeer juist
merkte een hoogleeraar aan de Leidsche Academie, die in politieke vraagstukken steeds meer en meer gezag bij de liberale
partij begon te verkrijgen, Professor Buys, aan : »Een Ministerie-Thorbecke, nu optredende, zou mank gaan aan dezelfde
fout, waarvan het tegenwoordige Kabinet (Van Zuylen-Heemskerk) de nadeelige gevolgen ondervindt. Het zou komen, omdat
een voorganger verslagen is, niet omdat de beginselen, welke
het zelf medebrengt, proef houdend zijn gebleken aan de meerderheid van de Vertegen wóordiging. De tegenstand, welke Thorbecke te wachten had, zoude nu oneindig veel grooter zijn dan
in 1860, evenals de tegenstand van 1860 en volgende jaren
reeds veel sterker was dan die van 1849. Komt Thorbecke (dit
was de wensch van velen) weêr aan het Bestuur, het moet dan
zijn tegenover eene Kamer, op welke hij rekenen kan als in
1849; geen derde ministerie zwakker dan het tweede, evenals
dat tweede ontegenzeggelijk zwakker is geweest dan het eerste.
Maar afgescheiden van dit meer bijzonder belang, zijn er andere
redenen, waarom wij (Prof. Buys c. s.) ons werkelijk verheugen,
dat het voorshands niet tot een derde Ministerie- Thorbecke komen zal. De groote, dringende behoefte van het oogenblik, die
welke het meest algemeen en onverdeeld wordt gevoeld, is deze,
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dat er een eind kome aan den ijdelen personenstrijd van de
laatste jaren; of, kan dat niet, dat dan althans die strijd merkelijk worde getemperd. Deze behoefte nu kan een MinisterieThorbecke, hoe voortreffelijk ook samengesteld, in deze dagen
nog niet bevredigen; het redt ons niet uit den vicieusen cirkel,
waarin wij eindeloos dreigen rond te draaien. De verbittering is
op dit oogenblik zoo groot en zoo algemeen, dat men door de
zege aan de tegenovergestelde partij toe te kennen, den strijd
wel 'kan verplaatsen, maar niet doen ophouden. De geleden nederlaag wordt niet vergeten en wel te minder naarmate men
meer overtuigd was van het onverdiende dier nederlaag." (1)
Er werd dan ook van de meest bevoegde zijde niet begeerd, dat
er een Ministerie -Thorbecke aan het Bewind zou komen. De Conservatieven waren op dezen zeer verbitterd, zoodat men vreesde,
dat door zijne komst tot het ministerie de personenstrijd in de
Kamer des te vinniger zou blijven voortduren, en de verstandigsten
der liberale partij wenschten, dat er een einde aan »den ijdelen
personenstrijd van de laatste jaren" zou komen. Het behoorde
echter bijna tot de onmogelijkheden, dat deze Conservatieven
aan het Bewind zouden kunnen blijven. Wel werd van liberale
zijde later beweerd, dat het niet noodzakelijk was geweest, dat
geheel het ministerie met Van Zuylen, aftrad ; doch dit werd
vooral beweerd, toen men de bezwaren, die uit de geheele aftreding ontsproten, voor zich zag. Er bleef derhalve niets anders
over dan een Ministerie- Thorbecke, zonder den persoon van
Thorbecke.
De Koning had, toen hij het ontslag van het Kabinet -Heemskerk-Van Zuylen had aangenomen, de vorming van een nieuw
Kabinet opgedragen aan Van Reenen, die reeds in 1853 de
portefeuille van Binnenlandsche Zaken had aanvaard, en die
algemeen beschouwd werd als een gematigd voorstander dier
conservatief-liberale Politiek, welke onder den naam van de
Conservatieve partij had geregeerd en thans van het Bewind
was afgetreden; doch het bleek alras, dat de pogingen van Van
(1) Gids, Januari 1868.

142

NIEUWE

Reenen tot een nieuwe Kabinetsformatie niet konden gelukken.
Nadat Z. M. het advies had ingewonnen van Philipse, voorzitter
der Eerste Kamer, en van Mackay, vice-president van den
Raad van State, werd eindelijk, 1 Juni, een nieuw ministerie
benoemd: Fock, burgemeester van Amsterdam, werd minister van
Binnenlandsche Zaken, Van Bosse van Financiën, Roest Van
Limburg van Buitenlandsche Zaken, Van Lilaar, van Justitie,
De V'aa1 van Kolonien, Bros van Marine, Van Mulken van
Oorlog. In de maand Augustus werd het Besluit geteekend,
waarbij de beide ministeriën van Hervormden en van Roomsch-Katholieken Eeredienst werden opgeheven. Van Bosse werd met de
administratie van Hervormden Eeredienst, Van Lilaar met die van
R. K. Eeredienst belast. Het was een maatregel, die zeer vele
aanmerkingen en tegenspraak van Roomsch-Katholieke zijde uitlokte : evenwel heeft de uitslag deze aanmerkingen niet bevestigd. Zelfs had men van R. K. zijde, vóór 1848, meermalen op
de opheffing der afzonderlijke ministeriën van Eeredienst aan
Dat deze maatregel echter genomen werd door een-gedron.
liberaal ministerie, terwijl men van liberale zijde steeds aandrong
op »Scheiding van Kerk en Staat"; terwijl men zag, wat onder
deze leus in andere landen werd bedoeld, was de bezorgdheid
der Katholieken niet zonder grond.
Eene andere zaak wekte echter veel meer de algemeene ontevredenheid zoowel van Katholieken als van Anti-revolutionairen
op. Het was de verklaring van den minister van Binnenlandsche
Zaken, dat de Regeering de Wet op het Lager Onderwijs niet
zou herzien. Dit geschiedde naar aanleiding van de interpellatie
van Koorders, die van het nieuw opgetreden ministerie, terstond
na de bijeenkomst der Tweede Kamer, ophelderingen had gevraagd : 10 omtrent de Kabinetsformatie, 2° de Koloniale Politiek,
3° de herziening der Wet op het Lager Onderwijs. De beraad
werden bij deze gelegenheid vrij warm gevoerd : zoowel-slagine
van liberale als van anti- liberale zijde. Jonckbloet en andere
vschoolwetmannen" vielen de tegenstanders der schoolwet vrij
sterk aan; trouwens Gefken, Koorders en andere Anti-revolutionairen gaven den Liberalen niets toe, en de minister eindigde
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met de pertinente verklaring, dat de Wet op het Lager Onderwijs door dit Ministerie niet zou gewijzigd worden. Dit DNon
possum us" van minister Fock was de reden, waarom èn Katholieken
èn Anti-revolutionairen zich tegen het ministerie verklaarden. Het
Mandement der Bisschoppen, dat in 1868 verscheen, gaf aan den
»Schoolstrijd", gelijk hij van katholieke zijde gevoerd is, haar juist ka
waarvan men in dien strijd sinds niet afgeweken is. Wij zul--rakte,
len op dat Mandement later terugkomen. De schoolwetstrijd begon,
in den loop van 1868, dit karakter aan te nemen, tengevolge
waarvan de zoogenaamde Conservatieven al meer en meer in de
andere partijen opgelost werden; de politieke strijd al meer en
meer een kerkelijke strijd werd ; en eindelijk een groot gedeelte der Conservatieven onder het vaandel der Anti-revolutionairen krachtiger werd in het strijdperk tegen de Liberalen,
welke zij als afstammelingen van DE Revolutie bleven beschouwen.
De eigenlijke oplossing van een groot gedeelte der zoogenaamde Conservatieven in de Anti-revolutionairen is, wel is waar,
niet in 1868 geschied. Dit opiossings- en scheidingsproces heeft
ettelijke jaren geduurd, doch in 1868 en 1869 zijn door Groen
van Prinsterer in zijne Nederlandsche Gedachten, die als vliegende
blaadjes verschenen, de lijnen afgebakend, en de halfslachtige Conservatieven genoodzaakt partij te kiezen ; om of wel met de Anti-revolutionairen te stemmen en zich voor eene radicale herziening der
wet op het Lager Onderwijs van 1857 te verklaren ; of wel over
te gaan in het kamp der Liberalen. Daar de liberale partij
vooral beweerde, dat artikel 194 der Grondwet van 1848 de
Openbare School, als algemeenen regel, gebiedend noodzakelijk
maakte, zeide Groen: »Welaan dan herziening der Grondwet,
om artikel 194." In dezen strijd ontzag Groen van Prinsterer
evenmin zijne persoonlijke vrienden, als zijne tegenstanders. Wie
niet met hem de onderwijsquaestie als Shib/olei/e aannam, werd
niet waardig gekeurd in de gelederen der Anti-revolutionairen te
strijden. En dit politiek systeem, hetwelk de »anti-revolutie" door
Groen van Prinsterer is genoemd, was door de innigste banden saamgeweven met de Orthodoxie van de leden der Gereformeerde
Kerk, en deze weder had haren oorsprong, naar Groen en de
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zijnen zeiden, in het Calvinisme: Nous Bommes issus de Calvin. Van
daar dat zij, die in de eerste plaats innig gehecht waren aan de
Gereformeerde Orthodoxie, zich onder het politieke vaandel der
Anti-revolutionairen schaarden. Zij, die tot nogtoe zich hadden
tevreden gesteld met »mede gaan met de Conservatieven" werden door den leider genoodzaakt zich vóór of tegen te verklaren. Het onmiddellijk gevolg van deze houding van Groen van
Prinsterer was, dat de zoogenaamde conservatieve partij van dit
tijdstip af hare volgelingen zag verminderen, terwijl de Anti-revolutionairen toenamen. Dit bleek reeds bij de verkiezingen van 1869.
De schoolquaestie werd bij die verkiezingen door den leider der
Anti-revolutionairen gekozen als toetsteen van de trouw aan
de beginselen, door hem beleden en gepredikt en als politiek man,
hetzij in de Tweede Kamer, hetzij in de Pers, met klem ver
Omstreeks 1869 kon Groen van Prinsterer voornamelijk-deig.
rekenen op drie personen, die geheel en al met zijne beginselen
en begrippen één waren en die met »ijver beleden": het warn A.
Kuijper, Keuchenius en Wormsen. In de beide Kamers der StatenGeneraal telde hij, evenals onder de predikanten en onder de
aanzienlijken, vele medebelijders; maar vooral zijne geestverwanten in de Staten- Generaal hadden zich nog niet vrij genoeg
weten te maken van de conservatieve partij. Alleen onder het
kiezersvolk waren er velen, en nog meerderen onder »het volk achter
de kiezers", met hart en ziel, met verstand en vermogen gehecht
aan de »zuivere Leer`, zooals zij zelven zeiden, aan de kerkelijke
»Orthodoxie ", zooals anderen, de meer gematigden, het noemden.
Doch tusschen de belijders der »zuivere Leer", dat is de Afgescheidenen en de Gereformeerd Orthodoxen, is wel degelijk verschil
van opvatting op dogmatisch gebied. Dit is dan ook niet zonder
invloed gebleven op de meerdere of mindere volgzaamheid aan het
vaandel van den hoofdleider. Op politiek terrein werd de oor
verklaard aan de »School zonder den Bijbel ": op Theolo--log
gisch gebied aan de »Moderne Theologie." De eisch was: geen
voorgewende maar wezenlijke vrijheid van Onderwijs: de vrije
School regel, zoodat de geloovigen hunne kinderen kunnen laten opvoeden en onderwijzen naar »Gods Woord": insgelijks
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voor Modernen en voor Katholieken eigen scholen; de school
zooveel mogelijk los gemaakt van de banden van staatsbemoeiing.
Maar de meerderheid van hen, die zich nog Conservatieven noemden, bleef vasthouden aan het begrip der voortreffelijkheid van het
openbaar, zoogenaamd neutraal, onderwijs: zij vreesden nde overheersching der kerkelijken in de school." Dan van de Conservatieven gescheiden! riep Groen den zijnen toe. Hunne halfslachtigheid
was in zijne oogen verderfelijker dan de openlijke aanvallen der liberale partij. En de invloed der Conservatieven begon van dien
stond af met iedere nieuwe verkiezing belangrijk te dalen. Er
werden Anti- revolutionairen gekozen of Liberalen. De schifting
was begonnen, de scheiding was gemaakt: de een ging rechts,
de ander links, naar de Anti-revolutionairen of naar de Liberalen,
naar gelang het kerkelijk idee meer of minder zijne politieke
begrippen beheerschte.
Maar hetzelfde scheidingsproces werd ook waargenomen onder hen, die tot de liberale partij zich aangetrokken gevoelden of
zich daartoe reeds rekenden. Wat zij de »kerkelijke agitatie" der
Orthodoxen noemden kon in hunne oogen geen genade vinden. Zij
achtten de »Staatsschool" in gevaar, bedreigd door »de overheersching der kerkelijke partijen." Daartegen moest gewaakt
worden.`
Ons bestek laat niet toe, de gezindheid der Liberalen wijd
te beschrijven. Wij zullen ons tot enkele voorbeelden be--lopig
palen, waaruit deze voor een ieder duidelijk genoeg zal blijken.
Stout, op een hoogen toon, werd door een voorstander der
bestaande wet op het lager onderwijs, gesproken: namelijk door
een predikant van de moderne 'richting, Lamping. Hij was
slechts één der velen, die, als kampioenen uit het kamp der
moderne Theologen, in het strijdperk traden voor de openbare
school; maar zijne uitdrukkingen hebben vooral daarom meer
waarde, omdat zij gevonden worden in de Gids, en omdat
Lamping spoedig na het verschijnen zijner artikelen over de
Schoolwetsherziening verbonden werd aan de redactie van de
Nieuwe Rotterdammer het invloedrijke hoofdorgaan, dat, meer
nog dan het Ilandelsblad, den toon aangeeft voor de anti-papisIve D. 10
:
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tisch gezinde Liberalen. Lamping dan antwoordt op de vraag, die
hij zelve stelt : »Wat zal dan moeten geschieden, als de Staat
zoowel aan de volksbeschaving als aan de algemeene gewetensvrijheid verplicht is, niet alleen publiek onderwijs te geven,
maar het ook zooveel mogelijk te doen beantwoorden aan het
doel `1" En dat antwoord is: »Men zal moeten beginnen met
eene illusie op te geven. Men zal zich moeten schikken in den
onvermijdelijken en bovendien grondwettigen toestand, dat het
Christendom niet de officieele godsdienst van den Staat is. Niets
is Groen hinderlijker dan dat, zooals hij het belijdt, het Christendom onder de categorie der individueele zienswijzen valt. Toch
zullen wij, levend in een constitutioneel Nederland, moedig dien
toestand moeten aanvaarden (1) .... Het moge sommigen ongevallig zijn, maar het is het onvermijdelijk gevolg van een hoofdbeginsel van het moderne Staatsleven."
»Voorts zal men niet langer aan Nederland moeten betwisten,
dat de inrichting van het lager onderwijs naar billijkheid niet anders
zijn kan. De publieke scholen worden ingericht voor de algemeene behoefte, terwijl voor bijzondere behoeften bijzondere
scholen kunnen worden gesticht. Wat is daartegen te zeggen ?
Wie aan de lagere School eischen doet, die zich boven het peil
der alpemeene behoefte verheffen, moet niet van den Staat, maar
van eigen zorg voorziening wachten. Men is in het volle bezit
van het recht, om hetwelk zoovele jaren lang gestreden is: de
volledige vrijheid van het Bijzonder Onderwijs. Het kanaal voor de
gemoedsbezwaren is gegraven : dien het aangaat zorge, dat hij
daardoor een uitweg vinde."
»Eindelijk, men zal den strijd tegen het publiek onderwijs
moeten staken en niet aan een land het onderwijs ontnemen
willen, dat een groot gedeelte van de Natie lief heeft en niet
missen kan. In stede van over het geheele volk eene geestelijke curatele te willen oefenen, zal men de krachten moeten
inspannen om in eigen behoeften te voorzien ... maar wil men
(1) Voorzeker zal de meerderheid der Natie dit aan Lamping niet toegeven.
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op de puinhoopen van ons publiek onderwijs de confessioneele
school doen verrijzen, om in de kinderen, het geslacht der toekomst, aan het Liberalisme den doodsteek toe te brengen : is
de beweging offensief, men zal de Liberalen vinden op hunnen
post !" (1)
Jonckbloet, vroeger hoogleeraar in de Letterkunde te Groningen, thans lid der Tweede Kamer, een der »vooruitstrevende
leden" der liberale partij, had reeds in 1866 een geheel boek
over de Schoolwelagilatie geschreven : voornamelijk met het doel om
Groen van Prinsterer's stellingen te wederleggen en diens wenschen voor onaanneembaar te verklaren. Als »slotsom van zijn
onderzoek meende hij deze vier stellingen te mogen neerschrijven :
4 ° . Art. 194 der Grondwet geeft vrijheid van onderwijs, maar
geene onbeperkte vrijheid.
2 ° . Op den voorgrond staat openbaar onderwijs, »door den
Staat ingesteld, aangekweekt, aanbevolen en beschermd."
3 ° . Het bijzonder onderwijs heeft recht van bestaan : meer niet,
en is gebonden aan zekere voorwaarden door den Staat gesteld.
4 ° . Die beperking was het gevolg :
a) deels van de overtuiging, dat de Staat geroepen en verplicht
is voor het onderwijs te zorgen;
b) deels van vrees voor ondermijning van degelijk onderwijs,
hetzij door concurrentie, hetzij door ontstentenis van scholen;
e) deels door vrees voor sectenscholen."
»Dit was het standpunt," vervolgt Jonckbloet, »waarop men
in 18448 stond (2) : dit zijn de beginselen, die de grondslagen
der wet van 13 Augustus 1857 op het lager onderwijs uitmaken."
»Het grondwettige en wettige van den bestaanden toestand
kan niet worden ontkend of betwijfeld. Maar men zou kunnen
vragen of dat standpunt het onze nog kan zijn, of wij misschien
rijp geworden zijn voor eene mindere, misschien in 't geheel niet
beperkte vrijheid van onderwijs. Deze vraag verdient eene ern(1) Gids, Juni 1868.
(2) Maar ook toen bestond reeds scherpe oppositie tegen dat punt.
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stige en opzettelijke overweging." En uit die overweging komt
Jonckbloet tot de gevolgtrekking, dat er aan de wenschen der
tegenstanders van de wet van 1857 op het Lager Onderwijs niet
moet toegegeven worden.
Wat Jonckbloet stelde en meende bewezen te hebben, werd
algemeen door de liberale partij — niet slechts in de Kamers der
Staten- Generaal, maar ook daar buiten in de Pers, in de bij
kiezersvergaderingen — als de meening der Libe--enkomst,i
ralen in de schoolwetquaestie aangenomen. Men kan omstreeks
dezen tijd (1868-1869) de transformatie constateeren van de
felste tegenstanders der liberale partij en van Thorbecke in 1853 ;
van hen namelijk, die toen de Fakkel als hun orgaan erkenden
en bij wie vijandschap tegen de Orthodoxie en tegen het »Clericalisme van Rome" de hoofdtoon bleef: het kerkelijk Liberalisme
was hun bijgebleven om een politiek Liberalisme te baren. De
bijzondere scholen voor iedere gezindheid, voor Roomschen, voor
Orthodox Gereformeerden konden wel is waar niet geweerd
worden, maar de vrees voor »sectescholen" beheerschte dit soort
van Liberalen geheelenal. En sectescholen waren in hun oog
»de school met den Bijbel" en de school door R. K. geestelijken
gesticht en door dezen met hunnen geest bezield.
Het waren vooral de predikanten, aanhangers der moderne
Theologie, welke als de grootste voorstanders en verdedigers der
Openbare School, volgens de wet van 17 Augustus 1857, optraden. Zij waren dit in de eerste plaats : omdat zij, als kerkelijke
personen, niet anders zijn en kunnen of mogen zijn, dan bezield
met een geest van Propaganda, welke ieder geestelijke van
een Christelijk kerkgenootschap behoort eigen te zijn : ten tweede,
omdat zij in de voorstanders der Gereformeerde Orthodoxie
hunne tegenstanders zien op theologisch gebied. Het is iedere
Geestelijkheid eigen, en het behoort het te zijn, dat zij een scherp
en waakzaam oog gevestigd houdt op het onderwijs, dat aan
de kinderen wordt gegeven. Wijl men, hoewel misschien vaak al te
veel, aan het onderwijs op de lagere School de kracht toekent,
om het geslacht der toekomst te vormen — daar in den regel de
begrippen, die den jeugdigen gemoederen op de school worden inge-
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prent, ook op lateren leeftijd geldend blijven — zoo is het de plicht
van de geestelijken en van de bedienaren van den Godsdienst om
zich het lager onderwijs aan te trekken. Orthodoxe predikanten,
en katholieke geestelijken ijveren dan ook steeds, zoodra zij de
vrijheid en het vermogen daartoe hadden, om eigen, bijzondere
scholen op te richten ; maar de predikanten der moderne richting zagen de Openbare School overeenkomstig hunne richting
werkzaam: zij wilden daarop invloed uitoefenen, en zoo zij dien
invloed reeds uitoefenden, dezen nog vermeerderen. Wat niet
onmiddellijk, tengevolge van de bestaande wet van 1857, kon
geschieden, zochten zij op middellijke wijze te bereiken. Zoo
werd, vooral door Professor Harting te Utrecht en door
D. Harting, Doopsgezind predikant te Enkhuizen, eene maatschappij opgericht, het Schoolverbond genoemd. Het moest, door
instelling van belooningen voor de kinderen, die getrouw de School
bezocht hadden, het schoolbezoek bevorderen: eene vrij onschuldige zaak op zich zelf, doch die door de omstandigheid, dat meestal
moderne predikanten zich aan het hoofd hadden gesteld, den
argwaan der Orthodoxen en Katholieken opwekte. Eene andere
vereeniging, die den naam van TPolksonderw,s aannam, werd
in 1870 opgericht door A. Moens, lid van de Tweede Kamer,
voormalig predikant, en door mr. A. Kerdijk, een advocaat
met vrij geavanceerde politieke opiniën. Yolksonderwijs trachtte
meer onmiddellijk invloed op de lagere school uit te oefenen.
Later, in 1872, 1874 en volgende jaren was haar de Wet van
43 Augustus 4857 niet meer voldoende. Zij wilden het Lager
Onderwijs »verbeteren" en door geldelijke ondersteuning van den
Staat meer onder diens beheer brengen. Volksonderwijs trad als
politiek lichaam op en wenschte invloed op de benoemingen van
leden der gemeente, provincie- en rijksvertegenwoordiging uit
te oefenen. Deze omstandigheid en vooral dat de meeste afdeelingen van Volksonderwjjs predikanten der moderne richting tot
bestuurders hadden, wekte, nog veel meer dan dit bij het
Schoolverbond het geval was, het wantrouwen van Orthodoxen en
Katholieken. Dezen beschouwden Polksonderwijs, als tegen hun
gericht. De openbare scholen werden door hen »moderne secte-
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scholen' genoemd. De naam was gegeven en teekende den
grond van hun verzet tegen de Openbare School.
Het ligt niet op onzen weg om het goed recht van de voor
tegenstanders der Openbare School te toetsen :-standerofv
wij deelen slechts feiten mede. Verreweg de groote meerderheid
der Liberalen dweepte met de openbare school: de omstandigheid,
dat Katholieken en Orthodoxen haar aanvielen, gaf hun gelegenheid
om op de volksopinie te werken en den strijd, clie thans tusschen
de politieke partijen gevoerd werd, te bestempelen als een strijd
vóór of tégen de overmacht van kerkelijke partijen in de School
en den Staat ; terwijl ' daarentegen de Liberalen werden voor
als door de School propaganda voor »het moderne-gestld,
ongeloof" te maken. Van beide zijden werd de strijd vaak met
zeer veel overdrijving gevoerd. De Liberalen echter wisten een
groot gedeelte der menigte op te wekken tegen bde Ultramontanen", die, op bevel van den »Syllabus", den strijd verklaard hadden aan den modernen Staat en aan de Volksverlichting.
Eén onder de Liberalen echter, A. Pierson, die voorzeker
niet van Orthodoxie of van Ultramontanisme kon verdacht worden, waarschuwde de liberale partij. Hij vergeleek hare houding,
reeds in 1868, met die van Oldenbainevelt tegen de Orthodoxen
van zijnen tijd. Hij gaf een drietal vlugschriften uit, getiteld: de
liberale partij op staalkundig gebied. De schoolwetstrijd werd in die
vlugschriften besproken en getoetst. Pierson kwam tot het volgende
resultaat: »In de werkelijkheid bezitten wij eeneniet-godsdienstlooze
school, waarin Christelijke deugden moeten worden aangekweekt:
eene school derhalve doortrokken van een Christendom, verheven
boven geloofsverdeeldheid. Er is ongetwijfeld een Christendom
boven geloofsverdeeldheid; er zijn deugden, ook dit duidt geen
tegenspraak, die door dat Christendom worden aangekweekt. Dat
is metterdaad het Christendom, dat in onze jeugd van Staatswege aangekweekt wordt. Men moet dit toegeven, en voorts,
dat dit bepaalde door den Staat in bescherming genomen Christendom gevoegelijk met den naam van »modern Christendom,
of Christendom naar de moderne opvatting ", kan betiteld worden.
De Staat laat dus op zijne scholen een bepaald Christendom aan
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de kinderen mededeelen, een Christendom zonder Dogmatiek ;
een Christendom naar de beschrijvinge Thorbeckes. Het harde
woord is dan ook uitgesproken : onze staatsscholen zijn moderne
sectescholen. Is dat woord zoo geheel onjuist ?
Wat vloeit daaruit voort ? Zijn scholen goed, dan oefenen zij
een invloed uit, die door niets kan worden opgewogen, allerminst door drie kwartier katechisatie in de week. Maar dan moet
men ook aannemen, dat uit de Nederlandsche jeugd, voorzoover
zij de Nederlandsche Staatsschool bezoekt, een geslacht•zal groeien,
doordrongen van den geest van het ondogmatisch Christendom.
Wil de geheele natie dat ? De vraag schijnt bijna ironie."
En A. Pierson bezat den moed tot de schoolwetbewonderaars
te zeggen : »Die Wet is in mijn oog niet liberaal, ofschoon zij
het te goeder trouw wil zijn. Zij dringt de Natie in hare School
een Christendom op, waarvan een gedeelte der Natie niets weten
wil. Zij drijft onwillekeurig propaganda voor een godsdienst, dien
een gedeelte der Natie verafschuwt."
Wat door A. Pierson werd gezegd vond scherpe tegenspraak,
niet slechts bij de Schoolwetmannen, maar ook bij ernstige wetenschappelijke Liberalen. Wij noemen slechts de Bosch Kemper
in zijn Volksblad en Professor Buys, die tegen Piersons vlugschriften een artikel plaatste in de Gids, onder den titel van
Dubbelzinnige politiek. Het hooge woord der liberale partij bleef
dan ook : »geen Schoolwetherziening; niets toegeven, hoe weinig dan ook."
Aan de eene zijde werd het vasthouden van velen aan de
school, volgens de Wet van 17 Augustus 1857, in geen geringe mate versterkt: aan de andere zijde de tegenstand tegen
die school, in niet mindere mate, aangevuurd door het Mandement der R. K. Bisschoppen. Dezen, daartoe den 23n Juli 1868
te 's Bosch bijeengekomen, vaardigden in de maand Augustus
een herderlijk schrijven aan de Geloovigen van Nederland uit. In
dat Mandement werd met ernst en waardigheid aan de Katholieken voorgehouden, welke plichten op de ouders, betreffende
het onderwijs hunner kinderen, rusten." De Kerk wil, dat de
jeugd in de wetenschappen onderwezen worde, maar zij wil
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tevens, dat dit onderwijs in alle opzichten katholiek en godsdienstig zij. Zal eene school het vertrouwen der Katholieken
alleszins waardig zijn en hunne goedkeuring wegdragen, dan is
het niet voldoende, dat zij den katholieken Godsdienst (gelijk het
heet) eerbiedige, dat is volstrekt onaangeroerd late ; maar zij
moet den godsdienst zelven leeren kennen en beoefenen. Wat dus
te denken van scholen, waar de invloed van de Kerk en den godsdienst is verbannen en slechts eene zekere natuurlijke zedeleer,
of, wat verkieslijker zou wezen, noch godsdienst, noch zedeleer
wordt geleerd ? Katholieken mogen zulk een onderwijs niet goedkeuren. Dit beteekent echter niet, dat men in geen geval van dergelijk onderwijs kan gebruik maken. Neen, wanneer men niet in de
gelegenheid is het noodige onderwijs te hebben op eene school,
die de Kerk in alle deelen goedkeurt, dan kan men zijne toevlucht nemen tot eene niet-katholieke school, altoos echter op
voorwaarde, dat in die school niets onderwezen worde in strijd
met godsdienst en zedeleer. Echter beschouwe men het onderwijs op dusdanige school nooit anders dan als eene »droevige
noodzakelijkheid." Zoolang die noodzakelijkheid aanhoudt vermanen
Wij diegenen, die zich in zulk geval bevinden, om zooveel doenlijk door meerderen ijver en zorgvuldigheid in het ontbrekende
te voorzien. Niet aldus evenwel zouden Wij kunnen spreken van
die ouders, welke door eigen schuld de gelegenheid zouden verzuimen, om hunne kinderen op eene school, volgens onzen H.
godsdienst ingericht, te doen onderwijzen; welke zonder nood aan
het altoos gebrekkige onvoldoende onderwijs op niet-katholieke
scholen de voorkeur zouden geven. Hoe zouden zij toch zulk
een gedrag voor God kunnen verantwoorden ?"
Dit was in hoofdzaak het Mandement der Bisschoppen aan
de katholieke Geloovigen. Het werd door de niet-orthodox
gezinde Protestanten en door eenige naamkatholieken beschouwd
als eene oorlogsverklaring : niet slechts aan de Openbare School,
maar ook aan de »moderne maatschappij ". De Katholieken, door
het Mandement te volgen, zouden zich afscheiden van het na.
tionaal staatsleven. »Het mandement der Bisschoppen, hoe voorzichtig gesteld ", schreef J. de Bosch Kemper in het Volksblad,
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»is geene bloot godsdienstige, maar ook eene maatschappelijke
en staatkundige quaestie. Waar de Katholieken zich afscheiden
van het nationaal onderwijs, scheiden zij zich oo af van het
nationaal volksleven en bereiden zij zich de vroegere uitsluiting
van staatsbedieningen ". De Katholieken vermeenden echter, dat
eene school, door minstens de helft der bevolking, — OrthodoxGereformeerden en Katholieken, –. gehaat, nooit »nationaal" kon
genoemd worden ; dat zij bovendien niet in eene »vroegere
uitsluiting" zoetsappig zouden berusten. De Orthodoxen waren
misschien nog minder geneigd dit te doen. De strijd bij de stembus werd dan ook bijna hoofdzakelijk gevoerd door vóór- of
tegenstanders van de bestaande schoolwet.
De wenschen der Orthodoxen gingen al dadelijk tot »de vrije
school": tot eene wetgeving ni., waardoor Christelijk- Gereformeerden, moderne Protestanten, Katholieken, ieder voor zich eigen scholen zouden kunnen hebben, zonder dat de Staat de eene bevoorrechte
boven de andere, gelijk zij beweerden dat thans het geval was.
De wenschen, door de Katholieken gesteld, waren gematigder.
Dezen stelden zich voorshands met weinige inwilligingen tevreden. Zonder de beginselen op le offeren, waren zij bereid zich
te vergenoegen met eenige inschikkelijkheid, waardoor voor de
Bijzondere School eenige moeielijkheden zouden worden uit den
weg geruimd. Wie eenigermate met de toestanden der katholieke bevolking van Nederland bekend is, zal wel toestemmen,
dat, ingeval men spoedig na 1868, de begeerde inwilliging
had toegestaan, de schoolwetstrijd in ons land nooit zulke ver
als later het geval is geweest, hadde aangenomen. Gelijk-houdinge,
zij eigen kerken bouwden, zouden zij ook overal eigen scholen
hebben gebouwd en berust hebben in den bestaanden staat van
zaken. Immers dat oprichten van eigene scholen, mits men daarin
niet middellijk of onmiddellijk belemmerd werd door de Wetgeving,
droeg in 1868 nog de goedkeuring van verreweg de meesten hunner
weg. Het samengaan met de Anti-revolutionairen was toen nog iets,
waartoe velen en invloedrijken onder hen volstrekt nog maar
niet konden besluiten. Die wenschen werden door Heijdenrijck
(28 en 30 Sept. 1868) in de Tweede Kamer der Staten-Gene-
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raal voorgedragen. Zij komen hier op neder: »schoolgeldheffing door
de gemeente-besturen moet, behoudens van armen, verplichtend gemaakt worden ; aan gemeenten, die geen schoolgeld heffen, moeten geene subsidiën verleend worden; aan hulponderwijzers moet in bepaalde gevallen het recht verleend worden,
om aan het hoofd van bijzondere scholen te staan; de examens
moeten verbeterd worden, door meerdere waarborgen van onpartijdigheid te geven en door de medewerking van vertegenwoordigers der bijzondere scholen bij die examens verplichtend te
stellen." Wanneer deze vier wenschen tóén waren bevredigd
geworden, zouden de Katholieken, — die hunne meening in
4868 kenden, zullen dit bevestigen, — tevreden zijn geweest.
Er werd echter op tamelijk hoogen toon, binnen en buiten de
Staten- Generaal, weigerend op geantwoord. Men wilde van geen
toegeven weten: de secte- scholen immers waren een gevaar voor
de nationale éénheid!
De strijd werd dan ook heftiger. De gelegenheid, welke het
opheffen van het dagbladzegel aanbood, werd van beide zijden
gretig waargenomen.
In de troonrede van 1868 was de toezegging van die opheffing reeds gedaan. Zij werd door de dagbladpers, vooral door
de liberale, sinds langen tijd begeerd. Het gehalte der Journalistiek en de verspreiding van kennis onder het volk zou daardoor
gebaat worden. De schatkist leed daardoor wel een verlies van ruim
zeven ton, doch dit zou gevonden worden door de vermeerdering
van de belasting op de jenever. Het voordeel, dat de groote dagbladen daardoor genoten, was niet gering. Men schatte het voor het
Handelsblad op f 120.000, voor de Nieuwe Rotterdammer op
f 60,000, voor het Dagblad van Zuid- Holland op f 40,000,
voor de Haarlemsche Courant op f 50,000; zelfs het geringste
blaadje trok er voordeel van. Het wetsontwerp werd dan
ook in de Tweede Kamer met 41 tegen 31 stemmen aangenomen. De Eerste Kamer volgde : den 7n April 1869 werd
de opheffing der zegelbelasting op de dagbladen tot wet verheven. Het is waar, de dagbladen vergrootten hun formaat, zij
etaalden ruimer hunne redacteuren en verminderden hunne

HET DAGBLADZEGEL OPGEHEVEN. 155

abonnementsprijzen; maar of het innerlijke van de Journalistiek
door de opheffing van de zegelbelasting heeft gewonnen, kan
betwijfeld worden. Spoedig verrezen kleinere en grootere bladen
bij menigte; niet één onbeduidend stadje met eene ietwat
belangrijke omgeving of er verrees een locaal blaadje. Het
aantal bladen, voor 1869 op 159 geschat, werd binnen betrek
korten tijd verdriedubbeld. Ieder boekhandelaar, die het-kelij
wagen durfde, behoefde slechts geringe uitgaven te doen en redacteuren waren nog gemakkelijker te vinden dan het benoodigde
kapitaaltje. Vooral waren het predikanten en onderwijzers,
die de taak van journalisten op zich namen: alsof een tamelijke kennis van de Politiek en van de behoeften der Natie
zoo maar voetstoots wordt verkregen! De geneigdheid van de
meesten dier redacteuren van locale blaadjes leidde hen, door
hun maatschappelijk standpunt, er toe om, te pas of te onpas,
over de onderwijsquaestie te spreken. De dagbladpers was spoedig
overgeleverd aan tal van lieden, bij wie het oordeelen en ver
toon het gemis aan grondige kennis moest-ordelnphg
vergoeden. Dat dit de hartstochtelijkheid, waarmede alreeds de
Onderwijsquaestie werd behandeld, nog in hooger mate opwekte,
is bekend genoeg. Dat de aandacht der Natie daardoor, ten
nadeele van vele andere belangen, schier tot ééne quaestie werd
beperkt, is herhaaldelijk door velen, maar vruchteloos, betreurd.
Eene andere wet, waarbij de doodstraf werd afgeschaft, werd
door het Ministerie -Fock voorgedragen en door de Staten-Generaal aangenomen. De minister van Justitie Van Lilaar droeg
dit wetsontwerp voor. Het werd door de beide Kamers aangenomen en den 17x1 September 1870 door de Koninklijke bekrachtiging tot wet verheven. Het is hier de plaats niet om
te oordeelen, in hoeverre de afschaffing van de doodstraf al dan
niet door de omstandigheden wordt gevorderd; in hoeverre onze
Maatschappij al dan niet voor die afschaffing rijp is . Over het
algemeen genomen, beweerden Anti -revolutionairen en Katholieken, dat die straf niet diende opgeheven te worden; de Liberalen
daarentegen waren vóór de afschaffing. De orthodox-Gereformeerden verdedigden het behoud van de doodstraf vooral op bijbelsche

156

AFSCHAFFING VAN DE DOODSTRAF.

gronden. Dat een ziekelijk sentimentalisme en een verkeerd
humaniteitsbegrip op de zienswijze der Liberalen sterk gewerkt
hebben, zal niemand betwijfelen, die hetgeen toen (in 1870)
over deze quaestie is geschreven, nauwlettend heeft gelezen. Over
het algemeen verdedigden de Katholieken het behoud van de
doodstraf, maar beperkt tot weinige en overtuigend bewezen gevallen en tot groote euveldaden. Door eenigen, in de Pers
vooral, werd de fout begaan, dat zij het stemmen vóór de afschaffing van de doodstraf beschouwden als bonkatholiek" : wat
trouwens niet het geval kan zijn. Doch de kleine Pers vooral
werd geleid door mannen, die maar al te zeer gewoon zijn, een
vraagpunt slechts van ééne zijde te beschouwen (1).
De afschaffing van de doodstraf was niet de eenige belangrijke daad, die door den minister van Justitie Van Lilaar is verricht.
Hij onderteekende ook het Koninklijk Besluit, waarbij de beide
ministeriën van Eeredienst werden opgeheven. Beide zaken, zoowel
afschaffing van de doodstraf, als afschaffing van de departementen
van Eeredienst, werden door de liberale partij begeerd : het tweede
nog meer dan het eerste. Het program van scheiding van Kerk
en Staat, door schier alle Liberalen voorgestaan, maar door allen
zeer verschillend begrepen, bracht dit mede.
Onder het Ministerie -Fock had er voor de verkiezingen van
1869 een nieuwe indeeling der kiesdistricten plaats, daar door
de vermeerdering der bevolking vermeerdering van het getal
afgevaardigden noodzakelijk geworden was. De oppositie-partij
verweet den minister het »verknippen van de kiesdistricten" ten
voordeele der Liberalen. De vernieuwing van de eene helft van

de Tweede Kamer in 1869 viel geheelenal ten voordeele der
liberale partij uit. Zij geschiedde onder de leus: vóór of tégen herziening van de Wet op het Lager Onderwijs. Het Ministerie, dat slechts op de liberale meerderheid in de Tweede
Kamer steunde, werd echter, zonder dat die meerderheid ver(1) Uit deze woorden volgt niet, dat de schrijver het behoud van de dood
niet goedkeurt: hij keurt slechts niet goed, dat men b.v. het als »onka--straf
tholiek" beoordeelde, toen Zinnicq Bergmann vóór die afschaffing stemde.

MINISTERIEELE CRISIS.

157

anderd was, ontbonden, en in December 1870 stond het land
weder voor een ministerieele crisis. In het begin van November
hadden de ministers van Koloniën, van Buitenlandsche Zaken,
van Justitie en van Oorlog Z. M. hun ontslag aangeboden.
Fock en van Bosse werden door den Koning met de vorming
van een nieuw Ministerie belast. Niet de krachtige aanvallen
der Oppositie, maar innerlijke zwakte was de oorzaak van het
uit elkander vallen des Kabinets. De Eerste Kamer had met
meerderheid van ééne stem de begrooting van Koloniën verworpen:
maar dit kon, om den aard dier afstemming, hoogstens de aftreding
van den minister De Waal ten gevolge hebben, en deze had reeds
zijn ontslag genomen, vóór de Koloniale begrooting bij, de Eerste
Kamer aan de orde was. Het gerucht ging in December, dat
de beide heeren, die met de reconstructie van het Kabinet
belast waren, aan Professor Opzoomer de portefeuille van Justitie
hadden aangeboden, dat deze echter had bedankt. Wat van dit
gerucht waarheid moge zijn geweest, het teekent den toestand
en de bovendrijvende richting onder de liberale partij. Opzoomer
toch heeft door zijne geschriften zienswijzen zoeken te verspreiden, die omtrent de verhouding van Kerk en Staat, omtrent
Onderwijs en niet minder omtrent moderne Theologie, onwrikbaren tegenstand van Katholieken en van Anti-revolutionairen
zullen blijven ondervinden. Was het de moeilijkheid om, zonder
Thorbecke's aanwezigheid in het Ministerie, eenige kracht aan
een nieuw Kabinet te geven, welke eindelijk, voor den derden
keer een Ministerie- Thorbecke tot stand bracht`? Althans in de
eerste dagen van Januari 1871 werd de benoeming bekend gemaakt van Jolles voor Justitie, van Gericke van Herwijnen voor
Buitenlandsche, Thorbecke voor Binnenlandsche Zaken, Brock
voor Marine, kolonel Booms voor oorlog, P. P. van Bosse
voor Koloniën, en van het lid der Tweede Kamer Blussé voor
Financiën. Fock trad uit het Ministerie en werd na een niet
lang tijdsverloop Commissaris des Konings in Zuid-Holland.
Het was er verre van af, dat het derde Ministerie-Thorbecke
het krachtige leven bezat, waardoor het eerste terecht is gewaardeerd geworden ; zelfs het tweede Ministerie-Thorbecke was
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krachtiger dan het laatste. Wel moge het waar zijn, dat dit in
den aard lag der belangrijke wetten, die na de invoering der
Grondwet van 1848 moesten tot stand gebracht worden, en dat
de grijze staatsman thans twintig jaren ouder was geworden;
doch hoofdzakelijk was de betrekkelijke zwakheid van het derde
ministerie-Thorbecke te wijten aan het gemis aan eensgezindheid, aan een vast omschreven programma der Liberalen. Wat in
1848 door den algemeen sterk uitgedrukten wil der Natie werd
begeerd, was tot stand gekomen. De eerzucht van personen
met minder regeeringsbekwaamheid dan Thorbecke , maar
misschien met nog meerder heerschzucht ; het ophemelen van
middelmatige partijschappen had reeds den vasten samenhang
der liberale partij verbroken. Omtrent belangrijke vraagstukken
was en bleef zij verdeeld, nl. omtrent koloniale quaestiën, inkomstenbelasting, uitbreiding van kiesrecht en 's lands weerbaarheid. Er bestond slechts één band, die thans de Liberalen
van zooveel verschillende schakeeringen bijeen hield: de handhaving der Schoolwet. Onder dat vaandel bleven zij strijd
voeren: onder dat vaandel hadden zich zeer vele Conservatieven
van den ouden stempel laten aanwerven, terwijl eindelijk de
predikanten van de moderne richting en leeraren bij het middelbaar onderwijs, na de afschaffing van het zegel op de dag
wervers werden, die ijverig op de opiniën-1laden,strijzuchg
van minder begaafde kiezers wisten te werken.
De schoolquaestie bleef dan ook steeds het groote vraagstuk
der »Politiek ". Thorbecke, die in 1848 voorstander van meerdere vrijheid, dan onder den druk eener nog steeds machtige
partij bij de Grondwet van 1848 werd geschonken, geweest was,
kon zich thans niet scheiden van de groote liberale partij. In
de zittingen van de Tweede Kamer, interpelleerde het anti-revolutionaire lid Van Loon den minister van Binnenlandsche Zaken, om diens zienswijze omtrent de onderwijsquaestie te kennen; het antwoord gaf die niet, doch toonde duidelijk genoeg
aan, dat aan »te gemoet komen van grieven" niet was te denken en dat men die steeds als »eischen van kerkelijke partijen"
bleef beschouwen. Evenwel werden alle verwachtingen op herziening
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niet geheelenal van de hand gewezen. Althans in de troonrede van
48 September 1871 werd gezegd: »Onze instellingen van onderwijs beantwoorden over het algemeen aan het doel. Intusschen
behoeven sommige vakken aanvulling of nieuwe regeling, die voorbereid wordt." Men koesterde alzoo verwachtingen, maar welke ?
Een ander belangrijk vraagstuk was dat der invoering eerier
inkomsten-belasting. Het werd al meer en meer voor ieder
duidelijk, dat 's Rijks schatkist niet meer in denzelfden gunstigen
toestand, als in het eerste tiental jaren na de invoering der gewijzigde Grondwet, verkeerde. De leuze nhezuiniging door vereenvoudiging," die in 1848 zoovelen had gewonnen voor de liberale ideeën, was geen werkelijkheid geworden ; integendeel waren de uitgaven steeds gestegen door meerdere staatsbemoeiing.
De koloniaal - liberale Politiek drong aan op eene verandering in het
Cultuurstelsel, nl. op hervormingen in Indië, waardoor de baten voor
het moederland grootendeels dreigden verloren te gaan ; ettelijke
belastingen op eerste levensbehoeften en andere waren afgeschaft; er moest voorzien worden in den nood van's Rijks schat
oog begon te loopen. Hoe? — door eene be--kist,denh
lasting op de inkomsten, waardoor ieder ingezetene, heette het,
naar gelang zijner draagkracht, aan de algemeene behoeften
meer gelijkelijk zou bijdragen. De tegenstanders beweerden, dat
eene belasting op de inkomsten juist zéér ongelijk zoude drukken, omdat de wezenlijke behoeften zéér zouden verschillen naar
gelang van een meer of minder talrijk gezin, van plaatselijke gesteldheid, van meerdere of mindere vastheid dier inkomsten enz. ;
dat bovendien tal van ontduikingen, van misleiding, van valsche
eeden enz. niet zouden te keeren zijn. P. P. van Bosse en een
gedeelte der liberale partij hadden altijd, sinds 1848, voor eene
inkomstenbelasting geijverd; andere Liberalen, vooral zij, die
alleen om de schooiquaestie zich voor de liberale partij hadden laten aanwerven, waren echter teen eene inkomstenbelasting. Toen Blussé de portefeuille van Financiën van Van Bosse
over had genomen, nam hij daarmede ook diens financiëele
plannen over. Het wetsontwerp, dat zoowel in als buiten de
Pers met sterken aandrang werd verdedigd of bestreden, werd
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eindelijk (2 Mei 1872) door de Tweede Kamer met 51 tegen
27 stemmen verworpen. Ettelijke liberale leden hadden vruchteloos
het wetsontwerp zoeken te verbeteren, doch alle amendementen
werden verworpen; nu schaarden zich verscheidene voorstanders
dier amendementen onder de tegenstanders. De minister van
Financiën Blussé bood daarop Z. M. zijn ontslag aan. Weinige
dagen later deed dit het geheele kabinet.
Voor Thorbecke toch was de tijd gekomen, om voor altijd af
te treden. Hij was reeds ziekelijk, toen de minister van Financiën
begeerde af te treden. Hij bezweek den 4n Juni 1872, in den ouderdom van 74 jaren. Voorzeker was hij een man met buitengewone
bekwaamheden, en niet minder met een vasten wil bedeeld. Had hij
in de jaren van den bloeitijd onzer Republiek geleefd, men zou
hem thans wellicht als de evenknie van Oldenbarnevelt vereeren.
Het standbeeld, hem korte jaren na zijnen dood opgericht, getuigt
van de vereering van velen zijner tijdgenooten. Het jongere
geslacht der Liberalen volgt misschien te weinig zijne ideeën en
spreekt daarvan misschien te veel: hoewel anderen reeds verklaren, dat de ideeën van Thorbecke haren tijd gehad hebben.
De philosophische grondslag van zijn wereldbeschouwing, zijn
»Christendom boven Geloofsverdeeldheid" heeft hem 'misschien
een der »grondsoorten" van het Nederlandsche volkskarakter
doen miskennen.
De Koning droeg tijdelijk aan P. P. van Bosse Thorbeckes
portefeuille op. In de eerste dagen der maand Juli werd
door Z. M een nieuw ministerie benoemd: Geertsema van Binnenlandsche Zaken, G. De Vries van Justitie, Gericke van Herwijnen van Buitenlandsche Zaken. Franssen van de Putte van
Koloniën, Van Delden van Financiën, Brocx van Marine en
Generaal van Limburg Stirum van Oorlog.
Het kabinet, dat het derde ministerie- Thorbecke opvolgde, was,
gelijk verwacht kon worden, liberaal, liberaler zelfs dan het voor
Putte, die in het tweede ministerie --gande.IFrsv
Thorbecke diens ambtgenoot geweest was, doch spoedig met hem
van gevoelen begon te verschillen, erkenden de koloniaal -Liberalen,
hun leider. Geertsema was een Liberaal, die zijnen voorganger
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in het ministerie van Binnenlandsche Zaken voorbijstreefde ;
Van Delden had steeds in de Tweede Kamer der Staten- Generaal
het stelsel van een belasting op de inkomsten verdedigd. G. De
Vries, ofschoon voor den eersten keer minister, had als Griffier
der Provinciale Staten van Noordholland, zich zulk een naam
van bekwaamheid verworven, dat hij door zeer vele Liberalen,
tot wier partij hij behoorde, beschouwd werd als de man, die
door zijne talenten waardiglijk Thorbecke zou kunnen opvolgen
als leider en hoofd der liberale partij. Zijne administratieve
begaafdheden verdienden den roem hem toegezwaaid, maar of
hij de man was, door invloed en door politieke talenten waardig
Thorbecke op te volgen, zou de uitkomst welhaast leeren.
Den 16n September 1872 werden de Staten- Generaal geopend.
Het nieuwe Ministerie stelde een verbetering in de samenstelling en het gehalte van het leger in het verschiet, waartoe in de
eerste plaats een wijziging der wet op de nationale militie zou
moeten geschieden. Verder werd veen verandering in de rechterlijke organisatie aan de overweging van de Staten- Generaal
aanbevolen" en een nieuwe Wet op het Hooger Onderwijs
voorbereid. Het brandend vraagstuk van het Lager Onderwijs
werd onaangeroerd gelaten. De gewichtige wetsontwerpen, door
het ministerie Geertsema-De Vries in het vooruitzicht gesteld, bleven
dan ook niet achterwege, maar het onthaal, dat zij van de Tweede
Kamer ontvingen, was niet voor alle even bemoedigend. Nog
vóórdat de hernieuwing van de eene helft van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal in Juni 1873 de liberale partij, als
regeerende partij, bleef handhaven, had reeds de minister van
Justitie, G. De Vries, een nederlaag geleden. Het wetsontwerp
op de Rechterlijke Organisatie was in de tweede helft van Mei
afgestemd; wel is waar met een geringe meerderheid, — 39
tégen, 37 vóór, — zoodat het niet noodig geoordeeld werd, dat
de minister zijne portefeuille ter beschikking van Z. M. stelde ;
maar het bleek, dat de man, die in het oog van vele liberale leden
Thorbecke's opvolger zou moeten wezen, dit volstrekt niet in het
oog van andere liberale Kamerleden was. Voor een anderen minister, dien van Oorlog, volgde mede zeer spoedig een nederlaag en
IVe D. 11
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wél door medewerking van verscheidene leden der liberale meerderheid. Er was een wetsontwerp op de regeling der Nationale
Militie ingediend geworden. Als beginsel was in het aangeboden
wetsontwerp aangenomen, dat niemand een plaatsvervanger zou
kunnen stellen, maar dat persoonlijke dienst verplichtend zou
zijn. Ettelijke militaire specialiteiten hadden in de laatste
jaren het verderfelijke van het plaatsvervangingsstelsel betoogd ; door liberale bladen en blaadjes was de stelling verdedigd, dat de plaatsvervanging voor militairen dienst onzedelijk,
een privilege voor den rijkdom en illiberaal was. Vele officieren, enkele liberale leidertjes in kleinere steden, ettelijke predikanten betoogden »de immoraliteit" van de remplaceering in
tal van grootere en kleinere bladen en in eenige tijdschriften.
Van Limburg Stirum, die thans minister van Oorlog was,
behoorde tot de sterkste voorstanders van de opheffing der
remplaceering. Hij kon evenwel niet de meerderheid, zelfs
van de leden der liberale meerderheid, in de Tweede Kamer
verkrijgen. Het beginsel van het wetsontwerp, — afschaffing
der plaatsvervanging, — werd in de eerste week van Juli 4873
met 43 tegen 25 stemmen verworpen. De minister stelde daarop
zijne portefeuille ter beschikking van den Koning. Onder de
leden die vóór het ministerieel wetsontwerp stemden, behoorden
drie van de rechterzijde." Trouwens bijna de geheele neringdoende burgerstand, schier alle plattelandsbewoners, hoevelen
hunner ook »liberaal" mochten wezen als leden van Volksonderw^s, wilden zich maar niet laten overtuigen, om »het• koopen
van een remplagant" het koopen van het bloed des armen te
noemen ; veel minder nog om hunne zonen, zoo zij dit konden
voorkomen, zelven in de kazernen te laten huizen. Het scheen
yelen wel wat »ploertig" en wat »dorperachtig" toe, dat zij
aldus oordeelden; doch daarom veranderden zij niet van gevoelen.
Hoezeer ook de Nederlander, zoo noodig, een goed soldaat kan zijn,
de militaire stand heeft bij hem nooit groote populariteit genoten.
Er werd wel is waar in 1875 een Anti-dienstvervangingsbond opgericht, dat zich ten doel stelde de afschaffing der plaatsvervanging door populaire geschriften en voordrachten voor te be-
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reiden; het had weldra 2000 leden, doch dezen waren meestal militairen bf lieden, die hunne zonen tot militairen wilden opleiden, of
wel zoodanigen, die het als één der geloofsartikelen van het liberaal
credo beschouwden om hunne zonen persoonlijk »het Vaderland
te laten dienen"; maar ook dat Anti-dienstvervanginysbond heeft
noch de Vertegenwoordiging, noch veel minder de Natie kunnen
overtuigen van de noodzakelijkheid en plichtmatigheid om vrijwillig hunne zonen in de kazernen een tijd lang te laten
huizen. De minister van Oorlog, Van Limburg Stirum, trad
dan af. Wij zullen verder niet in bijzonderheden treden, hoe
en om welke redenen de portefeuille van Oorlog zoo herhaaldelijk
van den eenen tot den anderen titularis overging. Het waren
niet alleen anti-ministerieelen, welke in de Staten- Generaal, hetzij
tegen de Begrooting, hetzij tegen eenigen maatregel door den minister van Oorlog voorgesteld, zich verzetteden: de Liberalen, voor een
gedeelte althans, hielpen mede altijd dien minister »afmaken`. In
de laatste jaren ging er zelfs van uit de Provincie Groningen
een stem op, die geheel het leger, geheel de militaire Begrooting, onnoodig en geldverspilling noemde: verspilling van geld,
dat beter aan het Onderwijs ware besteed geworden. Zeker
Doopsgezind predikant, in den lande, als man van talenten
wel bekend, in zijne Provincie een »zeer invloedrijk kiezer ",
Winkler Prins, was een der eersten, die voor ons land het
leger en de kosten daarvan onnoodig verklaarde.
Het Ministerie was nu geheelenal samengesteld uit onverdachte
Liberalen: de verkiezingen hadden de liberale meerderheid wel
niet versterkt, maar ook niet verzwakt; slechts de conservatieve
leden waren in getal geslonken, de anti-revolutionaire daarentegen
gestegen ; Katholieken, die met de Liberalen medegingen, waren
verwijderd en in plaats van Van Reenen werd Dullert tot Voorzitter
der Tweede Kamer gekozen; de kracht was ten slotte geheelenal de
liberale partij gebleven. Desniettemin had het land weder voor een
ministerieele crisis gestaan, die tijdelijk werd uitgesteld : Van Lijnden van Sandenburg en Van Reenen, beiden door den Koning geraadpleegd, meenden, dat de tijd of de mogelijkheid om een kabinet te
formeeren thans niet was gekomen, en het ministerie bleef aan.
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Wij hebben het niet tot onze taak gerekend van andere
wetten, die aangenomen werden of verworpen, te gewagen,
dan van die enkele, welke door de algemeene Opinie tot de zees
belangrijke werden gerekend. Wij kunnen dus van geen enkele,
die onder het ministerie-Geertsema-De Vries aangenomen werd,
spreken. Wel geschiedde er onder dit Ministerie iets zeer
gewichtigs; waarvan later — te rechte of ten onrechte? — de
verantwoordelijkheid is geworpen op den minister van Koloniën,
I. D. Franssen van de Putte. Het is de oorlog met Atjeh ;
daarover zal in een volgend hoofdstuk worden gesproken. Een
zeer belangrijk wetsontwerp, dat door de Tweede Kamer werd
afgestemd, gaf aanleiding tot aftreding van het Ministerie. Het
was het wetsontwerp op de uitoefening van het kiesrecht, en
wel op het bedrag, dat diende betaald te worden om als kiezer
te kunnen worden beschouwd. De censusverlaging behoorde
wel degelijk tot het program der liberale partij. Van verscheidene kanten en gedurende geruimen tijd was hierop reeds aan
ook van anti-revolutionaire zijde gingen reeds vele-gedron:
stemmen vóór censusverlaging op ; maar ook vele Liberalen »van
den ouden stempel" gevoelden weinig sympathie voor eene ver
kiezers; doch zij konden tegen het beginsel:-merdingva
uitbreiding van kiesrecht, niet openlijk te velde trekken. Het
wetsontwerp begunstigde de steden boven het platteland ; dit was
eene grieve tegen het ontwerp van de zijde der Anti- liberalen. De
liberale partij was omtrent censusverlaging verdeeld. De een wilde
dien voor geheel het Rijk verminderd hebben tot f 20, de ander
wilde dien geregeld hebben naar plaatselijke omstandigheden;
anderen rekenden de wetsvoordracht ontijdig. Na langdurige
beraadslagingen, nadat een voorstel tot verzending der Regeeringswijzigingen was verworpen, den (9n Juni 1874, werd
artikel I der wetsvoordracht (waarin het beginsel was neergelegd)
met 39 tegen 32 stemmen afgestemd. Het Ministerie bood
hierop den Koning zijn ontslag aan.
Vóór zijn aftreden had dit Ministerie nog het voorrecht van aan
het bewind te zijn, toen, tot algemeene vreugde der Natie,
Willem III het vijf-en- twintigjarig feest zijner troonsbestijging
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vierde (19 Mei 1874. Hoezeer ook door partijen en niet minder door partijschappen verdeeld, bleek toen toch, dat het Neder
volk in liefde voor het Vorstelijk stamhuis vrij alge--landsche
meen eensgezind was.
Men stond dan weder voor een ministerieele crisis. De liberale partij, die toch de meerderheid in de Staten-Generaal
bezat, bleek machteloos tot regeeren. Iemand, wiens liberale
gezindheid tot nog toe nooit verdacht geworden is, Professor
Buys, schreef dan ook, na het eindigen der ministerieele crisis,
woorden welke algemeen voor juist verklaard werden : »aan
welk een benauwden politieken dampkring zijn wij eindelijk ontkomen, en hoe verlammend werkte deze terug op geheel ons
staatkundig leven ! Eene onverschilligheid, aanstekelijker dan de
warmste geestdrift ooit kan zijn, had zich allengs over alle
klassen van onze maatschappij uitgestrekt. Eigen apathie af te
scheiden en anderen te brengen tot soortgelijke daad, scheen
boven het vermogen van wie ook. Men had het Parlement den
rug toegekeerd : alle beschouwingen, voor zoover de bladen
zich daaraan waagden, maanden lang ongelezen gelaten, en dan
ook maanden lang geleefd zonder iets te hooren óf van Conservatief Of van Liberaal. Wie kon het ons ook euvel duiden? Of
was het te vergen, dat wij ons op den duur zouden verdiepen
in parlementaire debatten, enkel merkwaardig om hunne kleingeestigheid? - - »Wanneer het Parlement — dus mompelden
duizenden — meer oor en oog heeft voor zijne kleine, nietige
twisten dan voor de nooden en behoeften van het rijke volksleven, doe dan het volk alzoo, en zoeke elders voor zijnen geest
edeler bezigheid, dan het, de parlementaire annalen doorsnuffelende, vinden kan. Laat regeeren wie regeeren wil, men moge
op het Binnenhof nog hechten aan politieke onderscheidingen,
wij niet meer; men moge zich daar nog warm maken voor deze
of gene kleur, ons laat elke kleurschakeering koud; want wij
weïen, dat ten slotte alle kleuren slechts de wisselende symbolen
zjn van één zelfde onmacht. Mocht vroeger of later in dien
Chaos nog een vrucht rijpen, het zal voor ons dan tijd genoeg
zijn haar te proeven; hare bereiding is in elk geval te onsma-
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kelijk om er op toe te zien." Scherp, maar noch overdreven

noch onverdiend was deze schets van de nationale teleurstelling
en minachting voor de onophoudelijke kleingeestige twisten van
partijen en partijschappen.
Had er dan bij het afgetreden Ministerie geene neiging bestaan
om met de Kamer in goede verstandhouding te leven, was sinds
de twee Kamerontbindingen onder J. Heemskerk Azn. de overwinning van de Parlementaire regeering door de meerderheid
der Kamers geen onbetwistbaar feit geworden? »Wilde niet
het ministerie-De Vries, opvolger van Thorbecke, terwijl het zich
aanstoot aan de algemeene Politiek van den overleden staatsman,
toch daarvoor waken, dat het in zijn verkeer met de Kamer dat
hoekige en kantige vermeed, waardoor Thorbecke vooral in de laatste
tijden zooveel aanstoot had gegeven ? De Kamer heeft zich al
zeer weinig erkentelijk betoond voor die toewijding, die welwillendheid, die zucht om het gemeen overleg te bevorderen." 's Konings raadslieden vonden dan ook geene mogelijkheid, om een
Kabinet, gekozen uit de meerderheid, aan Z. M. aan te bevelen. Na
een langdurige ministerieele crisis werd dan ook eindelijk een
Ministerie samengesteld, dat niet op eene parlementaire meer
kon steunen. In September werd de benoeming bekend-derhi
van J. Heemskerk Az. tot minister van Binnenlandsche Zaken ;
Van der Does de Willebois, 's Konings Commissaris in Limburg,
werd minister van Buitenlandsche Zaken; Baron Van Lijnden van
Sandenburg van Justitie; Baron W. Van Goltstein van Kolonien;
Van der Heim van Financiën; Weitzel van Oorlog en Taalman
Kip van Marine.
De leiders der liberale partij hadden, althans wat velen hunner aanbelangt, zeer wel begrepen, dat bij den tegenwoordigen
stand van zaken alléén een ministerie-Heemskerk mogelijk was:
althans tot zoolang de eenheid onder de liberale Kamermeerderheid niet was hersteld. Het gros der Liberalen buiten de Kamer,
door de voorafgegane regeeringsdaden in de jaren 1867 en 68
tegen Heemskerk ingenomen, en niet minder door de menigte
van dagbladen en dagblaadjes, die onder de leiding van voormalige of nog dienstdoende predikanten stonden, opgezweept,
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nam al dadelijk een vijandelijke of gansch niet sympathieke houding tegenover het nieuwe Ministerie aan. Terwijl de aandrang
tot schoolwetherziening, vooral ' van de zijde van A. Kuijper, in de
Tweede Kamer steeds dringender werd ; terwijl de vereeniging
Folksonderwijs en de Maatschappij tol Nut van 'G Algemeen zich al
luider en luider voor eene herziening der wet van 1857 in juist
tegenovergestelden zin verklaarden ; terwijl het Ministerie zelf
zich omtrent zijne plannen van herziening dier wet niet uitliet
en het daardoor niet bleek, »of het bondgenootschap van Heemskerk met de »kerkelijken," meer bijzonder in zake van onderwijs,
werkelijk en onvoorwaardelijk was opgezegd ", 1 ) hielden de liberale bladen en blaadjes niet op met het Ministerie, vooral den
premier, aan te vallen. »Eene kwalijk gezinde drukpers bespiedde
met arendsblikken al zijne handelingen, en meende ook in de
schijnbaar onschuldigste daden stof te vinden, zoo al niet voor
beschuldiging, dan toch voor verdachtmaking. Daden, welke door
anderen gepleegd, onopgemerkt zouden zijn voorbijgegaan, werden
nu in het licht beschouwd van onderstelde kerkelijke sympathiën
en dus gecommentarieerd, dat zij ten slotte de beteekenis kregen
van pogingen bf om de kerkelijken te sparen Of om hun bepaalde concessiën te doen." 2) Men kan niet zeggen, dat de
»kerkelijke" partijen, gelijk ze werden genoemd, het ministerie Heemskerk met open armen ontvingen: de Anti- revolutionairen
volgden nog steeds de stelling van Groen van Prinsterer, dat
de Conservatieven gevaarlijker zijn dan de Liberalen, en de
Katholieken, in de Staten- Generaal thans allen anti- liberaal,
zagen Heemskerk evenmin met onbepaald vertrouwen aan; ofschoon met minder tegenzin en zonder bepaald oppositie te
voeren.
De verkiezingen, die in Juni 1875 plaats hadden versterkten
de liberale meerderheid niet: de Conservatieven verloren twee
hunner bekwaamste vertegenwoordigers, Van Reenen en 's Jacob,
beiden van Amsterdam: de Anti- revolutionairen wonnen. Dit
(

(

k 1 ) Gids, October 1874.
2) Woorden van Buijs in de Gids, Januari 1876.

(
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meenden de hoofdorganen der liberale partij, zooals b. v.
het Handelsblad, dat voor het Ministerie een reden moest zijn
om meer in »anti-clericalen" zin op te treden: wat natuurlijkerwijze niet door de »Clericalen" werd toegegeven. Welke »grieven" men ook tegen het Ministerie meende te hebben, men
kon het geen »werkzaamheid" ontzeggen. Een wetsontwerp
op de rechterlijke inrichting, waarbij slechts vijf van de elf
provinciale Hoven werden behouden en belangrijke veranderingen
in de rechterlijke inrichting en indeeling werden voorgesteld, was
reeds in het begin van 9875 aangeboden. Het wetsontwerp werd
tot wet verheven. De oppositie kwam voornamelijk voort uit het
in de bres springen voor plaatselijke belangen: de leden uit
districten, waarin recktbanken werden opgeheven, stemden tégen,
de andere vóór. Een wetsontwerp op belangrijke uitbreiding
van het Spoorwegnet van Staatswege werd aangeboden, en
in October 1875, met 65 tegen 7 stemmen door de Tweede
Kamer aangenomen en later tot wet verheven. In den loop
van 1876 werd eene wet op het Hooger Onderwijs aangeboden,
door beide Kamers goedgekeurd en in Juni van hetzelfde
jaar door den Koning bekrachtigd : drie inderdaad gewichtige
wetten, waardoor het jaar gunstig afsteekt bij vele andere parlementaire jaarkringen. Het jaar 1875 eindigde met
het aftreden van den minister van Oorlog, Enderlein : den zevenden
in den tijd van vijf jaren. Ook bood in December van dat jaar
de Tweede Kamer aan de kiezers een niet »verkwikkelijk" tooneel aan van »afstraffing" van den minister van Binnenlandsche
Zaken en van dien van Financiën. De aanleiding daartoe was de overeenkomst met de Rijnspoorwegmaatschappij, omtrent de lijn Leiden—Woerden. Men was over het algemeen van oordeel, dat
de Minister het recht der Kamers niet genoeg in acht genomen
had. Scherpe woorden, in dat debat gewisseld, toonden aan, dat
de liberale meerderheid geen gunstige gezindheid jegens het
Ministerie koesterde : evenwel, de »afstraffing door een parlementair doodvonnis" faalde, wijl men het over de wijze waarop
niet eens kon worden. De aanvallen geschiedden echter vooral
over de algemeene Politiek. De minister Heemskerk merkte
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terecht aan, dat het debat grootendeels over de hoofden van de
ministers heenliep. Het werd toch voornamelijk gevoerd over
de verhouding der partijen, en niet het minst over de clericale
partijen. De Ultramontanen hadden van de Liberalen het meest
te hooren : trouwens, zij bleven het antwoord niet schuldig.
Hoezeer de algemeene stem der Natie zich tegen dat eindeloos »Kamergekrakeel" verklaarde, toch bleef het aanhouden.
De liberale partij, ofschoon in de meerderheid, had hare zwakheid om de Regeering te blijven voeren al herhaaldelijk bewezen. Heemskerk was de man geworden, die de regeeringstaak
ten tweede male moest aanvaarden ; niet ééne partij bleef eigenlijk gezegd het Kabinet voortdurend steunen ; de Liberalen
bleven zonder ophouden bestoken. Dit bleek niet het minst bij gele
periodieke verkiezingen voor de leden der Tweede-genhidr
Kamer in 1877. Deze vielen ten voordeele der Liberalen uit.
Zij wonnen drie plaatsen op de Anti- revolutionairen en twee
op de Conservatieven. Dr. A. Kuyper, die voor Gouda zitting
had, werd vervangen door Patijn, een Liberaal: Kuyper had
zijnen wensch te kennen gegeven om niet meer in aanmerking
te komen.

Den 17n September werden de zittingen der Staten- Generaal
geopend, waarop de oorlogsverklaring tegen het ministerie Heemskerk zeer spoedig volgde. De Commissie voor het adres van Antwoord op de Troonrede werd samengesteld uit vijf Liberalen,
waaronder Kappeyne. In de Troonrede was niets over de onderwijsquaestie gesproken. In het adres van Antwoord werd de
volgende paragraaf voorgesteld (paragraaf 9) : »Op onze bereidwilligheid om nuttige en noodige verbeteringen in onze wetgeving te helpen tot stand brengen kan ten allen tijde worden gerekend. Aan zoodanige verbetering echter heeft voor
alles de wet op het Lager Onderwijs behoefte. Dat een zoo
gewichtig volksbelang schade lijdt door gemis aan overeenstemming
tusschen Regeering en Vertegenwoordiging, wekt algemeen diep
gevoelde teleurstelling op." De oorlogsverklaring tegen het Kabinet
kon niet sterker aangezegd worden. Had nog niet de minister Heemskerk op het eind van December 4876 een wetsontwerp op het Lager
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Onderwijs aangeboden ? In de beraadslagingen neide de minister
van Binnenlandsche Zaken : »Hoe men ook de woorden moge
opvatten, in die zinsnede zal ieder onbevooroordeelde niets anders
lezen dan eene -weigering om met de Regeering de wet op het
Lager Onderwijs te behandelen. De minister kan voorspellen,
dat dit bij de geheele Natie algemeene en diep gevoelde teleurstelling zal opwekken. Jaren lang is aangedrongen op algeheele
herziening der wet op het Lager Onderwijs : zelfs met onstuimigheid. Nadat nu de Commissie van Rapporteurs verklaart :
»het ontwerp is in staat van wijzen, nu zal de Kamer zich terugtrekken ... en nu niet meê te willen : is dat eene houding ?" De
minister verzoekt nu, te zeggen — »de waardigheid der Regeering
laat niet toe zich dit te laten welgevallen" — aan de Commissie
van Rapporteurs wat zij met de raadselachtige woorden in paragraaf 9 bedoelt." Bij de discussiën werd door Heydenrijck
voorgesteld om de geheele zinsnede over het Onderwijs in paragraaf 9 weg te laten, Dit werd door eene meerderheid van 47
tegen 25 stemmen verworpen. Kappeyne antwoordde uit naam
van de Commissie van Rapporteurs: »Welken invloed de aanneming van de paragraaf op de Regeering moge uitoefenen,
heeft de Commissie noch te onderzoeken, noch te beslissen."
Maar hij beschouwt den heer Heemskerk als een constitutioneel
man en herinnert dus aan de bekende woorden : qu'il fact se
soumeGire ou se demettre."
De paragraaf 9 werd aangenomen met 44 tegen 28, het geheele antwoord op de Troonrede met dezelfde hoeveelheid stemmen. Anti-revolutionairen, Katholieken en Conservatieven stemden
tegen. Het Ministerie diende hierop (27 Sept.) zijn ontslag in.
De Koning nam het aan : de tijd echter, die er tusschen
de aanvraag om ontslag en de optreding van een nieuw ministerie verliep, gaf gelegenheid tot verschillende vermoedens.
Den 2n November 1877 werd het nieuwe ministerie bekend
gemaakt : minister van Binnenlandsche Zaken werd J. Kappeyne
van de Copello; van Buitenlandsche Zaken baron Van Heeckeren
van Kell ; van Financiën J. Gleichman ; van Justitie H. J. Smidt ;
van Koloniën P. P. Van Bosse; van Oorlog De Roo van Alden-
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werelt ; van Marine H. Wichers. Er werd een achtste ministerie
opgericht van Openbare werken en van Waterstaat, waarvan de
portefeuille werd opgedragen aan M. P. P. R. Tak van Poortvliet.
Kappeyne, die in de Staten-Generaal sinds jaren had gezeten, als
afgevaardigde voor het kiesdistrict Haarlem, werd algemeen beschouwd als een zeer kundig advocaat, meer bedeeld met litteraire
en rechtskundige talenten dan administratieve; welsprekend en
scherp tegenstander van de ministers, die aan de groene tafel
zaten; voorstander eerier meer geavanceerde liberale Politiek;
die zich vooral in de jongstverleden parlementaire debatten als
»anti-clericaal" had laten kennen. Zij, die niet tot zijne bewonderaars behoorden, beschouwden hem veel meer als een, die in
den boezem der liberale partij zelve verdeeldheid zaaide. De zoogenaamde Clericalen wisten, waaraan zij zich tegenover dit
ministerie zouden moeten houden; de oplossing der onderwijs
-quaestiwd
taak voor Kappeyne weggelegd.
Wij hebben reeds herhaaldelijk moeten spreken over de spanning en verdeeldheid, welke de wet van 1857 op het Lager
Onderwijs heeft teweeggebracht. De Natie, overigens tamelijk
kalm, wanneer het andere vraagstukken geldt, waarover in het Binnenhof moest beslist worden, was dit niet, zoodra het een aanval of eene verdediging der bestaande wetgeving op het Lager
Onderwijs gold. De allerbelangrijkste koloniale quaestiën zelfs,
die zoo nauw de belangen van de schatkist raakten, werden,
daarbij vergeleken, schier als onverschillige zaken behandeld. In
den grond toch had de onderwijsquaestie eene theologische quaestie
tot fondement : het is de strijd tusschen dat deel der Natie,dat
den Godsdienst als het eerste noodige blijft beschouwen en bij
gevolg het positieve Christendom niet in de harten der kinderen
wil ondermijnd zien, en van dat deel der Natie, hetwelk
meent, dat alle dogma's uit de Lagere School dienen verwijderd
te blijven, zonder dat echter daarom de opkweeking tot »Christelijke
en maatschappelijke deugden" moest worden ter zijde gesteld.
Met dit beginsel tot grondslag, beweerden de Katholieken en Orthodox-Gereformeerden, is de Openbare School niets anders dan
eene »moderne sectenschool": de Liberalen op religieus gebied
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daarentegen beweren , dat alléén zulke school »verdraagzaamheid" en »nationale eenheid" kan aankweeken. In niet
ééne quaestie stelde het »kiezersvolk" en ook het »volk, dat
achter de kiezers staat" meer belang dan in deze. Gelijk wij
reeds hebben medegedeeld, was er reeds van den aanvang, zoodra
de schoolwet van 1857 werd ingevoerd, oppositie èn tegen het
beginsel èn tegen de uitvoering dier wet. Met ieder jaar nam
de tegenstand toe. Hoe Groen van Prinsterer de Orthodoxen
ten strijde voerde, hebben wij reeds herhaaldelijk gezegd. In 1867
verwachtten èn Katholieken èn Protestanten nog, dat hun samengaan met de Conservatieven, die toen de teugels van het Bewind
in handen hadden, tot het door hun gewenschte doel zou leiden.
Daar het Ministerie zelf niet aan hunne wenschen te gemoet
kwam, nam het lid der Tweede Kamer voor Gouda, W. M. de
Brauw, een Anti-revolutionair, het initiatief. Hij wilde het stelsel
van subsidieeren van bijzondere scholen, die door erkende kerkelijke genootschappen zouden worden opgericht, als de openbare school, ten gevolge van het oprichten eener bijzondere door
geene of door een zeer gering getal leerlingen zou worden bezocht. Het wetsvoorstel werd echter zoo ongunstig door de
Tweede Kamer ontvangen, dat de voorsteller het introk. De
minister Heemskerk diende daarop, terwijl de dagen van zijn
eerste ministerieele leven reeds geteld waren (28 April 1868),
een wetsontwerp in, waarbij de wet van 1857 werd gewijzigd;
doch zoodat niet ééne partij binnen en buiten de Kamer daarmede te vreden was: ook trad het Ministerie den 3n Juli van
hetzelfde jaar af.
In Juli 1868 verscheen het Mandement der Bisschoppen.
Het vestigde de overtuiging van verreweg de grootste meerderheid der Katholieken in Nederland. Groen van Prinsterer, de
hoogbegaafde en hoogvereerde leider der Anti-revolutionairen,
had zich uit het openbaar leven teruggetrokken, maar bleef desniettemin met pen en met woord voor zijne beginselen strijden,
totdat hij in 1875 stierf. A. Kuijper zijn geestverwant en voortzetter van zijn arbeid werd door Gouda tot lid der Tweede
Kamer gekozen. Hij verdedigde daarin met veel kennis van
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zaken en met geestdrift, al zij het dan ook niet altijd met
evenveel parlementair beleid, de anti-revolutionaire beginselen.
Trouwens de onderwijsquaestie beheerschte thans de verkiezingen en schier geheel de Politiek in het Binnenhof. De beraadslagingen in de Tweede Kamer waren, vooral wanneer het
Lager Onderwijs besproken werd, vrij vurig, soms vrij heftig.
Bij dergelijke gelegenheid (7 December 1874) zette A. Kuyper zijne zienswijze omtrent het Lager Onderwijs, zoowel uit een
paedagogisch als uit een sociaal standpunt, uiteen. Hij noemde
het heerschend stelsel »een kwetsing der gewetensvrijheid" voor
de voorstanders der Christelijk-historische richting : hij wilde
scheiding naar de godsdienstige gezindheden; hij vroeg geen
subsidie maar restitutie voor de bijzondere scholen ; hij verklaarde
eindelijk wijziging van artikel 194 der Grondwet gebiedend
noodzakelijk. Over het algemeen genomen werd Kuyper geacht
de beginselen en de begeerten der Anti-revolutionairen het best
te formuleeren.
Maar naar gelang de weérstand tegen de onderwijswet van
1857 scherper werd, en wijziging daarvan meer door Katholieken en door Orthodoxen werd verlangd, werd van liberale en
van »moderne" zijde vastberaden verklaard, dat zij het beginsel
der wet nóóit zouden prijsgeven: wat meer is, zij drongen aan
op grootere staatsmacht in zake van het Lager Onderwijs. En
juist die staatsbemoeiing wilden Katholieken en Anti-revolutionairen niet toestaan. Gelijk wij reeds medegedeeld hebben,
vormde zich omstreeks 1870 eene maatschappij onder den naam
van Yolksonderwijs; de oprichters waren A. Moens, voormalig
predikant, thans door Sneek ter Staten- Generaal afgevaardigd,
en mr. Kerdijk, een advocaat met tamelijk geavanceerde politieke
opiniën. Polksonderwijs, breidde zich snel uit, vooral door den
invloed van moderne predikanten en van onderwijzers. Het telde
spoedig meer dan 8000 leden. Het werd een niet te ver
hefboom bij de verkiezingen. Het was niet eens meer-smaden
met de Wet op het Lager Onderwijs van 1857 tevreden: het
wilde meer staatsbemoeiing ; het wilde betaling van het Lager
Onderwijs, voor een groot gedeelte, uit 's Rijks schatkist. Het
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moge al niet in de letter, het moge misschien niet eens in den
geest der wet van 17 Augustus 1878 liggen, dat zij dient om
de mededinging der Bijzondere tegen de Openbare School op den
duur onmogelijk te maken, — zeker is het echter, dat alle pogingen
door Volksonderw ijs tot »wetsverbetering" in dien geest door de
tegenstanders werden beschouwd ; zeker is het, dat zeer velen
onder hen die tot Volksonderwijs toetraden èn de bijzondere
school èn de voorstanders daarvan met geen gunstig oog aanzagen; dat zij zooveel mogelijk het Lager Onderwijs onder Staatsmacht wenschten te brengen; dat eene andere Regeering dan
die der liberale partij ooit zou kunnen optreden, achtten zij .. .
eene onmogelijkheid!
A. Moens was in de Tweede Kamer de woordvoerder van
Volksonderw ijs, — zeker met wat helderder inzichten dan
»de staart" van zijne partij. — De Maatschappij tot Nut van 't
Algemeen ging even ver als Volksonderw ijs ; het Nederlandsch On.
derwijzersyenootschap was insgelijks in denzelfden zin als beide
andere reeds genoemde vereenigingen werkzaam.
De Liberalen verwachtten van den minister Heemskerk geene
wijziging der wet van 1857. Scherp, misschien geheelenal
onjuist, drukte bij de begrootingsdiscussiën Kappeyne zich
omtrent hem uit, dat hij was: reen conservatief staatsman,
die zich op clericale krukken in evenwicht hield op liberaal ijs ";
de »anti-clericale" Pers bleef hem aanbassen. Nu van Heemskerk
geen wijziging der wet scheen te verwachten, besloot A. Moens
van zijn recht van initiatief gebruik te maken en een wetsvoorstel in te dienen. Behalve tal van wijzigingen in de bestaande
wet, met behoud van het beginsel van »Christelijke en maat
deugden", stelde Moens voor, dat 40 procent der-schapelijk
kosten voor het Lager Onderwijs ten laste zouden komen van
's Rijks schatkist: de begeerten van de Maatschappij tot Nut van
't Algemeen en van Yolksonderwijs gingen nog verder. Het ligt
niet in ons bestek om gewag te maken van alle pogingen,
welke van deze zijde in den loop van 1872-1878 werden aangewend. De werkzaamheid dier vereenigingen, die èn modern èn
geavanceerd liberaal waren, was niet minder dan die van Orthodoxen
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en Katholieken. Er bestond slechts één onderscheid: dezen putten
uit eigen beurs, de anderen wilden hun doeleinden bereiken
door te grijpen in 's Rijks schatkist.
De aandrang der schoolwetpartijen binnen en buiten de vergaderingen der Staten- Generaal werd zoo sterk, dat de minister
Heemskerk meende daarnaar te moeten hooren. Hij diende dan
(21 December 1876) een wetsontwerp in tot wijziging der bestaande wet. Het voldeed niet ééne partij. Het meest helde het
over naar de zienswijze der Liberalen, maar het wilde het bij
onderwijs van ettelijke knellende banden vrij maken.-zonder
Het werd dan ook vrij algemeen ongunstig ontvangen ; de positie
van het Ministerie tegenover de Kamer werd schier onhoudbaar;
in de laatste dagen van September 1877 stond het land wederom
voor eene ministerieele crisis. Vrij algemeen was het gevoelen
van hen, die met eenige kennis den staat van zaken beoordeelden,
dat er geene andere oplossing voor het oogenblik mogelijk was
dan een ministerie -Kappeijne, dat dan ook optrad. ,
Dat het vinden van eene oplossing van de Lager Onderwijs
thans van het nieuwe Ministerie moest worden ver--quaesti
wacht, werd door niemand betwijfeld ; dat dit zou geschieden
in een »liberalen" zin, verder dan de wet van 1857 was gegaan, werd evenmin betwijfeld. Den 2n Maart 1878 leverde
dan ook de minister van Binnenlandsche Zaken Kappeyne een
wetsontwerp bij de Kamer in. Het wetsontwerp-Heemskerk
was reeds dadelijk ingetrokken en, gelijk gezegd werd, »er zou
aan de Regeering, terecht, een scherp verwijt kunnen worden
gemaakt, zoo zij, na dat wetsontwerp te hebben ingetrokken,
zich niet aanstonds beijverd had een ander wetsontwerp aan te
bieden." In de Memorie van Toelichting werd gezegd : »het
Bijzonder Onderwijs, dat neutraal gegeven wordt, heeft geen aanspraak op geldelijke ondersteuning van overheidswege ; met
welk recht zou dan het Bijzonder Onderwijs, dat niet neutraal
is, dergelijke aanspraak willen laten gelden `1" Uit de algemeene
beschouwingen, voortvloeiende uit het onderzoek in de afdeelingen, die door de rapporteurs (allen Liberalen : in de sectievergaderingen waren geene anderen benoemd,) medegedeeld werden,
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blijkt, dat alle zienswijzen en begrippen, die jaren lang vóór en
tégen het Openbaar en het Bijzonder Onderwijs in bladen en
tijdschriften waren verkondigd, met evenveel voor- en tegeningenomenheid in de Staten- Generaal werden besproken. »De
Memorie van Toelichting van den minister, die het wetsontwerp
vergezelt," zoo zeiden de voorstanders der Bijzondere School,
»gaat uit van het begrip, dat het Openbaar Onderwijs een tak
is van publieken dienst, die door het Staatsgezag uitsluitend moet
worden bevorderd ;" maar vergeet daarbij, dat de Grondwet, al
heeft zij ook aan de Openbare School zekeren voorrang toegekend, de Vrije School daarnevens heeft gesteld en dus althans
geene onderdrukking dier school heeft gewild. »De groote meerderheid der Natie," zegt de Memorie van Toelichting, »heeft
hare voortdurende gehechtheid aan de neutrale Staatsschool,
telkens wanneer zij er toe opgewekt werd, ondubbelzinnig aan
den dag gelegd." Dit vooral meenden echter de voorstanders der
Bijzondere School te moeten tegenspreken. Zij zeiden:»De neutrale school is voor de Katholieken en voor de Anti-revolutionairen, dat is zeker voor 2/3 der Natie, niet bruikbaar. Zij is dit,
naar door sommigen wordt beweerd, te minder, omdat zij niet
eens het haar toegekend karakter van neutraliteit bezit en ook
naar aanleiding van art. 23 der bestaande wel, waarin van
opleiding tot alle c%rislelijke en maaischappeljke deugden gesproken wordt, niet bezitten kan. Ten gevolge van die onderschei
heeft zij een kenmerk, — de aankweeking van godsdienst-ding
boven geloofsverdeeldheid, — waarmede de meerderheid der Natie
zich niet kan vereenigen, en wordt dus die meerderheid, wie
men Bene school opdraagt, die zij niet wil, aan de minderheid
opgeofferd.... Naar het oordeel van verscheidene leden, voorstanders van het Bijzonder Onderwijs, zou dan alléén aan liet
grondwettige voorschrift der eerbiediging van ieders godsdienstige
begrippen bij de regeling van het Openbaar Onderwijs volkomen
worden voldaan, wanneer de neutrale school als aanvulling werd
beschouwd, zoodat zij, die aan zulke school de voorkeur geven,
hunne kinderen daarin konden doen onderwijzen, gelijk men
die in Pruisen heeft gekend. In een land als het onze, waar
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de bevolking, wat godsdienstige geloofsbelijdenis betreft, zoozeer
vermengd is, verdiende dat stelsel zeker de voorkeur. Dat daar
kerkelijke tweedracht, die onverdraagzaamheid zou aan-dorie
waarvan de Memorie van Toelichting in verband met-wakern,
de vrijheid van onderwijs spreekt, liet zich niet toegeven." De
conclusie van de verdedigers van het Bijzonder Onderwijs was:
»Waar echter de confessioneele Staatsschool niet te verkrijgen
is, zou als surrogaat eenigermate kunnen dienen het stelsel van
verplichte subsidie aan de bijzondere scholen, naar algemeene
regelen vast te stellen."
Het lid der Tweede Kamer C. Van Nispen van Sevenaer, die
over het algemeen als de primus inter pares der katholieke Kamerleden werd beschouwd, diende bovendien eene afzonderlijke
Memorie in, waarin hg zijne instemming met het Mandement
der Bisschoppen verklaarde. Ook van anti- revolutionaire zijde
werd eene afzonderlijke Memorie ingediend. Deze was onder
acht leden der Tweede Kamer. Het eerst onder -tekndor
Kuyper had zijn ontslag-tekndBichovaIJslmnde.A
genomen als lid der Staten- Generaal. Als hoofdredacteur van
de Standaard en, hoogleeraar aan de op te richten Vrije Universiteit te Amsterdam, meende hij zijn beginselen beter te kunnen dienen dan als lid der Kamer. De meerderheid vereenigde zich
echter in de afdeelingen der Tweede Kamer met de Memorie van
Toelichting van den minister. Zij verklaarde de bezwaren ongegrond en meende die te moeten tegenspreken. »De Grondwetgever
van 1848 heeft zijne voorliefde voor de Openbare School, zooals
hij die kende, onverholen aan den dag gelegd. Hij stelde er over
prijs op, dat die school, waar 'de kinderen van alle-groten
burgers, hoedanig hunne geloofsbelijdenis ook zij, op dezelfde
banken broederlijk nevens elkander gezeten, gemeenschappelijk
worden onderwezen en eene zedelijk - godsdienstige opleiding,
vreemd aan alle kerkleer, ontvangen, de volksschool bij uitnemendheid bleef. Daarom wilde hij, dat er bij het toekennen van
volledige vrijheid van onderwijs afdoende waarborgen bestonden,
dat die vrijheid niet te eeniger tijd zou worden misbruikt ; dat
niet de bijzondere, de kerkelijk gekleurde school ergens in den
Ive D. 12
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lande de openbare zou kunnen ondermijnen of verdringen. In
die richting ligt alles, — ieder die de geschiedenis der Grondwetsherziening onbevooroordeeld nagaat moet het erkennen, (wat
evenwel de tegenstanders der Openbare School meenden niet te
moeten erkennen,) — wat over de vaststelling van art. 194 der
Grondwet is verhandeld. Het recht der ouders om naar hunne
begrippen de opvoeding hunner kinderen te regelen, om in het
kiezen van leermeesters aan geen dwang onderworpen te zijn
werd erkend, maar de Openbare School moet niet enkel den
voorrang hebben, maar de eenige blijven, rechtstreeks door het
Staatsgezag bezorgd. Daarom werd op sterken aandrang der
Vertegenwoordiging in artikel 194 het voorschrift opgenomen,
dat het Openbaar Onderwijs is been voorwerp van de aanhoudende zorg der Regeering", en het andere niet minder belangrijke,
volgens hetwelk »overal in het Rijk van overheidswege voldoend
Openbaar Onderwijs wordt gegeven." De groote meerderheid
in de afdeelingen kon, gelijk zij zeide, niet anders dan met
de hoofdstrekking der voorgedragen wet ingenomen zijn. Zij
juichte de poging toe om aan de hoogere eischen, die zich
allengs met betrekking tot het Onderwijs op de Lagere School
hebben doen gelden, te voldoen.
De wet op het Lager Onderwijs van 17 Augustus 1878 is
genoeg bekend. Wij zullen hier slechts aanmerken, dat het hoofd
behouden bleef; dat aan de opleiding-beginsldrwtva1857
van onderwijzers op Rijksnormaalscholen en Normaallessen veel
meer geld werd gewijd; dat het Schooltoezicht werd versterkt
en dat 30 0/a dei kosten van het Openbaar Onderwijs, door de
gemeenten besteed, zouden teruggegeven worden uit 's Rijks
schatkist. Onder die kosten behoorden niet slechts het inkomen
der onderwijzers en de scholen, maar ook de schoolbouw. Er
werd gewaarschuwd tegen de al te zware lasten, die ten koste
van 's Rijks schatkist zouden komen: deze werden reeds voor
het eerste jaar op f 1,400,000 begroot, waarbij dan nog wel vier
millioen zou komen ('), — het baatte echter niet. Wilde
(

1

) De uitgaven hebben in de eerste jaren nog meer bedragen.

WORDT

AANGENOMEN.

179

men liberaal wezen, men moest vóór de herziening en voor het
wetsontwerp van Kappeyne stemmen. Gematigdheid, voorzichtigheid en spaarzaamheid werden uit het oog verloren, zoodra
het »de School van Volksbeschaving" en van »Volksverlichting"
gold: thans door Volksonderw^s als het $ki66olelh voor elk lid der
liberale partij gesteld.
Den 17n Juni werden de beraadslagingen in de Tweede
Kamer der Staten- Generaal geopend. Met meer aandacht dan

dit over eenig

andere

wetsvoordracht

werden

deze door het

Publiek gevolgd. Den 17n Juli eindelijk werd het wetsontwerp
met 52 tegen 38 stemmen aangenomen. Alle Liberalen stemden
vóór, alle Anti-revolutionairen, Katholieken en Conservatieven
tegen. ')en 7n Augustus werd het wetsontwerp door de Eersie Kamer met 26 tegen 10 stemmen aangenomen. Behalve
alle katholieke leden stemden slechts twee leden uit Gelderland,
Thooft en Aylva van Pallandt, tegen. Den 17n Augustus 1878

door de bekrachtiging des Konings, het ontwerp tot wet
verheven.
werd,

Zoodra was niet het wetsontwerp openbaar gemaakt, zelfs

eer het nog in beraadslaging was gekomen, of reeds duizenden
stemmen in den lande richtten zich eerst tot de Tweede, later
tot de Eerste Kamer, met het verzoek om het niet aan te nemen.
Ook tot den Koning werden verzoekschriften gericht, dat Z. M.
het wetsontwerp niet zou bekrachtigen. De Katholieken ver-

klaarden eerbiediglijk aan Z. M. hunne bezwaren tegen het
wetsontwerp. De Anti-revolutionairen wendden zich insgelijks
tot Z. M. en gaven als hunnen wensch te kennen, dat op de
school de Bijbel zou geleerd worden en dat Z. M. het wetsontwerp-Kappeyne niet zou bekrachtigen. Wat van anti-revolutionaire zijde werd verwacht van deze adressen aan den Koning
kunnen wij niet beoordeelen ; maar zeker is het, dat de verwachtingen der Katholieken van een gunstig antwoord op hunne

adressen al zeer

gering waren.

Zij begrepen, dat de eischen

van een constitutioneelen regeeringsvorm van dien aard zijn,
dat de Koning zijne bekrachtiging aan de wet niet zou kunnen
onthouden. Maar waarom werden dan die adressen, welke van
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het bureau van de Tijd waren uitgegaan, algemeen door hen
onderteekend?. .. Men begreep, dat het de plicht is van ieder
Christen om, desgevorderd, alle geoorloofde middelen aan te
wenden, die kunnen strekken om te voorkomen wat hij verkeerd acht. Men wilde van katholieke zijde niet één middel
onbeproefd laten, waardoor men kon toonen, dat men het wetsontwerp verkeerd achtte. Adressen aan den Koning, in alle
parochiën door geheel het land onderteekend, bleven daartoe het
laatste middel ; al kon men ook bijna zeker veronderstellen,dat
Z. M. niet anders zou kunnen doen dan het wetsontwerp,
bekrachtigen. Meer dan 200,000 mannelijke ingezètenen onderteekenden die adressen. Een ander middel om te toonen, " dat
men de wet van 17 Augustus 1878 nooit zou goedkeuren, was
het uitbrengen van zijne stem bij de verkiezingen. Wij zullen
later nog gelegenheid hebben om te zien, hoe van dit middel
is gebruik gemaakt geworden. Door enkelen der aanzienlijkste
en invloedrijkste Anti- revolutionairen werd den 3n Augustus nog
een laatste poging aangewend : zij boden persoonlijk hun adres
aan Z. M. aan. De Koning ontving hen vriendelijk, maar de
constitutioneele Vorst vermeed elk beslissend antwoord.
Het verdient opmerking, dat in het rapport van de algemeene
Beschouwingen in de afdeelingen door de liberale partij vooral
er op werd gedrukt, dat, volgens art. 19,1 der Grondwet, slechts
hunne beginselen omtrent het onderwijs op de Lagere School
de ware en de juiste zijn. Tot nu toe waren, over het algemeen
genomen, de Katholieken eerder tegen dan vóór Grondwetsher
geweest. Zij meenden, dat art. 194, »mits juist uitge--zieng
legd en niet naar de inzichten der liberale partij" verwrongen, aan
hunne wenschen omtrent de inrichting van het Openbaar Onderwijs niets in den weg legde. Zij verschilden in dat opzicht
met Groen van Prinsterer en diens volgelingen. Nu echter bij
de beraadslagingen over het wetsontwerp zoo duidelijk werd
gezegd, dat de schoolwetpartij zich vooral als verdedigster van
artikel 194 beschouwde, vond bij hen al spoedig de meening
ingang: dan geene Grondwetsherziening tenzij de herziening van
artikel 194 daarin is opgenomen.
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Nadat de wet op het Lager Onderwijs was aangenomen, bleef
er voor het ministerie-Kappeyne nog één gewichtige taak over.
Sinds enkele jaren had Amsterdam reeds aangedrongen op een
waterweg door de Geldersche Vallei. Dit kanaal zou den Rijn met
het nieuwe Noordzee-kanaal verbinden: Amsterdam zou daardoor als aan de uitmonding eener rivier liggen, die tot in het
hart van Europa zich uitstrekte, en zoo zou voor Hollands
groote koopstad de kunst vergoeden, wat de Natuur b. v. aan
Rotterdam of Antwerpen had geschonken. Het oordeel van
deskundigen omtrent dien waterweg was zeer verdeeld. Velen,
vooral zeer invloedrijke mannen in Amsterdam, waren voor
een kanaal door de Geldersche Vallei naar den Rijn; anderen
meenden, dat deze weg te groote, vooral geldelijke bezwaren
tegen zich had ; weder anderen rekenden een weg door ZuidHolland naar de Merwede verkieslijker. De verkiezingen bewogen zich in de hoofdstad niet minder om de quaestie van de
verbinding met den Rijn dan om de Onderwijs-quaestie. De
minister van Waterstaat Tak was een groot voorstander van
de verbinding van het Noordzee-kanaal met den Rijn. In
Mei 1879 kwam de kanaalzaak aan de orde in de Tweede
Kamer. Zij werd, na evenveel argumenten vóór als tegen, eindelijk verworpen (20 Mei 1879). De minister Tak bood hierop
den Koning zijn ontslag aan.
De liberale bladen oordeelden, dat de nederlaag, tengevolge
van de stemming der Tweede Kamer geleden, alleen den minister van Waterstaat, niet het geheele Kabinet, had getroffen.
Desniettemin bleek het al spoedig, dat geheel het ministerie
een staat van ontbinding verkeerde. Wat was-Kapeyni
de
oorzaak
? Algemeen was het gevoelen, dat de minister
hiervan
Tak alléén maar behoefde af te treden; maar even algemeen
ging de mare, dat al de ministers met Kappeyne hunne portefeuille
wilden nederleggen. Dat er eene oorzaak van bijzonderen aard
bestond, waarom de ministers hunne Portefeuilles ter beschikking
van den Koning stelden, is vrij algemeen, althans in particuliere
gesprekken, besproken; wij achten den tijd nog niet gekomen
om daarover hier te spreken. Trouwens het Ministerie bestond
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niet meer uit dezelfde personen als toen het de portefeuilles
aanvaardde: de dood had in het begin van 1879 P. P. Van
Bosse weggenomen. 0. Van Rees nam (10 Maart) in het ministerie van Koloniën zijne plaats in. Ook de minister De Roo
van Alderwerelt was gestorven en had Den Beer van Portugaal
tot opvolger, wiens voorstellen omtrent afschaffing der plaats
zeer ongunstig werden ontvangen. Één voorname-verangi
reden evenwel bestond er en deze was hetgeen men de verwarring, de desorganisatie der liberale partij noemt. De Kanaalwet was gevallen, omdat ettelijke liberale leden hunne stem
daartegen hadden uitgebracht. Men sprak reeds van Kappeynes
en van Gleit,hmans partijschakeering. Men sprak ook van oneensgezindheid, die in den boezem van het Ministerie was ontstaan over de vraag, of er een voorstel tot herziening der
Grondwet diende gedaan te worden. Zeker is het dat, eer de
ministerieele crisis nog geëindigd was, ter elfder ure, door de
ministers Kappeyne en Tak een wijziging in de Grondwet van
1848, aan Z. M. voorgesteld, bekend gemaakt werd. Dat de
Koning echter zich niet kon vereenigen met voorstellen van
Grondwetsherziening, werd vrij algemeen en niet zonder grond
geloofd. Er werd medegedeeld, hoe Z. M. achtereenvolgens
Heemskerk Az., Franssen van de Putte en Cremers had ontboden ; maar dat niet één dezer gemeend had, dat hij in de
tegenwoordige omstandigheden een kabinet kon vormen. Ein
werden in de plaats der ministers,-delijk(17Augst89)
hun
ontslag
aangevraagd
hadden, benoemd baron Van Lyndie
den van Sandenburg, (wien door den Koning de vorming van
een nieuw ministerie was opgedragen en die dat had aangenomen,) tot minister van Buitenlandsche zaken; W. Six van Binnen
Zaken ; E. J. A. Modderman, (hoogleeraar te Leiden)-landsche
van Justitie ; mr. J. Vissering (insgelijks hoogleeraar te Leiden)
van Financiën; W. baron Van Goltstein van Koloniën; Jhr.
G. J. G. Klerck van Waterstaat en Openbare Werken; A. E.
Reuther van Oorlog en Van Erp Taalman Kip van Marine.
Het ministerie -Van Lynden was geen liberaal ministerie, in
den zin, welken men gewoon was geworden aan die woorden te
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hechten; evenmin een conservatief, in den zin eenmaal aan
dat woord gegeven. Het vertegenwoordigde het meest een
Politiek van gematigde Liberalen. Modderman, Vissering, Six
werden tot dezen eer dan tot de Conservatieven gerekend; Van
Goltstein werd, toen hij vroeger Hoorn in de Tweede Kamer
vertegenwoordigde, onder de Conservatieven geteld, maar verdiende veel meer onder de zeer gematigde Liberalen gerangschikt
te worden; Van Lynden stond aangeschreven als Anti-revolutionair en Orthodox, hoewel hij, als minister, volstrekt niet in den
geest, waarin de Anti- revolutionairen dit begeerden, het Bewind
zou voeren. Reuther was Katholiek ; een minister van Oor!og
echter oefent op de algemeene Politiek van een ministerie in
ons land meestal geringen invloed uit.
(')

1 ) Wg eindigen ons historisch overzicht der politieke gebeurtenissen met
het aftreden van het ministerie Kappeyne, dat de wet van 17 Augustus 1878
had voorgedragen en zien aannemen.
(

HOOFDSTUK VII.
Protestantisme en Catholicisme in Nederland.

In 1869 schreef H. Pierson in de Gids: »De toestand, waarin de
Nederlandsche Hervormde kerk in ons land zich bevindt, kan geenszins zonder invloed blijven op maatschappelijk gebied. Al heeft
zij ontzaglijk veel van haren vroegeren invloed verloren, zij is
nog niet zonder macht: in een land als het onze, waar de godsdienstige quaestiën de harten ruim zooveel in beweging brengen
als de Politiek, is het karakter, dat zij draagt, van groote beteekenis voor geheel ons volksbestaan. De katholieke Kerk, al
wint zij veel in aanzien, is tot heden (') geen heerschende
macht, dan voor zoover zij haar gewicht ter eene of ter andere
zijde in de schaal legt. De oude protestantsche zuurdeesem is
nog niet in onze maatschappij geweken, al is hij aan het verdwijnen, en de vijandelijke houding, door de katholieke Pers vaak
aangenomen, bewijst genoeg, dat deze richting zich nog als eene
strijdende aanmerkt, althans zich nog niet in het rustig bezit
voelt van hare maatschappelijke kracht. Er valt voor haar
te veroveren, al is het alleen het prestige, dat op letterkundig,
zoowel als op elk ander gebied, nog voornamelijk de kracht van
het Protestantisme hier te lande uitmaakt."
De juistheid dezer woorden van H. Pierson zal wel niet
betwijfeld worden. De godsdienstige begrippen hebben altijd
den grootsten invloed op de geschiedenis der volken uitgeoefend :
1 ) Een »heerschende macht" zal z ij in Noord -Nederland wel nooit
worden. Z ij begeert dit ook niet : slechts gelijkheid voor hare geloovigen
en vrijheid voor haren eeredienst wordt door haar verlangd.
(

DE NEDERLANDSCH HERVORMDE KERK.

185

zeer vele der gebeurtenissen van de laatste, evenmin als van
vroegere jaren, kunnen behoorlijk begrepen worden, wanneer
men den strijd over godsdienstige vraagstukken en den strijd
tusschen de verschillende kerkgenootschappen niet op den voorgrond stelt. Terecht is door Groen van Prinsterer en vele
anderen gezegd, dat er op den grond van ieder politiek vraag
een religieus vraagstuk ligt. De belangrijkste quastiën,-stuk
welke niet het minst in Nederland de gemoederen verdeelen,
zijn van politico-religieusen aard.
De protestantsche kerken tellen te zamen drie vijfden der
bevolking van ons vaderland. Tot de Nederlandsch- Hervormde
Kerk behooren verreweg de meesten der Protestanten hier te
lande. Vandaar dat de godsdienstige beweging in haar midden
het meest de aandacht tot zich dient te ti ekken : trouwens,
andere kerkelijke gezindten, als Lutherschen, Remonstranten,
Mennonieten enz. worden, gelijk geringere stroorningen, in de beweging van den grooten stroom medegesleept. Vandaar dat hetgeen in de Nederlandsch- Hervormde kerk geschiedt, althans in
het kort, dient medegedeeld te worden.
Zooals in een vroeger deel van dit werk reeds is vethaald,
bestond de groote verdeeldheid van gevoelens, zoowel omtrent
kerkleer als omtrent kerkregeling der Hervormden, reeds vóór
1848 : trouwens, eene verdeeldheid en een strijd, die altijd, zoowel
hier te lande als elders, hebben bestaan. Vóór 1848 stonden reeds
Protestanten, die de orthodoxe leer, meer of minder naar den
geest der nieuwere tijden gewijzigd, aankleefden, sterk tegenover
hen, die uitlegging der kerkleer in meerdere of mindere mate in
rationalistischen zin voorstonden, of, zooals het genoemd werd,
die kerkleer en, bijgevolg, de Kerk meer naar de eischen van het
licht, dat de vorderingen der wetenschap aan de menschelijke
Rede hadden geschonken, wilden verklaard en geleeraard hebben.
Omstreeks het midden der XIXe eeuw werd de rationalistische
verklaring van de leer der Hervormde kerk in de eerste plaats
verkondigd en verspreid door de mannen der richting, die men
de Groninger School noemde. P. Hofstede de Groot, Professor
in de Theologie en Schoolopziener te Groningen, was de leeraar,
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naar wien deze benaming aan zijne volgelingen werd gegeven.
De Groninger School ontkende wel den Christus niet, door
hem geheelenal tot een der grootste denkers en stichters van
een godsdienst te verlagen, maar »Hij is, zonder God te zijn,
een Hemelsche loot in het menschdom ingeënt. Hij heeft niet
door Zijn dood aan het kruis, door Zijn bloed ons verlost en
vrijgemaakt; maar Hij heeft het menschdom verlost door Zijn
leer, door Zijn voorbeeld. Hij heeft ons niet het vermogen
gegeven om kinderen Gods te worden; maar Hij was de Opvoeder en Leeraar van de menschen, die reeds in de kiem,
van nature het kindschap Gods hadden. De mensch wordt
met God gelijkvormig, wanneer hij de zedelijke volkomenheid
heeft bereikt. De zonde is niet een erfsmet, maar de zondigheid der ouders en der maatschappij bevordert en vermeerdert
de zondigheid van het individu. Daarom was de Verlossing,
die in de Leer en het voorbeeld van Jezus bestaat, noodzakelijk." De eeuwigheid der helsche straffen wordt door de
Groninger School niet aangenomen : de Bijzondere Openbaring
van God in Jezus-Christus wordt door haar slechts als eene
hulp voor de natuurlijke Rede beschouwd. Zij verwerpt het
autoriteitsgeloof. De Bijbel is niet door God ingegeven, maar
het is de geschiedenis van Christus, die de openbaring Gods is.
,De orde," neide Hofstede de Groot, »welke wij op grond van
getuigenissen, zoowel van de Apostelen en van Jezus Christus,
als van ons eigen geweten en van de wereldgeschiedenis kennen
en erkennen, is noch bovennatuurljk, noch tegennaluurlijk, noch
onnataurljk. Zij is alleen bovetzinneljk en tevens de naiuurljkc
orde der geestenwereld ; doch aangezien de geest, die ook tot
de natuur behoort, meer is dan de overige natuur, willen wij
bovenal de geestelijke natuur." De goddelijke oorsprong en het
gezag der H. Schrift werd, in den zin waarin de Orthodoxen dit
begrepen, ontkend: aan de oude Formulieren werd slechts een historische waarde toegekend. Vandaar dat de geloovige Protestanten, zooals Groen van Prinsterer, de Groninger School als eene
ondermijning en verloochening van de leer der Christenen veroordeelden. Zij had in de eerste jaren van de tweede helft
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der X[Xe eeuw onder predikanten en leden der gemeenten een
talrijken aanhang, die echter al minder en minder is geworden.
De Groninger School was een voorstander van de Hervormde
kerkregeling van 1816. Zij verklaarde zich vóór en na 1848 sterk
tegen al hetgeen op politiek gebied kon dienen, om »den Ultramontaanschen overmoed" te steunen en de wet van 1806
op het Lager Onderwijs, »die verlichting, verdraagzaamheid en
;broedermin" kweekte, te ondermijnen. Zij was »vrijzinnig" genoeg, maar wenschte volstrekt geen verspreiding der liberale
beginselen, voor zooverre die vrijheid van onderwijs en op-heffing van het Placet toestonden.
Wat men gewoon is de moderne Theologie, in tegen
oude Theologie, te noemen, is ontstaan uit hetgeen-stelingmd
men nde behoefte" noemde om de godsdienstwetenschap in
overeenstemming te brengen met »de vorderingen der wetenschap", die in de laatste jaren reuzenschreden had gedaan. De
moderne Theologie was door de Groninger School voorbereid
geworden. Deze stelde de historische Evangeliewaarheid op den
voorgrond en wilde die in overeenstemming brengen met de
waarheid, zooals de Rede die leerde ; de moderne Theologie gaat in de eerste plaats bij de menschelijke Rede te rade
en zoekt daarnaar de Bijbelsche verhalen uit te leggen. Ofschoon
niet op één enkel tijdstip, kan men toch hare opkomst voornamelijk omtrent den tijd van het midden der XIXe eeuw stellen. Tot hare eerste verkondigers, die in Nederland optraden,
behooren de Leidsche hoogleeraren Kuenen en Scholten ; verder
C. Busken Huet ; de Waalsche predikant te Rotterdam, Réville, —
die zich later in Frankrijk heeft gevestigd ; — Allard Pierson, —
later hoogleeraar in de Aesthetica te Amsterdam geworden, —
en anderen.
De moderne Theologie, die in verschillende landen, Duitschland, Frankrijk, Nederland, nagenoeg terzelfder tijd op den voorgrond trad, heeft in Nederland tot haar formeel beginsel »De
leer der vaderen moet gewijzigd worden naar de uitkomsten,
die verkregen zijn door de toepassing der empirische methode,
zoowel op physisch, als op ethisch gebied." Verder zegt dezelfde
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schrijver, Allard Pierson, ( 1 ) » De moderne Theologie is in het
algemeen op empirische gronden overtuigd, dat men nergens
behoeft te denken aan het ingrijpen van een bovennatuurlijke
oorzaak. Krachtens die overtuiging maakt zij het historisch karakter van de verhalen des Bijbels hoogst verdacht en tracht
dit niet door rationalistische Exegese of andere kunstgrepen te
verbloemen. ( 1) Niettemin is de moderne Theologie op literarische en psychologische gronden overtuigd van het geheel eenkg
en onbegrijpelijk verheven karakter, zoowel der meeste Bijbélboeken als van den persoon van Jezus, den leeraar van Naza
ziet zij geen specifiek onderscheid tusschen de Joodsche-reth.Al
en de Joodsch- Christelijke literatuur ter eene en de zoogenaamd
profane literatuur ter andere zijde; geen specifiek onderscheid
tusschen menschen in het algemeen en den mensch Jezus, aan
zij elke literatuur een vrucht van den menschelijken-gezin
geest en ieder persoon, van wien de geschiedenis spreekt, een
product acht te zijn van de menschelijke natuur, toch ziet zij
de oneindige superioriteit, die den Bijbel boven alle andere godsdienstige boeken kenmerkt, niet voorbij; toch ziet zij in Jezus
van Nazareth eene persoonlijkheid, die eene wereldhistorische
beteekenis heeft verkregen, waarop nog niemand een blijvende
smet heeft kunnen werpen en wien een naam toekomt boven
alle namen. .... De moderne Theologie stelt noch zichzelve,
noch iemand anders den eisch van op staanden voet te verklaren, hoe God immanent is in het Heelal, daar zij weet, dat
deze vraag in de Philosophie te huis behoort en slechts een bepaalde vorm is voor het eeuwenheugend en nog onopgelost probleem der wijsbegeerte, waaraan tot nog toe de grootste denkers te vergeefs hunne krachten hebben beproefd ..... De
moderne Theologie is evenwel, op grond van het resultaat der
ervaring, dat alles eene natuurlijke oorzaak moet hebben, over(1) Niet te verwarren met den orthodoxen H. Pierson en met N. G. Pierson.
(2) Zelf niet genoeg ervaren in de theologische wetenschappen, kunnen
wij A. Piersons woorden het best gebruiken tot kenschetsing van hetgeen de moderne Theologie is.
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tuigd, dat men nooit aan een goddelijke interventie kan gelooven, en dat derhalve de betrekking tusschen God en het Ein
betrekking van welker aanzijn men door het bestaan-dige,n
godsdienst
kennis draagt, geen andere dan eene immavan den
nente kan zijn. Niettemin is de moderne Theologie overtuigd,
dat, wanneer zij zoowel het feit van den godsdienst als het godsdienstig leven der uitnemendsten op religieus gebied raadpleegt
en analyseert, zij daarin onmiskenbare en geenszins toevallige
elementen vindt, die enkel bij de aanneming van een persoonlijk God tot hun recht komen."
»Heeft de moderne Theologie van de wijsbegeerte der ervaring
geleerd, dat alles een natuurlijke oorzaak heeft, dat alles samen
oorzaak en gevolg, en heeft zij aldus-hangtdorewv
eerst a priori, maar ook door eigen waarneming begrepen, dat
er in het zedelijk leven van den mensch nergens plaats kan zijn
voor het liberum arbitrium (vrije wil), zij moet dan het delerminisme zijn toegedaan ; met andere woorden: zij kan dan geen
onverklaarbare interventie van den vrijen, dat is door geen oorzaken bepaalden wil erkennen in de handelingen des menschen ! .. .
Heeft zij echter eindelijk de waarachtigheid en de beteekenis
der menschelijke persoonlijkheid leeren waardeeren, zij koestert
naast hare deterministische overtuiging ook deze convictie,
dat iedere moraal valsch is, die aan de menschelijke persoonlijkheid geen recht laat wedervaren, die persoonlijkheid verlaagt
tot een machine en alle hare daden uitvloeisels noemt van een
blind Fatum (Noodlot) ; uitvloeisels waarvan de mensch niet
langer zou beseffen, dat het zijne daden zijn en dat hij er zelf
rekenschap van verschuldigd is."
Dit zegt A. Pierson omtrent den aard der moderne Theologie.
Zij ontkent den invloed der bovennatuurlijke orde der dingen;
zij schrijft aan den Bijbel niets meer dan een eerbiedwaardig gezag
toe, volstrekt geen Inspiratie ; zij ziet in Jezus van Nazareth niets
meer dan een groote historische persoonlijkheid (`); zij ontkent
den zondeval ; zij ontkent den vrijen wil ; aan de wijsbegeerte
(

1

) De Groninger School ziet in den persoon van Jezus -Christus meer.
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der ervaring, als wegwijster der menschelijke Rede, kent zij het
hoogste gezag toe. Critiek en nogmaals critiek is, volgens de
verkondigers der moderne Theologie, alles waarmede de Theologant zich moet bezig houden ; zij maakt wel degelijk onderscheid tusschen Godgeleerdheid, Theologie, en de wetenschap
van de kennis der godsdiensten, dat is de kennis hoe godsdiensten
ontstaan, wassen en tot verval neigen; hoe de verschillende
leerstellingen zich ontwikkelen, hoe deze bij elkander kunnen
vergeleken worden ; maar eerie eigenlijke Theologie — in den
zin zooals die vroeger werd opgevat — erkent zij niet meer.
Vandaar dan ook dat het naar den geest der moderne Theologie
is, dat sinds de wet op het Hooger Onderwijs van 1876 de
godsdienstwetensclzap aan de Universiteiten zal geleerd worden.
De Theologanten, volgelingen van de moderne Theologie geworden, zijn, althans wat zeer velen betreft, op de kansels meer
verkondigers eener zekere moraal en Aestheticiof vlijtige beoefenaars
van deze of gene voorname Europeesche Letterkunde geworden, voor
wie niet meer Theologie, maar slechts kennis omtrent de verschillende, vooral Christelijke godsdiensten waarde bezit. Ettelgken
hebben later den kansel vaarwel gezegd : zooals b. v. C. Busken
Huet. Zeer velen hebben andere betrekkingen gekozen, gelijk
b. v. A. Pierson, J. Van Vloten enz. De oprichting van de
scholen voor Middelbaar Onderwijs heeft zeer velen hunne
predikantsplaatsen doen opofferen.
De moderne Theologie heeft hare meeste aanhangers onder
diegenen, welke men gewoon is de bourgeoisie te noemen : koop
ambtenaren, juristen, geneesheeren, onderwijzers, zoowel-liedn,
bij het Hooger en het Middelbaar als bij het Lager Onderwijs.
Minst genomen, zijn zeker drie vierden van de geleerde standen, — de Katholieken er buiten gerekend, — aanhangers der
moderne Theologie.
Haar invloed op de gemeenten brengt overal een zekere kerkelijke onverschilligheid teweeg; daar verreweg de meesten, ook
de »beschaafden," zich niet met godsdienstwetenschap, wijsbegeerte, geschiedenis kunnen bezighouden en zoodoende het innerlijk godsdienstig leven afneemt en verkwijnt.
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Er bestaat een groote verwantschap van beginselen en sympathieën tusschen de moderne Theologie en het modern staatkundig Liberalisme. Beiden volgen critiek zoowel in godsdienstwetenschappen als in Politiek. De oude liberale partij van vóór
1848 had meer geestverwantschap met de Groninger School.
Het hedendaagsch Liberalisme heeft het meer met de moderne
Theologie, terwijl zeer geavanceerde Liberalen, Republikeinschgez'inden, Socialisten, in nauwe geestverwantschap staan met de
Dageraad, met de vrije gemeente. Van de laatste kan men
ternauwernood, van de Dageraadsmannen in het geheel niet
meer zeggen, dat zij nog op Christelijken bodem staan. De vrije
gemeente, opggèricht door Ph. Hugenholtz Jr., predikant te Amsterdam (omstreeks het jaar 1880) bestaat voornamelijk uit lieden van
»deftigen stand," die zich zelfs niet meer kunnen vereenigen
met hetgeen op de kansels door predikanten van de moderne
richting wordt geleerd. De weinige kerkelijke vormen, die door
dezen nog waren behouden, konden zelfs hun »vrijheidszin"
niet bevredigen ; daarom verlieten zij de Hervormde kerk en
richtten zelfstandig eene gemeente op. In hoeverre deze afgescheidenen van de moderne Theologie wortel zullen kunnen
schieten, waaruit een nieuw kerkgenootschap — om het zoo te
noemen — zal ontstaan, daarop zij het antwoord aan de toekomst overgelaten.
Men is sinds een dertigtal jaren gewoon te spreken van de
Dageraadsmannen: naar den naam van een tijdschrift, dat de
meest radicale begrippen omtrent godsdienstige vraagstukken
verkondigt. Het Christendom heeft, naar hetgeen de Dageraadsmannen zeggen, zijn roeping vervuld. Zijne leer is niet meer
in overeenstemming met hetgeen de wetenschap aan onze eeuw
geleerd heeft ; zijne leer, wel verre van den mensch te veredelen,
doet hem, door te wijzen op eene blijvende woning aan de
overzijde des grafs, de plaats zijner bestemming hier op aarde
vergeten en verdooft zijne energie. Geloof, noch overlevering
mogen de vrijheid des menschelijken geestes, die alleen door
nadenken en door ervaring tot de waarheid komen kan,
meer binden. Ook de zedeleer, gelijk zij door het Christendom
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wordt verkondigd, moet ons tegenwoordig geslacht afwijzen.
Ook de Moraal moet independent — dat is, onafhankelijk — zijn
evenals de gedachte. De Dageraadsmannen hebben dus geheel
en al met het Christendom gebroken. Velen hunner, (al zij het
ook dat zij niet in genoemd tijdschrift schrijven,) hebben hun
lidmaatschap van een erkend christelijk kerkgenootschap opgezegd: zij meenen, »dat het Christendom zijn tijd gehad heeft."
Deze »linkerzijde van de moderne Theologie ", om hen zoo te
noemen, of de Dageraadsmannen zijn op staatkundig gebied, voor
zooverre zij daaromtrent hunne meeningen uiten, consequente en
geavanceerde Liberalen; verdedigers van het beginsel van de Souvereiniteit des volks, dat zij, meestal in den uitgebreidsten zin,
wenschen toegepast te zien; — de sympathieën van zeer velen kunnen eerder republikeinsch dan koningsgezind genoemd worden; —
voorstanders van de meest volledige scheiding van Kerk en Staat,
niet ter wille van »de vrijheid der Kerk", zooals de Anti-revolutionairen, maar uit minachting der Kerk. Zij reiken de hand
aan de theorieën der sociaal-Democraten, die alleen in de toepassing hunner beginselen een weinigje harder te werk gaan en
daarin wat meer ongeduld betoonen.
Zooals alles hier op aarde, zijn die verschillende richtingen
en meeningen onder de Nederlandsche Protestanten niet op
éénmaal als uit den grond verrezen. Zij hebben zich allengskens
geopenbaard en zijn toegenomen in groei en in krachtvertoon.
Mennonieten en Remonstranten zijn, — dit ligt in hunnen oor
hunne leer, — spoediger dan de Hervormden aan--spronge
hangers der »nieuwe meeningen" geworden. Het valt moeilijk
te bepalen hoevelen van hen, die nog tot de NederlandschHervormde kerk gerekend worden, de moderne Theologie, — de
Groninger School heeft haren tijd gehad, — en hare leeraren
volgen : waarschijnlijk de grootste helft ; de eigenlijk gezegde
ongeloovigen, als de Dageraad8mannen, zijn waarschijnlijk zeer
veel in de minderheid ; maar het doordringen der »liberale"
en »moderne" begrippen op godsdienstig gebied heeft in den
loop dezer eeuw, vooral in hare tweede helft, een onrustbarend
aanzien verkregen. Onrustbarend zeggen wij, vooral voor hen
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die nog blijven vasthouden aan het voorvaderlijk geloof en aan
de grootti waarheden van het Bijbelsche Christendom. De Nederlandsch- Hervormde Kerk zegt, te recht, ontsproten te zijn uit
Calvijn en uit de leer der Dortsche vaderen. Die leer heeft
diepe wortelen geschoten. Het moet dan ook voor mannen, die
nog bleven gelooven, een bedroevende gedachte zijn, dat zij
de afdwaling daarvan met ieder jaar zien toenemen. Hoe reeds
in 1834 zich duizenden formeel van de Gereformeerde Kerk
hebben afgescheiden en hoe dezen, de Afgescheidenen, na vele
vervolgingen onder Willem I, door de regeering van Willem II,
als een zelfstandig kerkgenootschap erkend geworden zijn, heb
wij vroeger medegedeeld.
-ben
Deze Afgescheidenen, door eenige predikanten en ook door hun
diep ingeworteld geloof aan de »Zuivere Leer" tot die scheiding gebracht, behoorden meestal tot den landbouwenden stand en tot den
kleinen burgerstand in eenige steden. Zij bleven vasthouden aan
den Heidelbergschen Catechismus en aan de Formulieren der Dortsche Synode. Maar ook velen der hoogere standen en ook ettelijke geleerden konden geen vrede meer hebben met den »afval ".
Bilderdijk, da Costa hebben hierin zeer grooten invloed uitgeoefend. De nieuwe leerstellingen der predikanten, die de nieuwe
richting volgden, welke al meer en meer doordrongen, waren voor
hen niet meer »het zuivere Evangelie ", maar eene verderfelijke
afwijking en dwaling. Deze is, in hun oog, voortgesproten uit
de leer verkondigd door DE Revolutie, die in de Fransche Omwenteling van 1789 tot een groot, de wereld beheerschend feit
is geworden en vooral door den invloed der Franschen in Europa
en ook in Nederland is voortgeplant.
De Afgescheidenen, zeiden wij, hadden het eerst de bestaande Hervormde Kerk verlaten; maar anderen, wier getal dat
der Separatisten ver overtrof, meenden zich niet te moeten afscheiden. Met onbezweken moed en met krachtige geloofsovertuiging
bleven zij in de Kerk. In die Kerk bleven zij strijden tegen de
dwaling en de afdwaling. Zij zagen niet slechts de Kerk, maar ook
den Staat »verkankerd" door de beginselen DER Revolutie. Vandaar dat zij, op staatkundig terrein, zich Antirevolutionairen
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noemden. Voor velen was alléén de godsdienstige herleving,
voor anderen maatschappelijke verbetering hoofdzaak. Anderen weder bleven het oog op beide tegelijk gevestigd houden. Vóór ongeveer dertig jaren ontstond er eene beweging, die
vooral eene herleving van het Geloof, door geloof en zeden, zich
als haar ideaal voorstelde. Zij dankte haar ontstaan aan een diep
gevoeld gemoedsleven onder mannen van de hoogere standen
en vertoonde zich het eerst te Amsterdam en te 's Gravenhage. I. Da Costa en W. De Clercq waren in Amsterdam
de bezielde redenaars van hetgeen later het Reveil is genoemd
geworden. Deze naam, van Franschen oorsprong, duidt aan,
zooals ook het geval geweest is, dat Franschen den eersten stoot
tot de beweging hebben gegeven. Eenige predikanten uit Genève
en uit Frankrijk, die als zeer welkome gasten werden ontvangen,
hielden voor eene meestal uitgelezen vergadering toespraken en
geestelijke oefeningen in bijzondere huizen. Het voorbeeld werd
door anderen, Nederlandsche redenaars, gevolgd. De leer van de
Drieëenheid, van den Zondenval, van de Menschwording, van de
Zonde en van de Verzoening, de goddelijke Inspiralie des Bijbels
waren in de bijeenkomsten van het Reveil de onderwerpen, waarover hoofdzakelijk werd gesproken. De bijeenkomsten eindigden met
Psalmgezang. Deze beweging heeft grooten invloed uitgeoefend,
vooral op de hoogere standen in onze groote steden. Dat thans, misschien niet ten onrechte, wordt gezegd, dat »de hoogere standen ",
vooral in den Haag en in Amsterdam, orthodox zijn, is voornamelijk toe te schrijven aan het Reveil. Deze toch is niets anders dan
een poging tot opwekking van het godsdienstig leven op grond van
den Bijbel in bijzondere bijeenkomsten, nu men de kansels in
de kerken meestal door rationalistische predikanten zag ingenomen. Zonder dat daarmede gezegd is, dat zij het Reveil hebben
opgewekt, kan men toch zeer velen van de uitstekendste Orthodoxen »broeders" noemen van het Reveil, als daar zijn N. Beets,
Chantepie de la Saussaye en Doedes onder de predikanten, Van de
Brugghen, in 185'7 minister: die als zoodanig de verwachtingen
van Groen van Prinsterer deerlijk teleurstelde 1), en vele anderen.
(1) Zie deel III.
(
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De Orthodoxen, voor zoover het Reveil hen heeft gevormd, zijn voor
het meerendeel, als Anti-revolutionairen, geestverwanten van den
Duitschen Lutherschen geleerde Stahl, wiens staatsrechterlijke begrippen door geheel Duitschland zulk een invloed hebben gehad;
maar op politiek terrein bestaat er tusschen de mannen van
het Reveil en andere Orthodoxen een belangrijk verschil.
Niet onder den invloed toch van het Reveil, maar vooral door
Groen van Prinsterer zijn de Orthodox-Gereformeerden Antirevolutionairen. A. Kuyper, inderdaad een bevoegd beoordeelaar
daarover, zegt: »Wij, dat is de Nederlandsche Anti-revolutionairen, mogen niet naar Stahl beoordeeld worden. In kringen van Hof en Adel, meer uit het Reveil, dan uit het Calvinisme geloovig, moge men, uit licht bevroedbare oorzaak, met
Stahls eeuwige beginselen ook zijn ongereformeerde en onhollandsche vormen hebben overgenomen. Groen van Prinsterer was
van meet af te goed Nederlander en te zeer volksman, om ons
Puriteinsch en Calvinistisch volk ( 1 ) niet te eeren in zijn eigen
geestesaard. Juist daaraan dankte hij zijne onoverwinlijke-ardigen
kracht tegenover geestverwanten als Van Zuylen. En vraagt ge
dan ook aan wie ons Calvinistisch volk, bij strenge handhaving
van het hemelsbreed verschil in beginsel, het liefst zijne sympathie gunt, dan is het niet aan de Ultramontanen, niet aan de
Conservatieven, zelfs niet aan de doctrinaire Liberalen, maar
eer aan hen, die onze volksvrijheden nog milder wenschten."
Groen van Prinsterer is niet voortgekomen uit het Reveil.
Eerder dan dezen had hij de Anti-revolutionaire vaan omhoog
geheven; eerder ook die van de strenge, onverwrikbare Orthodoxie.
Misschien meer dan één hunner kon hij zeggen: »Wij zijn voort
uit Calvijn." Er bestond bij de aanzienlijkere orthodox--gesprotn
Gereformeerden, in den beginne, omstreeks 1857, een groote toeneiging tot hetgeen men hier in Nederland gewoon is de conservatieve partij te noemen, die nl. monarchaal was, zoo verre dit
de Grondwet van 1848 toelaat. Zij konden niet terstond beseffen,
dat de conservatieve partij, gelijk zij zich bv. in 1866 vertoonde,
(1) Dat is, het volk naar den geest van A. Kuyper.
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uit haren aard niets anders was dan een minder geavanceerd Liberalisme. Groen van Prinsterer zag dit wel. Van daar dat hij, vooral
in 1869, zijne geestverwanten schier dwong om, onafhankelijk van
de Conservatieven, zich zelven als partij te stellen. Door het geloof
aan Christus, den Zoon van den Levenden God, waren zij broeders
in het Geloof: zij moesten ook één zijn in hunnen tegenstand
tegen alles wat uit DE Revolutie is voortgesproten. Aanvankelijk
stonden hem slechts weinigen onder de Orthodoxen van de
hoogere maatschappelijke standen ter zijde. Dezen werden door
hunne tegenstanders de »aristocratische" Anti-revolutionairen
genoemd, de anderen de »democratische." Onder de gètrouwste
geestverwanten van Groen van Prinsterer behoorden Keuchenius
en A. Kuyper. Dezen, die in hunne beschouwingen vooral hunnen
Calvinistischen oorsprong; nooit uit het oog verloren, en als
»zonen van Calvijn" nooit hunne republikeinsche voorliefde ver
werden later de »linkerzijde der Anti- revolutionairen"-gaten,
genoemd. Door het volhardend streven van Groen van Prinsterer
en van diens opvolger A. Kuyper, — Groen stierf in 4 876 —
bleef de overwinning aan hen: niet aan de mannen, voortgesproten uit het Reveil.
De grondslag van de Orthodoxie in de Hervormde Kerk van
Nederland is genoegzaam bekend. Zij is: het Geloof aan den
drieëenigen God, aan Jezus Christus, Diens zoendood aan het
kruis, Diens Opstanding; aan de Rechtvaardigmaking door het
Geloof. De Bijbel is voor hen het »Woord Gods". Toch bestaat er nog genoeg verschil omtrent geloofspunten onder de
Orthodox- Gereformeerden. De Afgescheidenen, die als ChristelijkGereformeerde Kerk een eigen genootschap hebben gevormd,
houden zich veel meer dan de anderen aan de Leer der Dortsche
vaderen. Het Leerstuk der Praedestinatie heeft hij hen zijn
scherpe zijde nog niet verloren; het Separatisme heerscht nog
onder hen in niet geringe mate. Onder de Orthodoxen zijn
allen het omtrent theologische vraagstukken volstrekt niet eens;
niet grooter is de eensgezindheid omtrent politieke en sociale
vraagstukken. De groote menigte echter der Orthodoxen volgt
thans hen, die men de democratischen der Anti- revolutionairen
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noemt; zij bezitten vooral in de Slandaarcd hun orgaan en worden aangevoerd door Dr. A. Kuyper; hoewel ettelijke anderen,
vooral predikanten, tot nog toe echter vruchteloos, in verzet
komen tegen Kuypers »heerschzucht", gelijk men het noemt, en
ook tegen diens »samenwerking met Rome". »Rome" (') evenwel
is al te zeer overtuigd, dat die samenwerking, zoo zij al bestaat,
niet meer dan tijdelijk is, wijl het principieel verschil tusschen
beiden eene onoverschrijdbare klove uitmaakt. De Orthodoxen
hebben, vooral in de laatste jaren, in geen geringe mate den
Liberalen vrees ingeboezemd; hunne richting behaalde, bij de
kerkelijke verkiezingen, al meer en meer de overwinning: niet
slechts in kleinere gemeenten; niet op de Veluwe of in den
Hoekschee Waard alleen, maar ook in vele andere streken des
lands; ja tot in de groote steden was dit het geval. De
oorzaak daarvan is toe te schrijven aan een gewijzigd Reglement
op de kerkelijke verkiezingen. Totnogtoe was de meerderheid in
verreweg de meeste kerkeraden, door geheel het land, gebleven
aan de liberale partijen : hetzij dan van de Groninger School,
hetzij van de »Modernen ". Slechts door deze wijziging mocht
het den Orthodoxen gelukken eenige leden in den Kerkeraad
te winnen of een predikant van hunne richting benoemd te zien.
De theorieën van Volksverkiezingen, van Algemeen Stemrecht
streden tegen de nog bestaande wijze van kerkelijke verkiezingen volgens Kerkelijk Reglement. In 1869 is dit veranderd. Gemeenten, die zulks begeerden, konden de verkiezing overbrengen
naar een soort van kiescollege, door het algemeen stemrecht
der mannelijke ledematen gekozen.
Hiervan was het gevolg, dat in zeer vele gemeenten, — de
ledematen waren ijveriger voor de kerkelijke, dan voor de politieke
verkiezingen, — de meerderheid der Modernen in een minderheid verkeerde. Het bleek dat, vooral onder den kleineren burgerstand, de Orthodoxie haren invloed op geest en hart nog vol
niet verloren had; dat de »Christusontkenning" en de-strek

(1) Dat is: de Katholieken in Nederland.
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»Bijbelverachting ", gelijk het door velen werd genoemd, de vrome
gemoederen van duizenden en duizenden in niet geringe mate
krenkten. De middenstand, de Bourgeoisie, zooals men zegt, werd
te laat gewaar, dat de meerderheid van het Protestantsche volk
veeleer Orthodox, dan »Modern" is. Vele predikanten, die zoo
even de academische gehoorzalen hadden verlaten, begrepen, dat
zij, wilden zij hunne hoorders niet ergeren, in bedektere termen,
naar het begrip hunner gemeentenaren, behoorden te spreken:
dat is: de resultaten waartoe de moderne theologie gekomen is,
niet al te luide van den predikstoel verkondigen. De steeds toenemende invloed van de orthodoxe richting in de NederlandschHervormde Kerk, waartoe het algemeen kerkelijk stemrecht niet
weinig heeft bijgedragen, heeft de liberale partij, zoo nauw in
verwantschap met de moderne richting, tot nadenken gebracht.
Immers ook bij de politieke verkiezingen der laatste jaren hebben de Anti- revolutionairen telken reize gewonnen ; van daar dat
zeer velen der Liberalen voor een te groote uitbreiding van
het Staatkundig Kiesrecht vreezen, hoewel zij door de logica
hunner beginselen toch die uitbreiding moeten voorstaan. De
Anti- revolutionaire partij daarentegen ziet in Art. 168 der Grondwet eene belemmering voor de vrijheid en vrije ontwikkeling
der kerkgenootschappen; van daar dat zeer velen, zoo niet allen,
de verandering van dat artikel in de Grondwet met klem voorstaan: bv. Lintelo de Geer van Jutphaas, A. P. De Savornin
Lohman, A. Kuyper en anderen.
Ondanks het toenemen van den invloed der Orthodoxie in
de Hervormde Kerk zien toch zeer velen hunner den politieken
en religieusen toestand van Nederland met bezorgdheid te gemoet.
Hoeveel zij ook, sinds de laatste vijfentwintig jaren, gewonnen
hebben, toch hebben die theorieën, welke Groen van Prinsterer
en zijne geestverwanten voortgesproten achten uit Ongeloof en
Revolutie, door geheel ons werelddeel veel, zeer veel veld gewonnen. Groen van Prinsterer schreef dan ook in de allerlaatste zijner levensdagen in de Nederlandsche Gedachlen van 1876:
»Voor Nederland, als voor Europa, was en bleef dit geheele
tijdperk revolutionair. Onder velerlei wisseling van omstandig-
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heden en vormen was er eenzelvigheid van beginsel. Ook hier
was de leer der valsche wijsbegeerte, het breken met de openbaring, grondtoon en stempel. Eigen wijsheid en willekeur bleef
de toetssteen van recht en waarheid, het richtsnoer van Staat
en Maatschappij. In wrange vruchten der gestadige practijk was
de natuur en strekking zichtbaar van de Revolutie en van het
oordeel Gods: »Mijn volk heeft mijne stem niet gehoord; dies
heb Ik het overgegeven aan het goeddunken huns harten, dat zij
wandelden in hunne raadslagen."
»Ook in Nederland was er, in naam althans, scheiding van
Kerk en Staat. Geen heerschende Kerk, geen Christelijke Staat
meer; geenerlei uitzondering op de vrijheid en gelijkheid der gezindten; geen rechtstreeksch of zijdelingsch ingrijpen van het wereldlijk gezag in kerkelijken werkkring; gewetensvrijheid in volledigen
zin. Toezeggingen fraai, maar onvervuld en onvervulbaar! Zoodanige Tolerantie, van wege den oppermachtigen Staat, kan
niet gelden, waar gehoorzaamheid aan Gods geboden, die de
Staat niet erkent, overtreding van de Staatswet voorschrijft.
Verdragelijk is elke godsdienst, ja, mits op geenerlei wijs publieke orde, op willekeur gevestigd, door weërstand of weérspraak worde verstoord. Volkomen scheiding is ondenkbaar. De
Kerk is in den Staat. Zij heeft somtijds een nauwelijks bereken baren invloed. De vrije Kerk moet niet onvoorwaardelijk vrij,
moet eenigermate zijn onder toezicht en voogdij en beheer van
den Staat.
»Dit niet alleen. De Neutraliteit, waarvan de theorie gewag
maakt, valt in de toepassing weg. Elke godsdienst is, in den
humanitaristischen Staat, sectarisch en eenheidverbrekend. Ter
bestrijding van die gevaarlijke strekking maakt het openbaar
gezag, terwijl het onderricht in den godsdienst aan de Kerk overgelaten wordt, zich van de volksopvoeding meester. De ontwikkeling der revolutionaire practijk gaat nog een schrede verder.
Waar men in het Geloof bijgeloof ziet, waar het evenmin gevreesd als veracht wordt, wint de vijandschap tegen de Openbaring veld. Ze verraadt den toeleg om de Kerk zelve dienstbaar
te maken aan den godsdienst der Rede, der Natuur en der
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Menschheid ; opdat Kerk en School en Staat met de ongeloofseenheid, met de Religie van den dweepzieken godsdiensthater
bezield zij." -Ejn katholieke kerkregeling in 1853 was, zooals wij vroeger
medegedeeld hebben, niet dan na sterk verzet totstandgekomen; maar de Grondwet van 4848 had een onbetwistbaar recht
tot hunne eigene kerkregeling aan alle gezindten gegeven.
Alle tegenstrevende partijen berustten dan ook in dat feit.
Daarom echter had »de oude Protestantsche zuurdeesem" hare
kracht nog niet verloren om gistingsprocessen te weeg te brengen. Het verzet tegen de herstelling der Bisschoppelijke Hierarchie was uitgegaan, gelijk wij medegedeeld hebben, van drie tijdelijk
saamverbondene partijen: de Conservatieven, de kerkelijk -Liberalen
en de Anti- revolutionairen. De eerste had de beweging aangemoedigd en geleid, om de Thorbeckiaansche Liberalen uit het
bewind te stooten. Voor de Anti- revolutionairen was vooral het
feit moeielijk te dragen, omdat daardoor nog meer geconstateerd
werd, dat met de gereformeerd-nationale traditiën van Neder
gebroken. Voor de kerkelijk- Liberalen, omdat zij »Rome"-landws
haatten. Het feit, de herstelling der Hierarchie, was evenwel
niet ongedaan te maken. Men verhaalt, dat toen, in 1853, de
pauselijke Bulle hier te lande bekend werd, in een gesloten
vergadering, een der leden van de Tweede Kamer, Luyben,
zeide: »Wij zijn op eens vijf-en- twintig jaren achteruit gegaan "( 1 );
een ander ( 2) antwoordde hierop : »Neen, wij zijn vijf-en-twintig jaren vooruitgegaan." En dit was inderdaad aldus. De herstelling der Bisschoppelijke kerkregeling heeft sinds 1853, aan
de Katholieken in Nederland, eene éénheid, een geestelijk middenpunt gegeven, dat zij twee en een halve eeuw hadden moeten derven: de Aprilbeweging, tegen hen gericht, heeft hunne
Energie vermeerderd. Zij zijn toen vooral zich zelven bewust
geworden, dat zij, gelijk Broere het uitdrukte, »eene politieke
persoonlijkheid zijn geworden, die vrijheid vordert." Zij zijn toen
(1) Een verhaal, waarvan ik de juistheid zou kunnen waarborgen.
(2) Een zeer vertrouwde vriend van Prof. Broere.
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vooral overtuigd geworden, dat zij in den Nederlandschen Staat
eene macht geworden waren, die men niet meer kan over het
hoofd zien.
Het ligt niet in het plan van dezen arbeid om te schetsen,
wat onder de Katholieken op kerkelijk en godsdienstig terrein
sinds de herstelling der Hierarchie is geschied. Wij zullen slechts
hunne verhouding tot de Nederlandsche toestanden in het kort
mededeelen en zeggen, dat sinds 1853 liet kerkelijk leven der
Katholieken, niet meer door het Place gebonden, begunstigd
door de politieke instellingen des lands sinds 1848 en door de
aanvankelijke houding der liberale partij, zich ruim en vrij ontwikkeld heeft. Wij zullen niet spreken over hetgeen sinds 1853
vooral door de Katholieken van Nederland is gewrocht. Wij willen slechts herhalen, wat, onder toestemming van duizenden den
'21n Juni 1871 op de Parks i deling door een der redenaars,
Prof. J. de Rijk, is gezegd:
»De Kerk van Nederland is eene geheel eenige verschijning
in deze XIXde-eeuwsche wereld. Waar in de wereld zal men
eene zoo krachtige, zoo ontzagwekkende eenparigheid vinden
ten opzichte van de aangelegenheden des Geloofs? Waar in de
wereld zullen pogingen, aangewend wordende om die geloofseendracht te verbreken, zoo weinig kans van slagen hebben, zoo
volkomen hopeloos zijn als in Nederland? Krachtig spiegelt zich
die eenheid af in de werken. Onze aalmoezen zijn bij stroomen
naar het middenpunt dezer eenheid heengevloeid en ieder muntstuk van die aalmoes is een gedenkpenning geworden, gestempeld met dien stempel, die de eeuwen heeft getrotseerd, de kracht
van het katholieke Geloof. Maar wat spreek ik van geld! Onze
heldenzonen zijn bij duizenden naar Rome opgetrokken en onze
moeders hebben geen oogenblik geaarzeld hen af te staan, die
het vleesch waren van haar vleesch en het bloed van haar
bloed. En wordt daarom de toestand van het Vaderland vergeten? Katholieken van de vijf bisdommen van Nederland,
gij zijt van heinde en verre hier heen samengestroomd. Uwe
weg heeft u gevoerd langs steden, dorpen en gehuchten, en
overal schitterden u de katholieke kerken tegen, overal hebt
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gij de torenspitsen ten hemel zien wijzen, die de Kerk van Nederland door eigen krachtsinspanning uit haar boezem heeft
voortgebracht. Ja, het mag eene ontzaglijke som heeten, die
er in de jongste twintig jaren aan kerken en kerkelijke gestichten in ons Vaderland is verbouwd. Weet gij hoe groot die som
is, naar eene matige berekening? — Meer dan 60 millioen
guldens. Weet wel, dat er onder onze tegenstanders zijn die
ons beschuldigen, dat wij de armen verwaarloozen. Ach! M. H.,
ik laat het antwoord aan u over: gij weet het best wat daar
-van
waar is."
Wat de spreker op den 21n Juni 1871 zeide, is niet overdreven. De eenheid der Katholieken werd door geene verdeeld heden verbroken, ternauwernood werd de eensgezindheid in staatkundige gedragslijn door eenig verschil van meening in gevaar
gebracht. Het Episcopaat hield zich alleen bezig met de hoogere
belangen der Kerk en vertoonde zich slechts nu en dan op politiek terrein, wanneer het zaken gold, die de katholieke geloofsleer of de gehechtheid aan den Stoel van Rome raakten:
zooals in de onderwijsquaestie door het Mandement van 1868,
zooals in de petitiën, die dienen moesten om de overweldigingen tegen den Pauselijken Stoel af te keuren en Z. M. te verzoeken, die niet te erkennen.
De Romeinsche quaestie, reeds op het Congres van Parijs in
1856 opgeworpen, bracht al dadelijk de Katholieken van Nederland, als eene politieke persoonlijkheid, op het tooneel. Zij
konden niet onverschillig blijven; want het bleek al terstond,
welken invloed die »Romeinsche quaestie" op de Politiek van
Europa hebben zou, en zij voorzagen reeds spoedig het gevaar,
dat daaruit voor de vrije en onafhankelijke werking van het
Opperhoofd der katholieke Kerk zou kunnen voortkomen. Deze
vrees bleek geen hersenschim te wezen. In 1859 werden de
Fransche soldaten gebruikt om, door hun bloed op de velden
van Lombardije te vergieten, het Victor Emmanuel mogelijk te
maken, dat uit het kleine Piemont een groot koninkrijk Italië
werd. Toen, na de overweldiging van het koninkrijk Napels, de
provinciën van den Kerkelijken Staat werden bedreigd, toen Na-
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poleon III slechts Rome bezet hield en het overige niet beschermde,
besloot de Paus zijne staten door vrijwilligers tegen eenen overval
te beveiligen.
Er werden, om den H. Vader tegen de aanvallen zijner vijanden te beschermen, het eerst in Frankrijk en België vrijwilligers aangeworven. Onder den naam van Pauselijke Zouaven
werden van die vrijwilligers regimenten georganiseerd. In 1861
was het getal Nederlanders, dat onder die Zouaven dienst
nam, nog onbeduidend. Deze regimenten, met de weinige troepen, die reeds in dienst van den Kerkelijken Staat waren, vormden te zamer3 een legertje van 6000 man. Het Piemonteesche
leger rukte voorwaarts, om, zoo het heette, in Napels te zorgen,
dat de vrijscharen onder Garibaldi tot geene regeeringloosheid
aanleiding zouden geven. Umbrië, de Marken met de stad Ancona, gedeelten van het Pauselijk gebied, moesten daarvoor
doorgetrokken worden. Dat Rome bedreigd werd, zoo Napoleon III
het toeliet, werd van alle kanten voor zekerheid aangenomen.
De Keizer der Franschen heulde met Cavour; doch wilde
Rome niet prijs geven, hoewel hij het grootste gedeelte van den
Kerkelijken Staat aan zijnen bondgenoot, Victor Emmanuel, overleverde. Het was des Pausen plicht zijne staten tegen den onverhoedschen aanval van de Italiaansche Regeering te beschermen. Daarom moesten de pauselijke troepen de wapenen
tot dezer verdediging opvatten. Het kleine legertje werd gesteld onder het opperbevel van Generaal Lamoricière. Het
Piemonteesche leger onder Cialdini viel het aan met bijna vijf
overmacht. Bij Castelfidardo, niet ver van Ancona-voudige
verwijderd, werd het leger der Pauselijken door de overmacht
geslagen (1861), Ancona werd gebombardeerd, en eer nog het
jaar ten einde was, had Victor Emmanuel reeds aan de zijde
van Garibaldi zijn intocht in Napels gedaan. Pius IX was
insgelijks, Rome en de Campagna uitgezonderd, van al zijne
staten beroofd. De heldhaftige verdedigers van de zaak des
Pausen werden als »huurlingen" beschouwd, de Garibaldisten
als helden. Alles wat, zichzelven bewust of onbewust, revolutionairgezind was in Europa juichte : de Liberalen mochten al de
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wijze waarop niet goedvinden, toch vonden zij het noodig, dat
»Italië vrij werd," en geloofden zij, dat »de Paus, eenmaal verlost
van zijn wereldlijk beheer, als Hoofd der Kerk vrijer wezen zou."
Zij waren dus, in Nederland althans, de zaak eens met de Liberalen van Italië, Frankrijk en andere landen. Bij hen, voor
wie liet Protestantisme hoofdzaak was, wekte de verwachte ondergang van het Pausdom grootsche verwachtingen op voor de
zaak der »Verlichting" en der »Vrijheid des Geestes." Daarentegen waren de Katholieken door geheel Europa, en in Nederland
niet het minst, verontwaardigd over het geweld, de woordbreuken
en de huichelarij, waarmede Pius IX door Napoleon III en door
Victor Emmanuel was behandeld geworden. Men kan, zoo men
een bepaald punt, als een soort van dagteekening, wil aangenomen hebben, zeggen, dat van dit oogenblik af de Katholieken
in Nederland niet meer denzelfden weg met de Liberalen op
Staatkundig terrein betreden hebben. De Garibaldi-vereering,
om in één woord eene politico-religieuse strekking te schetsen, —
een woord, dat de Katholieken begonnen te gebruiken — heeft de
oogen van de meesten hunner in ons land geopend voor de
verwantschap tusschen Revolutie en Liberalisme.
De liberale theorieën en de toepassing der liberale beginselen
op zaken, die tot het gebied der staatkunde zoowel als tot dat
der staathuishoudkunde behooren, bleven en blijven nog altijd een
machtigen invloed uitoefenen op de meening van een groot aantal Katholieken. Dit is echter meer nog het geval in andere
landen, dan in Nederland. Dáár toch heeft de geschiedenis van
de onderdrukking sinds 1572 op hunne gezindheid te sterk gewerkt. Zij hebben zich altijd, als onderdrukten, teruggehouden
van alles wat tegen het Catholicisme strijd voerde ; zij hebben
zich altijd nauw geschaard om het middenpunt der Eenheid:
gelijk aan hen, die onder den vreemde des te inniger de herinnering bewaren aan het vaderlijk huis. Voor alle Katholieken,
voor die van andere landen wellicht meer dan voor die van
Nederland, oordeelde de Pauselijke Stoel het noodig, dat de leerstellingen van de Kerk omtrent Godsdienst, Gezin, Maatschappij en
Staat niet verduisterd werden door de leeringen, welke in onzen
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tijd zoo diep zijn doorgedrongen. Van daar dat in 1864 de
Encycliek van den H. Vader en de daarop gevolgde Syllabus
Errorum werd openbaar gemaakt. Zeer veel van hetgeen door
de rationalistische en protestantsche beschouwing omtrent Gods.
dienst, Philosophie, Moraal als waarheid werd aangenomen, werd
in dien Syllabus veroordeeld: insgelijks zeer veel van hetgeen
het Liberalisme op Staatkundig gebied als veroveringen van het
licht der XIXe eeuw en als de moderne levensbeschouwing verheer
werd daarin dwaling geheeten. Daargelaten nog in hoe--lijkte
verre het noodig zij geweest om de Katholieken in het godsdienstige den weg tusschen waarheid en dwaling aan te wijzen,
was de Syllabus zeker reeds noodig bij duizenden om de afwijkingen der ideeën, hoe zeer dan ook ter goeder trouw geschied,
te verbeteren.
De Syllabus opende velen de oogen. Zij begrepen hoe zij,
als zij Katholieken wilden zijn, niet konden medegaan met
hetgeen als dwaling was aangewezen. Van den anderen kant
zagen de Liberalen veel van hetgeen hun lief was; wat zij ver
als datgeen wat den »modernen staat", wat den vooruitgang-erdn
van de wetenschap, wat de »overwinningen van de moderne
levensbeschouwing" kenmerkte, door Rome veroordeeld. In Nederland kon het orthodox-Protestantsche gedeelte der bevolking
vele, zeer vele der in den Syllabus veroordeelde stellingen niet
anders dan goedkeuren. Niettegenstaande echter zij in den Syllabus veel als waarheid, als door het Christendom geleeraard,
maar door Ongeloof en Revolutie ontkend, moesten aannemen,
vonden zij ook in even vele punten een sterke tegenstelling
volgens hen van de Leer van »Rome'' tegenover den Bijbel. De
Protestanten van rationalistische richting moesten den Syllabus
nog veel meer in strijd vinden met de »moderne begrippen."
Daar verreweg de meesten hunner tot de politieke liberale partij
in den lande behooren, was daarvan het gevolg, dat ook de
Liberalen in hen, die den Syllabus geloovig aannemen, tegenstanders van den modernen staat zagen en aldus zich schrap
tegen over hen begonnen te stellen.
Er waren dan ook daartoe redenen genoeg: althans voor hen,
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voor wie de teekenen van gehechtheid aan den H. Stoel door de
Katholieken betoond een bewijs toeschenen, dat zij »Rome"
meer dan Nederland als hun Vaderland vereerden; "dat is voor
hen, die niet konden begrijpen, dat: de eerbied voor het Hoofd
der Kerk niet in het minst afbreuk doet aan de liefde voor
het Vaderland; voor hen die meenen, dat wanneer men hunne
zienswijze niet deelt, men geen goed burger van den Staat kan wezen. Voor zulken immers scheen het een raadsel, dat de Katholieken
zulke teekenen van gehechtheid aan den Pauselijken Stoel bleven
geven. Zij hadden dat gezien, toen de H. Vader, door de overweldiging van drie vierden van den Kerkelijken staat in geldelijke ongelegenheid geraakt, eene leening voor den Pauselijken
Staat uitschreef. Dat men bv. zijn geld belegde in Italiaansche
leeningen, scheen niet onbegrijpelijk; maar dat duizenden, die
er wellicht nooit aan gedacht hadden om geld »in papieren te
beleggen ", thans op de Pauselijke leening inteekenden, scheen
hun het gevolg te wezen van een zedelijken dwang, door de
priesters opgelegd. Het is niet te bepalen, voor welke som- er in
Nederland op de Pauselijke leening van 21,000.000 francs is
ingeschreven. Het is zeker, dat dit belangrijk is geweest en dat
door alle inteekenaars is deelgenomen zonder vooruitzicht op
voordeel. De stukken toch werden a pan genomen en de politieke
toestand van den Pauselijken Stoel scheen, inderdaad, zelfs den
kortzichtigsten niet gunstig toe.
Bij de vrijwillige bijdragen in 1867 en later, bij gelegenheid van het vijf-en- twintig jarig feest van de troonsbestijging
van Pius IX in 1871 werden tonnen schats, geheel en al vrij
gegeven, meer nog uit de beurs der kleinen, dan uit-wilg,
die van de rijken: welke trouwens naar hun getal niet minder
daarin deelnamen. Zij hebben in sommige jaren bijna tweemaal
honderdduizend guldens, in 1871 nog meer opgebracht. Het is
bekend genoeg, dat die sommen zelfs grooter zijn geweest dan
de som die door de dagbladen is vermeld. Men kan daarom
nog niet zeggen, dat »de Roomschen te veel geld uit het land
brachten", gelijk door sommigen is beweerd, die wèl begrip van
»papenhaat" maar niet van staathuishoudkunde hebben. Inder-
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daad Amerikaansche spoorwegen enz. hebben Nederland meer
geld gekost dan Pauselijke leeningen en vrijwillige bijdragen;
en de »Roomschen zijn er niet armer door geworden ", omdat zij
liever in Romeinsche dan in Italiaansche leeningen aandeelen
namen. Maar ter verdediging van het bedreigde Rome was
niet slechts geld, maar waren ook soldaten noodig. Victor
Emanuel had wel is waar, naar Napoleons wil, Florence tot
hoofdstad, maar de volksvertegenwoordiging had Rome tot hoofd
verklaard en de Italiaansche regeering had verklaard, door-stad
moreele middelen dat doel te willen bereiken. Men kende
echter te Rome de eerlijkheid van het Italiaansche gouvernenement; slechts de Fransche troepen hielden het in bedwang.
De oorlog in Duitschland van 1866 en andere moeielijkheden, waarin de Fransche regeering was gewikkeld, brachten
Napoleon III er toe, zijne troepen uit Rome allengs terug te
trekken. Daarom besloot Pius IX het kleine legertje van den
Kerkelijken Staat door vrijwilligers te versterken. Tal van Nederlanders stroomden toe, om de wapenen op te nemen ter ver
Stoel. De Hollanders maakten-deignvaPusljke
weldra een belangrijk deel van de Zouaven- regimenten uit. In
den zomer van 1867 had Garibaldi zijne benden bijeenverzameld
en gaf luide zijn voornemen te kennen om Rome van den »kanker van het Pausdom" te verlossen. De Italiaansche regeering
liet het hoófd der vrijbuiters begaan en Napoleon III bleef wer
te Rome de Republiek uitroepen, of-kelos.WidGarb
het eenmaal gewonnen aan Victor Emanuel aanbieden? Wachtte
deze om onmiddellijk Rome te bezetten, wanneer de stad op het
punt zou staan van in de macht der Garibaldisten te vallen?
Hoe het zij, in 1867 vielen de troepen van Garribaidi in het
nog overgebleven gebied: de Campagna van Rome. Zij werden echter te Mentana en later bij Monte-Rotondo door de
Pauselijke troepen verstrooid en op de vlucht gedreven. Napoleon III, die tot nog toe allen aandrang van zijne omgeving had
weêrstaan, om het bedreigde Rome, des noods door één enkel
woord, te helpen, gaf thans eerst bevel tot het afzenden van
eenige hulptroepen, die Civita-Vecchia bezetten. Het Italiaansche
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gouvernement kon nu althans onder voorwendsel van de orde
te handhaven, Rome niet overweldigen.
In een der gevechten tusschen de Pauselijke Zouaven en de
Garibaldisten sneuvelde Pieter de Jong uit, Lutjebroek in NoordHolland: een forsche Westfries. Men vond zijn lijk op het slagveld, omgeven van die van veertien Garribaldisten, welke, naar
gezegd wordt, door de kolfslagen van zijn geweer neergeveld
waren 1 ). Het bericht van den heldendood van Pieter de
Jong bereikte zeer spoedig Nederland. Het wekte eene tot nog
toe niet overtroffen geestdrift op om dienst te nemen onder de
Pauselijke Zouaven. Alleen uit de dorpen in de omstreken van
Hoorn, waarvan de helft katholiek is, namen evenveel vrijwilligers dienst onder 's Pausen vaandel als bij eene jaarlijksche
lichting voor de Nationale Militie onder de wapenen geroepen
(

worden.
Het duurde niet langen tijd of er waren twaalfhonderd Nederlanders, die als Zouaaf het vaderland hadden vaarwel gezegd
en naar Rome waren vertrokken. De grootste helft waren plattelandsbewoners. Dit feit heeft zijne beteekenis, wanneer men
bedenkt, hoe moeilijk het gewoonlijk onzen boerenstand valt, het
Vaderland te verlaten en hoe weinig gezindheid zij voor het militaire leven gevoelen. Later zijn de meesten teruggekeerd tot
hun voorvaderlijken landbouw of tot hun handwerk en dragen
nog hier het kruis van .Eidei ei Virluli : zij zouden het een oneer
achten, zoo zij het onwaardig werden. 2) Van den anderen kant
werd door Nederlandsche vrouwen aan de Zouaven een eerevaandel aangeboden en geld bijeengebracht, waaruit een onder
voor gekwetste Zouaven werd gevormd. De onkos--steunigfod
ten van de reis der vrijwilligers naar Rome en andere noodige
(

(1) Bezat ik een pen, die teekent gelik die van H. Conscience, ik zou
tafereeltjes kunnen schetsen van de persoonlijkheid van Pieter de Jong
en diens ouderlijk huis. Daarin lag zielen - grootheid en geestdrift voor een
idee!
(2) Ik ben te zeer betrokken geweest in de zaak der Zouaven, dan dat
ik niet tal van b ij zonderheden zou kunnen mededeelen, die mine woorden
staven.
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uitgaven zijn gedekt geworden door de vrijwillige bijdragen, die
dit jaar rijker nog dan anders toevloeiden. Toen de nederlaag van
Napoleon III bij Sedan (4 September 1871) bekend geworden
was, rukten dadelijk de troepen van Victor Emmanuel naar Rome
op om de stad in bezit te nemen. De Zouaven wilden ten doode
toe strijden voor Pius IX. De Paus beval echter, dat men niet meer
tegenstand zou bieden, dan noodig was om te toonen, dat men slechts
voor de overmacht en het geweld bukte. De Zouaven legden, toen
het hun door den Paus bevolen werd, de wapenen neder. Zij werden
door de Italiaansche Regeering over de grenzen gebracht. De
onzen werden te Maastricht, waar zij aankwamen, jubelend door
hunne land- en geloofsgenooten ontvangen. Een schijnvertoon
van algemeen stemrecht maakte aan 's Pausen wereldlijke heer
een einde. Dit schijnvertoon moest aan de overwel -schapij
een soort van sanctie geven. De gehecht--dignvaRome
heid van Nederlands Katholieken aan den Roomschen Stoet
is bij deze gelegenheid genoeg gebleken. Niet één land van
Europa had, — het getal der katholieke bevolking in aanmerking
genomen, — zóóveel vrijwilligers, zóóveel geld aan den Paus
geschonken.
In het laatst van November 1871 kwamen eenige aanzienlijke katholieke leeken te Utrecht bijeen, om bij Z. M. te protesteeren tegen de overweldiging van Rome door de Piemonteesche Regeering, en om Z. M. te verzoeken, langs diplomatieken
weg, aan de herstelling van de wereldlijke heerschappij des
Pausen mede te werken. Een dergelijk adres zond de vermaarde
rechtsgeleerde Mr. S. P. Lipman in. De adressen aan den Koning,
die dienen moesten om te protesteeren tegen het geweld, den
Paus aangedaan, werden door 391,000 katholieke mannen onderteekend. Den 19n December interpelleerde het lid van de
Tweede Kamer voor Boxmeer, Kerstens, de Regeering, welke
hare houding zou zijn tegenover de handelingen van het Italiaansche Gouvernement en tegenover het R. K. petitionnement. Daar geen minister van Buitenlandsche Zaken kon antwoorden, deed dit de minister van Oorlog, Van Mulken. De beteekenis zijner woorden was, dat het Ministerie geen stappen,
Ive D. 14
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naar den wensch der petitionnarissen, zou doen om tusschen beide
te komen. Eene motie van Franssen van de Putte wilde eene
verklaring, dat het Nederlands roeping niet was om stappen te
doen tot herstel van de souvereiniteit des Pausen; deze motie
nam de meerderheid der Tweede Kamer evenwel niet aan, wel
een van Cremers, waardoor de houding van het Ministerie wer
goedgekeurd.
Niet slechts onder den indruk van de overweldiging der
stad Rome door de Italiaansche troepen, maar bij iedere gele.
genheid, die zich voordeed, toonden Nederlands Katholieken
hunne gehechtheid aan den Pauselijken Stoel. De verkondiging
van het leerstuk der Onbevlekte Ontvangenis, -- zoo verkeerd
door niet - Katholieken begrepen, — in 1855; de bijeenkomst
van ongeveer 700 Bisschoppen te Rome op het Eeuwfeest
der Apostelen Petrus en Paulus (29 Juni 1868), bij welke ge.
legenheid verklaard werd, dat de wereldlijke heerschappij des
Pausen de noodzakelijke waarborg moest zijn voor de vrijheid
en onafhankelijkheid van den opvolger van den H. Petrus; de
heilig- verklaring der Martelaren van Gorkum (1867), waren
zoovele gelegenheden voor de Katholieken in Nederland om van
hun gehechtheid en gehoorzaamheid aan den H. Stoel te doen
blijken.
Vooral ook toonden zij die bij gelegenheid van het feest der
vijf-en- twintigjarige troonsbestijging van Paus Pius IX. Dit feest
was ook daarom gedenkwaardig, omdat, sinds den H. Petrus, niet één Paus vóór Pius IX vijfentwintig jaren Paus geweest was. In alle eenigszins belangrijke steden werden voorbereidselen gemaakt om het openlijk en plechtig te vieren. Een
meelinq werd in de parkzaal te Amsterdam belegd (21 Jvirl 1871),
die door 4000 personen werd bijgewoond. (') Vijf motiën werden door deze aangenomen om te getuigen van de gehechtheid
der Nederlandsche Katholieken aan den Paus, van hun afkeur
van de overweldiging van Rome en van hunne erkentelijkheid
(1) In alle provinciale hoofdsteden hadden insgelijks zulke bjjeenkomsten plaats.
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voor de hérstelde Hiërarchie in 1853. Met recht kon de Aarts
zeggen:
-bischopvanUtre
van
Nederland,
Wij
»Wij, bisschoppen
mochten een troost
smaken, eene kracht vinden, gelijk misschien maar weinige bis
andere landen met Ons mochten smaken; Wij-schopenva
kenden de Onzen, Wij kenden onze kinderen, Wij kenden uwe
kinderlijke gehoorzaamheid, uwe eerbiedige onderwerping, uw
levendig geloof, uw vast vertrouwen op de leiding der goddelijke Voorzienigheid, die der Kerk nimmer ontbreekt. En wij
waren er fier op. Wij konden getuigenis van u afleggen voor
den Stoel van Petrus, voor den plaatsbekleeder van Jesus Christus op aarde, voor de bisschoppen van de geheele wereld. Voor
de gansche Kerk konden Wij zeggen: het geloof der Katholieken van Nederland is over den ganschen aardbodem bekend en
wordt door allen geprezen! De werken van hun geloof spreken
getuigenis voor hen; allen kent gij dien geest van toewijding,
dien geest van opoffering, dien geest van gehechtheid aan den
godsdienst, aan de Kerk, aan den H. Stoel; allen kent gij dien
geest van milddadigheid en liefde, waarmede zij hunne offers
aan de voeten van Pius IX nederleggen. Ziedaar, konden wij
in Rome, de eeuwige stad, zeggen; ziedaar de fiere Nederlanders, wakende aan de poorten van het Vaticaan, om den Paus
te verdedigen, bereid om hun bloed voor hem te vergieten!"
De Parkmeeting werd vooral door de moderne protestantsche
bladen heftig aangevallen, doch ook, schoon niet zoo sterk, door
de liberale Pers. Met recht kon J. A. Alberdingk Thijm hun
toevoegen: »Leest onze motiën en hare toelichtingen eens goed
over. Ziet ons in de oogen, of wij iets anders dan Nederlanders zijn; ziet onze wangen, waar het de eer of de ver
geldt onzer nationaliteit, en weigert ons uwe achting,-nedrig
zoo gij durft." (i)
Pius IX, algemeen door onze Katholieken vereerd en bemind,
stierf den 7n Februari 1878. Zijn opvolger Leo XIII geniet niet
minder hunne achting, eerbied en liefde.
(1) Inleiding an de Parkmeeting.
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Het ligt in den aard der zaak, dat het uittrekken van Nederlanders naar Rome om den bedreigden Paus te verdedigen;
dat het zenden van geld naar het beroofde pauselijk gouvernement; dat de Pius-feesten, die ter verheerlijking van Pius IX
en van het Pausdom moesten dienen; dat al deze zaken volstrekt niet de goedkeuring van Protestanten en Liberalen konden verwerven ; de tijden waren er echter niet meer, dat men zich
tegen »Paepsche stoutichheden" met den krachtigen arm der wet
kon verzetten. Wat de Katholieken deden, kon hun door geen
Rijkswetten meer verboden worden. De Nederlanders, die in de
regimenten der Pauselijke Zouaven traden, verloren, wel is waar,
hunne rechten als Nederlanders, doch zij aarzelden daarom geen
enkel oogenblik. Overigens gedroegen zich de niet-Katholieken
kalm en bedaard; wel werd er in de protestantsche en liberale
pers tegen al deze zaken geschreven, somwijlen zelfs vrij heftig;
doch dit was ook alles wat tegen het in dienst treden bij de
Pauselijke troepen geschiedde. De Regeering handhaafde de bestaande wetten en beide partijen, Pausgezinden, zoowel als
niet-Pausgezinden, onderwierpen zich daaraan.
Eene andere zaak wekte meer de gevoeligheid onzer niet Katholieke landgenooten op. Het was in 1868 drie eeuwen geleden, dat het leger van Lodewijk van Nassau een inval in het
Noorden van ons land had gedaan, om het van d& Spaansche
»tiranny" te »bevrijden ", en dat het bij. Heiligerlee door den
hertog van Alva werd verslagen. Den In April 1872 werd
mede het derde eeuwfeest gevierd van de inneming van Brielle
door de Watergeuzen. Voor de Orthodox-Gereformeerden werden die beide gebeurtenissen beschouwd als het begin van
een langdurigen strijd voor het recht om God naar zijn geweten en naar het gezuiverde Woord Gods te belijden ; voor
de Liberalen waren zij »de dageraad der vrijheid" en de
aanvang van den roemrijken Staat der Zeven Provinciën. De
Katholieken dachten er echter anders over. Zij konden noch
wilden medegaan, evenmin met »de geuzen" als met »de vrijheidsmannen". Voor hen waren de herinneringen aan Heiligerlee
en aan Brielle die van den aanvang hunner vernedering en
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onderdrukking. Veel, zeer veel werd er over die »Heiligerleequaestie /9 en over het »innemen van den Brie!" geschreven.
Dat dit niet altijd even kalm en even bedaard is geschied, laat
zich begrijpen, wanneer men bedenkt, dat bij het »Roomsche
volk" nooit de herinnering aan den »Geuzenstrijd" en aan hunne
vernedering in latere eeuwen is vergeten geworden, al konden
zij er ook in het openbaar weinig over spreken en veel minder
schrijven ; de Protestanten daarentegen waren opgevoed met eene
voorliefde voor den heldenstrijd der vaderen, waardoor hunne
godsdienstige en staatkundige vrijheid was verkregen en waardoor
Nederland volgens hen groot geworden was. Van protestantsche en
van liberale zijde werd dan ook de onthouding der Katholieken, die
den In April 1872 niet wilden medevieren, beschouwd als een
openlijk verzet tegen de herinnering aan de glorierijkste bladzijde
van onze geschiedenis. Van hun standpunt uit konden zij maar
niet begrijpen, hoe de Roomschgezinden wel in Juni 1871 de
Piusfeesten, maar niet den In April 1872 het feest van de inneming van Brielle wilden vieren. Van katholieke zijde beweerde
men, dat de Piusfeesten een uitsluitend katholiek karakter hadden; dat de Aprilfeesten een privaat karakter dienden te hebben,
en dat zij er niet aan zouden denken, in hoe geringe mate
dan ook, dit in hunne protestantsche landgenooten af te keuren;
dat zij echter niet den gedenkdag van het begin hunner onder
wilden medevieren. De dag van den In April-drukingNela
ß 872 brak aan. In de steden staken meest alle Katholieken de
vlag uit, »ter wille van den vrede;" op de dorpen, waar de meer
katholiek of de katholieke bevolking tamelijk talrijk was,-derhi
deed men dit niet. In geheelenal katholieke streken, zooals in
Noordbrabant en Limburg, onthield zich alles wat Katholiek
was, doch stoorde men de proteslantsche minderheid niet. Hier
en daar vielen kloppartijen voor; meestal op het platte land.
Een tijdlang bleef er hier en daar een wrok tusschen
Katholieken en Protestanten bestaan, die evenwel niet tot uitbarsting kwam. Men heeft wel beproefd latere eeuwfeesten,
als: van de Unie van Utrecht in 1579, van den dood van Wil
Oranje in 1584 te gedenken ; maar de Katholieken-lemvan
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zijn verstandig genoeg geweest om er »niets tegen te zeggen",
en de opgewektheid schijnt dan ook niet groot geweest te zijn
bij de andere Nederlanders: althans voor »het Volk" zijn die
gedenkdagen zoo goed als onopgemerkt voorbijgegaan. (')
Wanneer men na eene eeuw verscheiden dagbladen en
tijdschriften van dezen tijd zou nalezen — bv. die van 1867-80,
dan zou zeker de lezer, die uit andere bronnen niet had geput,
of die uit dergelijke bladen zich een geheel juist begrip van
de toestanden dier tijden zou willen scheppen, zich in vele
opzichten een geheelenal onvolledig begrip en een onjuist
denkbeeld vormen. Las hij vooral protestantsche en liberale
bladen, hij zou meenen, dat de Katholieken in Nederland in
twee partijen gesplitst waren geweest: in de Ultramontaansche,
die vóór alles het oog gericht hield op en het woord ontving
uit Rome, en in Nederlandsch- Katholieken, die wel in het
Dogma roomschgezind zijn, maar overigens niet voor de ultramontaansche begrippen der priesters willen buigen. Ook zou
zoo iemand, op gezegde bladen afgaande, stellig vermeenen,
dat de Katholieken in Nederland verdeeld zijn geweest in
»zuivere Katholieken" en in »liberaal-Katholieken." Eerstgenoemden zouden dan overeenkomen met. de Ultramontanen, de
anderen met de Nederlandsch- Katholieken.
Dergelijk begrip is echter onjuist. De Katholieken in Nederland zijn, vooral ook door hunne historie -traditie, altijd zeer gehecht geweest aan den Paus van Rome. Een begrip van Neder
heeft nooit, sinds de tweede helft der-landschCtoime
XVIe eeuw, krachtig wortel kunnen schieten: immers de
voedende sappen ontbraken. Niemand zal ontkennen, dat eenigen
niet meer dan naam -Katholieken zijn gebleven, dat eenige wei
Kerk hebben verlaten; maar dezen vormen in ons-niged
(1) Wg zouden deze »gedenkdagen" niet uitvoeriger behandeld hebben dan
ons bestek toelaat en de zaak verdient, ware het niet, dat juist dat protest
der Katholieken tegen »het Geuzenfeest" en hunne onthouding daarvan
een kenmerkend teeken is van de volledige Emancipatie der Katholieken:
ook van die nationale traditie in Nederland, welke hunne verdrukking
heeft willen ignoreeren.
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land, sinds de laatste vijftig jaren, een zeer onbeduidend getal.
Eenige weinigen hebben, wel is waar, in het laatste twintigtal
jaren zich als opposanten getoond tegenover de overgroote menigte der Roomsch- Katholieken, welke zij »Ultramontanen" noemden; eenige weinigen zeggen wij, zoo als Multipatior, die in
1874 in net Handelsblad heeft geschreven; zoo als een X, die in
de Gids van 1874 een zeer onjuist beeld van het »(Jitramontanisme" in Noord-Brabant en van de overheersching der priesters in die provincie heeft geschetst. Belangrijker zijn de aanvallen geweest van Hugenpoth van de Beerenclauw, die in 1860
een boekske heeft uitgegeven, getiteld: De Kloosters in Nederland.
Met juridische argumenten wilde de schrijver aan de katholieke
kloosters en Congregatiën rechtsbestaan ontkennen. De propaganda
der »kloosters" werd door hem zeer overdreven en vaak zeer
onjuist voorgesteld. De zin zijner betoogen was, dat én de Regeering
hare rechten diende te handhaven én de Natie toe te zien op de
»kloosters." De vrijheid, door de Grondwet gewaarborgd aan het
Recht tot Vereeniging, was voor de Katholieken een voldoende waar
dat instellingen, zoo innig samenhangend met het leven van-borg,
het Catholicisme, niet zouden verdrukt of verboden worden. De
gehechtheid van »het Roomsche volk" aan die instellingen is en
blijft groot : men bedenke slechts, dat er bijna niet ééne familie
onder hen is, van de geringste tot aan de aanzienlijkste, welke onder
kinderen, broeders, zusters, magen, geen leden eener Congregatie
of klooster telt. De splitsing »in zuivere en liberaal - Katholieken"
heeft niet den minsten grond voor Nederland. Wel is waar
hebben vooral sinds 1868 sommige dagbladen op dergelijke onderscheidingen sterken nadruk gelegd, maar, welbeschouwd, hebben
zij »strijd gevoerd tegen windmolens." In Italië, in Frankrijk
mocht met reden gewaarschuwd worden tegen hen die van het
Catholicisme niets anders hebben behouden dan den naam,
doch zich voorts in alles als de heftigste tegenstanders van
de H. Kerk en den Paus gedroegen, en zijn dezen liberaal Katholieken genoemd; in Nederland heeft niet de minste zaak
aanleiding gegeven om dergelijke onderscheiding te maken.
De gewoonte van de katholieke dagbladen om uit ééne bron
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vooral, de Univers en de Belgische Bien Public, te putten ;
de hartstochtelijkheid van hen, die dagbladen en weekblaadjes vulden, heeft een denkbeeldig gevaar doen zien, dat onder Neder
Katholieken in het geheel niet bestaat. Wij willen volstrekt-lands
niet ontkennen, dat er enkelen zijn, die alleen den naam van Katholiek en verder niets daarvan zullen behouden hebben, maar hun
getal is uiterst gering, en zij hebben volstrekt geen invloed kunnen uitoefenen. In de Pers mogen zich nu en dan stemmen verheven hebben om instellingen, die hier te lande burgerrecht verkregen
hebben, te veroordeelen ; de Katholieke Pers moge vaak artikelen geschreven hebben, waarin de gedachtengang van een Fransch
of Belgisch blad gevolgd werd ; te zeer zijn de Katholieken in
Nederland tevreden met den toestand, dan dat zij iets meer
zouden doen dan dergelijke artikelen te lezen. Slechts voor den
H. Stoel, voor hunne rechten, voor de vrijheid van Onderwijs
meenden zij in de bres te moeten springen: niet voor meeningen, die door anti-revolutionaire Franschen worden voorgestaan.
Wat in Noord-Brabant geschied is, omstreeks 1869, heeft eenigermate den schijn, alsof de aanwezigheid en de invloed van
liberaal -Katholieken inderdaad van eenige beteekenis is geweest.
Er werd namelijk in 1869 eene kiezersvereeniging opgericht,
Noord-Brabant geheeten. Deze bracht eene innige samenwerking teweeg tusschen alle kiesdistricten dier Provincie: dat van
Breda alleen uitgezonderd. Het duurde niet Iang of zij was in
de geheele Provincie meester van de verkiezingen voor de Sta
voor de provinciale Staten en voor vele gemeente--ten•Gral,
raden. Hoewel mr. J. B. van Son niet het hoofd was van NoordBrabant, was het nochtans zijn geest, die de vereeniging bezielde. Het was evenwel geen strijd tusschen »zuivere" en
tusschen »liberaal" Katholieken (om die benamingen te gebruiken), maar het was een strijd, die gevoerd werd om de
Thorbeckiaansche sympathieën , sinds 1853 in Noord-Brabant
zeer levendig, te fnuiken. De strijd, die tegen de wet van 1857
op het lager onderwijs werd gevoerd, een strijd van beginselen
vooral, vond aanvankelijk in de Noord-Brabantsche afgevaardigden
niet dien steun, welken de Katholieken begeerden; sommige
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gekozenen waren de uitdrukking hunner kiezers niet meer; de
leiders der kiesvereeniging Noord-Brabant begrepen, omdat zij
de beginselen-quaestie te goed doorzagen, dat er diende gebroken
te worden met de sympathieën van 1848; die in 1853 zeer begrijpelijk en geheelenal gerechtvaardigd waren, maar die sinds de hou
welke de Liberalen tegenover de Roomsche quaestiën en te--ding,
genover de begeerte naar meerdere vrijheid van onderwijs hadden
aangenomen, van nu af aan niet anders dan zwakheid zijn konden.
Dat eenigen getrouw bleven aan hunne Thorbeckiaansche sympathieën; dat de niet-Katholieken en eenigen, die zelven of wier
vrienden bij de verkiezingen de nederlaag geleden hadden, verstoord
waren op Noord-Brabant; dat er geweeklaagd werd over de zegepraal der Ultramontanen, is zeer verklaarbaar; maar de strijd, in
die Provincie gevoerd, is geheelenal van politieken aard geweest.
Dat de begripsverwarring omtrent liberaal-Katholieken (hoewel
een strijd, die geen reden van noodzakelijkheid heeft op Neder
grond, nochtans in Nederland door eenige dagbladen is-landsche
gevoerd,) — bij sommigen ontstaan is, is ongeveer hetzelfde als
dat iemand, die b. v. eenigermate met de Fransche taal bekend
is, — maar de juiste beteekenis der woorden niet vat, een
woord gebruikt, — doch de beteekenis er van misvormt.
De oprichting van de Kiezersvereeniging Noord-Brabani is
daarom van geen geringe beteekenis voor de houding, welke
de Katholieken op politiek terrein in Nederland ingenomen heb
omdat zij, in zekeren zin, de vorming eener partijformatie-ben,
heeft tot stand gebracht. De omstandigheden werkten daartoe mede:
zooals het Mandement der Bisschoppen van 1868; de beweging
ten gunste van de bescherming van de wereldlijke macht der
Pausen; de schrapping van den post voor een Nederlandschen
gezant bij den Heiligen Stoel. De liberale partij, die in de StatenGeneraal de meerderheid bezat, besloot, in November 1871, den
post op de begrooting voor dien gezant niet meer toe te staan,
ofschoon de Regeering dien nog had uitgetrokken. Dit wekte niet
weinig de verontwaardiging der Katholieken in Nederland op.
Zij beschouwden het als eene goedkeuring van de overweldiging
van Rome door de Italiaansche Regeering. Zij dienden talrijke
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adressen in, waarvan de bisschoppen het voorbeeld gaven, doch
vruchteloos.
De gebeurtenissen der laatst verloopen jaren brachten nog
al spanning teweeg tusschen Katholieken en Liberalen: want
het waren thans vooral de Protestanten, die niet tot de Orthodoxe richting behoorden, welke, met de liberale partij op
staatkundig terrein onder één vaandel geschaard, zich schrap
zetten tegen hetgeen de »Ultramontaansche overmoed" werd
genoemd. Zij meenden, dat de aanvallen van Rome tegen »den
modernen Staat" niet meer, zonder krachtig verzet, konden
geduld worden. In vlugschriften, in dagbladen, op vergaderingen
van verscheidene maatschappijen, waren het vooral predikanten
en geleerden van zeer geavanrceerde richting, die zulks verkondigden. Na de Aprilfeesten van 1872 moesten de Katholieken
gedoogen, dat zij vrij algemeen in zekere Pers en in bijeenkomsten bestempeld werden met den naam van »Vaderlandloozen" :
een naam, die niet eens de eer der oorspronkelijkheid bezit. Hij
was overgenomen van Bismarck, die de Centrumspartij dus had gedoodverwd. Toen de opgewondenheid, door de Romeinsche Quaestie teweeggebracht, eenigermate tot kalmte was gekomen, begon de schoolwetstrijd, vooral door Volksonderwijs gevoerd, de
gemoederen in gisting te brengen. De strijd diende thans gevoerd te worden tegen »de kerkelijke partijen;" dat is tegen
Orthodox- Gereformeerden en Katholieken beiden. Dezen, die één
en denzelfden aanval hadden te weêrstaan, begonnen zich dan
ook meer en meer aaneen te sluiten: iets wat vele tegenkanting van ouderen van dagen, die 1853 nog niet vergeten hadden, had te verduren; doch, met het oog op den aanval, dien men
thans ondervond, begon men te vergeten, wat ongeveer vijf-en-twintig jaren geleden was geschied. De"schoolwetstrijd, begreep men, was
niets anders dan een strijd op politiek en op kerkelijk gebied, gevoerd door voorstanders van den »modernen Staat" en van de »moderne Theologie" tegen Ultramontanisme en tegen Confessionalisme.
Op de jaarlijksche vergadering der Evangelische maatschappij
neide de zeer geavanceerde predikant P. H. Hugenholtz Jr., die
later tot de Vrijegemeente is overgegaan, den 18 April 1870 : »De
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Evangelische Maatschappij moet zoowel het Confessionalisme als
het Ultramontanisme bestrijden." In dezelfde vergadering van de
afgevaardigden der Ezangelische Maalschapp1 werden door een
predikant van de moderne richting, Joh. Hoogkaas Herderscheê, de
twee volgende motiën voorgesteld: 1 0 . Doortastende uitvoering
van de Grondwet is in Nederland de aangewezen koninklijke
weg ter wering van het Ultramontanisme. 2 0 . Als de Regeering
waakt, zal zij zich verplicht gevoelen aan geene aanhangers van
het Ultramontanisme eenig staatsambt toe te kennen. Als reden
hiertoe werd aangegeven : »De Ultramontaan is een vreemdeling en een vijand in Nederland." Deze motiën werden aangenomen. Zij hadden echter geen ander gevolg dan dat de Katholieke
Nederlanders konden zien, dat de geest van April 1853 nog
rondwaarde in de hersenen van eenige »papenhalers" ; maar zij
begrepen ook, dat men in 1870 hen niet meer in Nederland als
»vreemdeling en als vijand" zou kunnen behandelen.
In 1874 was algemeen in de liberale pers het wachtwoord:
wering van »Ultramontaanschen overmoed" en »handhaving der
gemengde School", die als een palladium van Nederland werd
voorgesteld. In het Hanclelsblad werd de stelling verdedigd, dat :
aangezien de Ultramontanen vijandig zijn aan de bestaande
Grondwet, het de plicht der Regeering was, geen Ultramontaan, — derhalve geen Katholiek, tenzij hij in verzet trade
tegen zijne Kerk, -- tot eenig Staatsambt te benoemen. Wat
door het eene liberale blad werd geschreven, werd met eenige
wijzigingen door het andere herhaald. In de Staten-Generaal
maakte het lid Kappeyne van de Coppello zich tot woordvoerder
van de Liberalen tegen het Ultramontanisme. Dit geschiedde
vooral, toen op het laatst van 1874 een ministerie - Heemskerk
was opgetreden. Hij liet in tamelijke begrijpbare woorden
doorschemeren, dat de Ultramontanen zouden gebruik maken
van het optreden des nieuwen ministeries, om tegen de Grondwet
te reageeren, en op de Regeering invloed zouden uitoefenen tot
eene eenzijdige richting in hun belang. Hij verklaarde zich daarom voor een krachtige Politiek in de liberale richting. Buiten de
Tweede Kamer werd deze aangewezen als eene »anticlericale.'
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De katholieke leden verdedigden met warmte de gezindheid
hunner geloofsgenooten, die men als aanhangers van den SyllabU8 voorstelde, als vijanden van het Vaderland en van onze
Grondwettige instellingen: wat een geheelenal orijuiste voorstelling was. Het lid van 's-Hertogenbosch Van del' Does de Willibois zette met grondige redenen uiteen, hoe de Syllabus de
katholieke Nederlanders volstrekt niet tot vijanden onzer staatsinstellingen maakt. Trouwens mannen als Kappeyne spraken van
den S!lllabus zonder te kunnen of te willen begrijpen wat deze is.
Die strijd in de Pel's, in bijeenkomsten en in de Staten-Generaal werd in 1874 en niet mindel' in 1875 gevoerd. Voor
Ide Politieken", die in Kappeyne een leider en toekomstig minister erkenden, was de strijd tegen »het Ultramontanisme" een
wapen tegen het ministerie-Heemskerk; dat voorgesteld werd
als »de Clericaien" te steunen en door dezen gesteund te worden. Voor de meer idealistische mannen van f7ol1csonderwijs was
het de stl'ijd voor de Openbare School, die meer en meer moest
dienen om het Yolk te beschaven en die beschermd moest worden tegen de aanvallen, welke zij van de kerkelijke partijen had
te verduren.
Het karakter van den strijd, zooals die bv. in December 1875
in de Tweede Kamer werd gevoerd, kan men met eenige uitdrukking en voldoende schetsen. Geertsema zeide: »Gij, minister van
Binnenlandsche Zaken, voigt een anti-liberale politiek; dit blijkt
hieruit, dat allen, die u steunen, vereenigd zijn uit vrees voor
da Liberalen." Des Amorie van del' Hoeven zeide: »Onderdrukking del' mindel'heden is het wachtwoord del' Liberalen. Men
behoeft op niets andel's te wijzen dan op het Onderwijs. Die
onderdrukking del' minderheden hebben wij van dezen minister
(Heemskerk) niet te vreezen." Hierop vatte Kappeyne vuur en
zeide: »Gij spreekt van onderdl'ukking del' minderheden. Moeten
wij dan hier toelaten eene partij, die in onze Constitutie geen
recht heeft van bestaan? Mogen wij hier toelaten eene katholieke part.ij? wordt de minister van die zijde gesteund, dan is
de minister veroordeeld." Heijdenrijck nam hierop het woord en
zeide: »Wij hebben gehoord, dat de reden van bestaan van het

KERK EN STAAT.

221

Liberalisme zou zijn de bestrijding van het Catholicisme. Doch
hier te lande faalt die grondregel in de practijk. Zoolang men
in de oppositie is,' is anti-clericalisme een uitmuntend middel
om sensatie te maken. Maar ternauwernood is men aan de
ministerieele tafel of het eene kabinet is al slimmer voor ons
dan het andere." En zoo is het. Strijd tegen het Ultramontanisme is een geliefde tactiek, om op de onnadenkende menigte
te werken; maar verstandige lieden, zoowel onder de Liberalen
als Conservatieven en Anti- revolutionairen, begrijpen te goed den
toestand en het landsbelang; evenals de Katholieken, eenige
weinige opgewondenen misschien uitgezonderd, er nooit aan denken om in verzet te treden tegen onze grondwettige instellingen, of tegen hetgeen door eene traditie van drie eeuwen met
ons land is saámgeweven.
De »scheiding van Kerk en Staat" was jaren lang als een
der hoofdbeginselen der liberale partij door deze voorgestaan.
Naast die Liberalen echter, welke dit beginsel bleven verkondigen, -- en dat nog door de meeste Liberalen in Nederland ver
werd, — had eene andere fractie der liberale partij al-deig
meer en meer veld gewonnen, welke die »scheiding" slechts
onder beperkende voorwaarden omtrent de Katholieken wilde
aangenomen hebben. Het zijn vooral zij, op wie de Duitsche toestanden, en later niet minder het Fransche: »le clericalisme c'est
l'ennemi" hunnen invloed hadden uitgeoefend. Zij waren velen
in getal, niet het minst onder de hoofdredactiën onzer liberale
bladen. Professor Opzoomer is ongetwijfeld hun talentvolste
woordvoerder. Deze zeide op den Protestantenday te Leeuwarden
in 4 874: »Altijd is in Nederland de Kerk een hoog bevoorrechte
maatschappij geweest. Moet die toestand voortaan anders zijn ?
Ik acht het niet wenschelijk voor de volledige ontwikkeling der
maatschappij. De Kerk blijve sommige voorrechten behouden.
maar de Staat vordere plichten en vordere ze strenger dan
ooit. Strenge controle is hier noodig. Daarom denk ik ook
anders dan velen over de wetten, die een naburige Staat (Pruisen) ter handhaving van zijn recht heeft moeten maken, om zich
tijdig te beschermen tegen de gevaren, die van den kant der Kerk
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hem bedreigden. Daarom meen ik ook, dat de Nederlandsche
Staat niet onder de dubbelzinnige leus van: » vrijheid voor de
Kerk, onzijdigheid voor den Staat! onverschillig mag aanzien wat
hier op zijn terrein woelt en dreigt. Ik zie het oogenblik komen,
dat ook Nederland zijn Meiwetten zal moeten maken !"
Deze woorden zijn niet onopgemerkt gebleven door de Katholieken; zij begrepen wat zij van vele Liberalen hadden te verwachten; dat ook Nederland zijne Meiwetten zou moeten maken; zij
begrepen, dat zij eene partij, waarin dergelijke richting zeer spoedig
de overhand zou kunnen verkrijgen, niet meer moesten;steunen.
Een ander, oud -lid der Staten- Generaal, oud -minister van
Buitenlandsche Zaken, Graaf J. P. J. A. Van Zuylen van Nyevelt, Conservatief en Orthodox- Gereformeerd, raadde, in 4875,
een nauwere aaneensluiting tusschen Conservatieven en Liberalen
aan tegen de Ultramontanen. »Nederland", schreef hij, »heeft
in 1853 krachtig zijn protestantsch karakter gehandhaafd, toen
het zich door het Hof van Rome bedreigd achtte. Bedriegt men
zich niet, dan zijn de gevaren, die thans (1875) van die zijde
te vreezen zijn, vrij wat ernstiger dan toen. De vraag, die in
geheel Europa besproken wordt, (') moet ook bij de stemming
beslissen ; men moet, althans volgens mijne overtuiging, openlijk
met het Ultramontanisme breken, en ook bij de verkiezingen
niet aarzelen het non tali auxilio uit te spreken." (2) Conservatieven en Orthodoxen moesten zich dus met de Liberalen tegen de Ultramontanen vereenigen.
Het ministerie -Kappeyne, in November 1877 opgetreden, zou
het liberaal programma verwezenlijken; maar het Ministerie
was bezadigder dan de personen, die vroeger in de Tweede
Kamer hadden gesproken.
De verdeeldheid der Liberalen deed het Ministerie vallen en
eene »anti-clericale Politiek ", door velen gewenscht, blijft tot de
»vrome wenschen" behooren.
(1) »De aanmatigingen van het Ultramontanisme."
(2) De Staat kundige partijen in de 2de Kamer der Staten- Generaal
door J. P. J. A. van Zuylen van Nyevelt.

HOOFDSTUK VIII.
De politieke programmen.

De aanvrage om ontslag van het ministerie -Kappeyne, in Juni
1879, is een tijdstip van crisis voor de liberale partij geweest.
Het is gebleken, dat die partij in de gewichtigste zaken van regeeringsbeleid volstrekt niet eensgezind was: een belasting op de inkomsten of op de effecten of, — zooals later door den minister van
financiën Vissering is voorgesteld geworden, — eene rentebelasting heeft niet - kunnen aangenomen worden; hoezeer de
Liberalen altijd nog de meerderheid in de Staten- Generaal bleven
behouden. Evenmin is afschaffing der plaatsvervanging (rernplaceering), vermeerdering van doode en levende strijdkrachten
kunnen doorgezet worden. In belangrijke ma'terieele wetsvoor
kanalenwet, had het laatste Ministerie de-drachten,zols
nederlaag geleden. Geen wonder, dat de Liberalen zelven klaagden over het gemis van eenheid in hunne partij. De leden
der Tweede Kamer, welke daartoe behoorden, beproefden dan
ook het partijverband hechter aan te snoeren. Hunne tegenstanders lieten niet na op de verdeeldheid der Liberalen,
niet zonder leedvermaak, te wijzen. »Reeds herhaalde malen," zeide de Tijd van 18 Augustus 1879, »was het Neder
getuige van de onmacht der liberale partij,-landscheVok
zoo spoedig zij de Regeering in handen nam. Het was alles
openbaar: deze partij had door haar verdeeldheid, haar onder
naijver, haar kleingeestige vrijheidszucht, aan haren groot--linge
ten, aan haar eenigen Staatsman (Thorbecke) het regeeren
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onmogelijk gemaakt. Zij had hem, den schepper van ons Liberalisme, 1 ) met machteloosheid geslagen en hem doen sterven
in een alleen door zijn Stoïcisme gemaskerde vertwijfeling aan
hem en zijne partij. Zij had ons de geheele ladder harer politieke talenten van Thorbecke tot Geertsema, van Godefroy tot
Pické doen op en nedergaan. Hare fouten, hare misslagen
waren van zoo algemeene bekendheid, dat zij zelve niet langer
voor dit alles de oogen sluiten kon. Zij scheen dan ook tot
de erkentenis harer zwakheid te zijn gekomen. Het heette
immers, dat het geneesmiddel gevonden, het partijverbond was
gesloten, en bde groote" liberale partij trad op."
Deze zou dan onder Kappeyne, als minister van Binnenlandsehe Zaken, de politiek der Liberalen in practijk brengen. Het
bleek weldra, dat het gebrek aan eensgezindheid der leden zoowel van de Staten- Generaal, als van de liberale partij daarbuiten,
niet was weggenomen. Toen het geheele ministerie-Kappeyne
was afgetreden, beproefden nog eenmaal de hèeren Cremers en
Franssen van de Putte de verlos en, of liever nooit bestane, eens
te herstellen, maar het is gebleken, dat die pogingen-gezindh
ijdel zijn geweest. Eindelijk na de verkiezingen van October 1884
hebben de Liberalen nogmaals beproefd hunne gelederen in orde
te brengen : zij hadden, bij de verkiezingen bij gelegenheid der
Kamerontbinding, enkele »Kappeynianen laten vallen." Zij heb
beproefd eene Liberale Unie tot stand te brengen. Dat-ben
is dan ook geschied; maar verscheidene kiezersvereenigingen
hebben geweigerd daaraan deel te nemen. De eenheid van wer
laat nog veel te wenschen over.
-king
Doch laten wij billijk zijn. Het moge een gebrek van het Liberalisme wezen, dat het geen juiste, vast omschreven philosophischen en theologischen grondslag heeft, noch kan hebben; dat daar
politieke beginselen vastheid en hechtheid missen: dit-dore
moge het gebrek zijn, maar er ligt ook een gebrek (om het voor
't oogenblik zóó te noemen) in het Nederlandsch volkskarakter.
De Nederlander is tamelijk individualistisch ; hij heeft een hoogen
(

(1) Juister zou de uitdrukking geweest zijn: Schepper van de liberale partij.
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dunk van eigen zelfstandigheid; hij wil zich niet gaarne in
het gareel van een partij laten binden. Zoowel de katholieke
als de anti-revolutionaire en de liberale Nederlander hebben
dit met elkander gemeen.
De quaestie, waarom het geheele ministerie-Kappeyne-Tak,
zijn ontslag nam, is niet zoozeer de afstemming van de kanaalwet geweest, als wel omdat Z. M. het voorstel tot Grondwetsherziening, door het Ministerie voorgesteld, niet had willen goedkeuren. Dat de kiesbevoegdheid niet meer moest afhankelijk
gesteld blijven van een bepaalden Census, maar ook aan capaciteiten moest verleend worden; dat de beide Kamers der
Staten-Generaal op andere wijze moesten gekozen worden en
aftreden, was een der wenschen van de geavanceerde Liberalen; wat echter door andere Liberalen onnoodig werd geoordeeld; dat de loting moest beschikken, wie als militair in
dienst zou treden, en niet alle burgers, vrij van lichaamsgebreken,
soldaat zoude moeten worden, was eene zaak, door de Grond
wel is waar vastgesteld, maar die in het oog der militaristen-wet
en der geavanceerden zeer ten nadeele strekte van 's lands verdediging ; doch ook omtrent dat punt waren de Liberalen volstrekt
niet eensgezind. De kern echter van de geheele zaak was deze:
zal de Staat geregeerd worden naar de beginselen en inzichten
van de Bourgeoisie, en wel voornamelijk van het kapitaal : dan wel
van de lagere, schoon niet van de laagste volksklassen, en voornamelijk van de capaciteiten? insgelijks een zeer rekbaar woord.
Ook omtrent de meerdere of mindere uitbreiding van het
kiesrecht, omtrent het Defensiewezen, waren de Anti -revolutionairen en ook de Katholieken het onderling evenmin eens. Er
bestaat onder de Anti-revolutionairen wel degelijk een rechter en eene linkerzijde; de minste verdeeldheid van gevoelens vindt
men nog onder de Katholieken. De Onderwijsquaestie echter
bleef voor alle drie partijen de hand, die de volgelingen met
elkander vereenigd houdt.
De wensch van Grondwetsherziening, — die slechts door eenige
leden der Staten-Generaal en eenige woordvoerders in de Pers
aan de orde was gebracht, — vond in 4879 en 1880 nog zeer
ive D. 15
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geringen weerklank in den boezem der Natie. Het volk begeerde
nderdaad geen vermeerdering van militaire lasten; omtrent uitbreiding van het Kiesrecht was het geheelenal onverschillig. De
omstandigheden waren van geheel anderen aard dan in 1847
en 1848. De sterkste aandrang tot Grondwetsherziening was
tot nog toe slechts uitgegaan van eene partij, die zich begon
te vormen en die door de groote meerderheid der Natie eerder
met wantrouwen dan met welwillendheid wordt aangezien: het
was de Sociaal-democratische.
Het juiste tijdstip, waarop deze partij is begonnen zich te
vertoonen, kan moeielijk aangegeven worden. Zij is allerminst
op Nederlandschen grond geboren, maar van vreemden oorsprong.
In navolging van hetgeen te Londen, te Parijs en andere hoofdsteden van Europa, op grooter schaal, geschied was, begonnen
ook de Nederlandsche werklieden zich aaneen te sluiten tot een
bond, het werkliedenbond : het eerst te Amsterdam, te Rotterdam,
te 's Gravenhage en andere volkrijke steden. Het waren, gelijk
overal elders in Europa, eerst de fabriekarbeiders, wier voorbeeld
door anderen, kleine -neringdoende personen, werd opgevolgd.
Sinds een tiental jaren is het werkliedenbond, evenals bv. de fn, nationale in Frankrijk en En ;eland, ook in Nederland geconstitueerd. Deze vereeniging houdt hare jaarlijksche vergaderingen
nu eens in de eene, dan weder in eene andere stad van ons
vaderland; zij heeft een bestuur en ook een program van hetgeen zij wenscht. Algemeen stemrecht staat op dat program
geschreven; dit echter, wordt wel is waar, nog slechts door het
werkliedenbond en zeer weinigen buiten hen in den lande begeerd ; maar de meening, dat het kiesrecht niet meer door een
census dient beperkt te worden, heeft in de laatste jaren bij
zeer velen ingang gevonden. Dit is vooral het geval bij hen
die het een onbillijkheid achten, dat bv. de »domste boer ", die
f 32 of f 20 (naar gelang van het kiesdistrict) aan Rijksbelasting
betaalt, kiezer is, terwijl een advocaat, een leeraar aan de Hoogere Burgerschool, die op kamers leeft, of een schoolmeester,
die een huis, dat eigendom der gemeente is, bewoont, van het
kiesrecht verstoken is. De formule: »niet alleen aan den cen,
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sus, maar ook aan de capaciteiten moet het kiesrecht toegekend
worden'", vond vrij veel ingang : zij werd, zooals is medegedeeld,
in 1879 door den afgetreden minister Kappeyne opgenomen in
de veranderingen, welke door hem in de Grondwet wenschelijk
werden geacht. De groote meerderheid der bevolking, ook de
meerderheid der Liberalen bleef evenwel voor deze uitbreiding
van het kiezerspersoneel tamelijk koel.
De aandrang tot Grondwetsherziening zou derhalve nog geruimen tijd in Nederland'zeer gering zijn gebleven, indien niet
beweegredenen, de Dynastie betreffende, op den voorgrond waren
getreden.
Toen Willem III zijn koninklijken vader opvolgde, koesterde
de Natie nog niet de minste vrees, dat de mannelijke, tak van
het Huis van Oranje spoedig zou uitsterven. Willem I had,
behalve Willem II, nog een anderen zoon, Prins Frederik, nagelaten. Ook Willem II liet twee zonen na : Willem III en Prins
Hendrik. Willem III had insgelijks twee zonen: den Prins van
Oranje en een jongeren: Prins Maurits. Nadat deze jong was
gestorven, werd hem nog een zoon geboren : Prins Alexander.
Doch de dood rukte den een na den ander weg. Prins Frederik
had slechts dochters; Prins Hendrik had bij zijne eerste gemalin geen kinderen. Toen deze (1 Maart 1872) was gestorven,
huwde hij ten tweede male met eene vorstin uit het Pruisische
koningshuis; doch Prins Hendrik kwam onverwacht (18 Januari
1879) te sterven, zonder kinderen na te laten. Van de twee
zonen des Konings scheen de Prins van Oranje ongehuwd te
willen blijven voortleven ; Prins Alexander, zoo werd algemeen gezegd, was iemand van een zeer zwakke gezondheid.
Den 8n Juni 1877 kwam Koningin Sophia te overlijden. Menigeen begon reeds bezorgd te worden omtrent de toekomst van
het Huis van Oranje : Prins Frederik had niets dan dochters,
met vreemde Duitsche vorsten gehuwd ; Prins Hendrik was
kinderloos; de dochter van Willem II was gehuwd met een
Duitschen vorst, den Hertog van Saksen-Weimar; wat zou het
geval zijn, , indien de Prins van Oranje nooit huwde en Prins
Alexander altijd ziekelijk bleef ? Deze gedachte zal bij menigeen
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in den lande opgerezen zijn. Vandaar dan ook dat het tweede
huwelijk van Z. M. Willem III met vorstin Emma van WaldeckPyrmont, den 7n Januari 1879 gesloten, door het Nederlandsche
volk met vreugde werd begroet. Spoedig na 's Konings huwelijk
vielen er sterfgevallen voor in het Huis van Oranje. Den 18n
Januari 1879 kwam Prins Hendrik te overlijden; den 11n Juni
overleed de Prins van Oranje in den ouderdom van 38 jaren,
te Parijs ; den 8n September 1881 overleed de grijze Prins
Frederik. Maar reeds was het huwelijk des Konings gezegend
geworden: den 31n Augustus 1881 werd hem eene dochter,
Prinses Wilhelmina, geboren. Alexander, thans Prins van Oranje,
stierf den 21n Juni 1884. Nu was eenig en alléén op het
jonge prinsesje de hoop van Nederland gevestigd, dat het Huis
van Oranje niet zou uitsterven en dat geen vorst van vreemden
Huize den troon bestijgen zou. Dat de dynastieke quaestie
voor het Vaderland als een dreigend spook zou kunnen optreden, gelijk door ettelijke mannen, bedreven in het Staatsrecht,
werd beweerd, omdat de erfopvolging bij ontstentenis van een
rechtstreekschen erfgenaam van den Troon niet allen even juist
toescheen, daarvoor bestond inderdaad geen ongegronde bezorgdheid. De begeerte naar eene herziening van de Grondwet werd
dan ook opgewekt bij zeer velen, die tot nog toe daaromtrent
zeer koel, zoo niet ongunstig waren gestemd geweest. Er is in
de Grondwet van 1848 een artikel, dat verbiedt veranderingen
in diezelfde Grondwet te brengen, in het geval van minderjarigheid van den troonopvolger. Door het Ministerie, dat in 1884
aan het Bewind was (het derde Ministerie Heemskerk) werd
noodig geoordeeld, dat deze beperkende bepaling werd weggenomen; immers, het zou kunnen geschieden, dat Grondwetsherziening binnen betrekkelijk korten tijd volstrekt noodzakelijk
zou kunnen worden. In November 1884 werd dan ook die
beperkende bepaling uit de Grondwet van 1848 weggenomen.
Koningin Emma was reeds vroeger voor het geval van overlijden
van Z. M. en de minderjarigheid der troonopvolgster tot regentes benoemd. Een ruimere herziening der Grondwet wordt thans
(1885) voorbereid.
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Nederland staat thans voor het feit, dat eene herziening der
Grondwet van 1848, — zij het dan ook, dat zulk een volledige verandering in de wetten, waarnaar het Rijk geregeerd wordt,
als toen, in 1848, thans niet noodzakelijk .wordt geoordeeld. De
verschillende partijen, waarin de bevolking is verdeeld, verdienen
daarom thans dubbel de aandacht. Een samenwerking van twee
dier partijen, de katholieke en de anti-revolutionaire, is tot stand
gekomen ; deze samenwerking echter betreft slechts enkele gemeenschappelijke belangen, doch is niet een bondgenootschap
en veel minder eene ineensmelting (fusie) van de eene partij
in de andere. De strijd tegen de Wet op het Lager Onderwijs
van 1857 heeft aanleiding gegeven, dat beide partijen tegen slanders zijn der Liberalen ; de strijd tegen de Wet op het
Lager Onderwijs van 1878 heeft gemeenschappelijke samenwerking tot stand gebracht. Schijnbaar zou men zeggen, is eene
samenwerking van Katholieken en Calvinisten ondenkbaar; maar
de echte Calvinisten maken slechts een onderdeel uit der Orthodox-Gereformeerden, die op politiek gebied Anti-revolutionairen
zijn. De strijd tegen de Wet op het Lager Onderwijs is de strijd
van hen die gelooven aan een bovennatuurlijke orde van zaken
en aan den noodwendigen invloed daarvan op de menschelijke
aangelegenheden, tegen hen die daar niet aan gelooven: de strijd
alzoo tusschen Supranaturalisten en Rationalisten. Deze strijd
op het gebied der ideeën is overgeplant op het gebied der feiten :
hoe het kind zal worden onderwezen en welke de plaats is, die
aan den Godsdienst in dat Onderwijs zal worden toegekend.
Voor de Katholieken heeft die strijd tegen de Wet op het
Lager Onderwijs bovendien de beteekenis, dat de laatste overbiijfselen van hetgeen zij de Dominocratie noemden; van den
laatsten ringmuur, die hen in een staat van ondergeschiktheid
moest houden (thans namelijk aan de »moderne predikanten ")
zul'en worden uit den weg geruimd. Wat hen in de XVIe eeuw
is ontroofd aan rechten, willen zij in de XIXe eeuw herwinnen.
Tot aanvulling van hetgeen wij hebben medegedeeld, strekke
een overzicht van hetgeen de verschillende partijen in Nederland
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zich als hunne idealen bij hun streven op staatkundig gebied
voorstellen, met andere woorden, wat het program van iedere partij
is. Men stuit hierbij echter al dadelijk op groote moeilijkheden.
Eerstens : de conservatieve partij. Men heeft herhaaldelijk in de
laatste jaren hooren beweren, dat deze niet meer bestaat. In
zekeren zin is dit waar. Zij is ondergegaan in de antirevolutionaire en in de liberale partij. Zooals zij thans (in 1885) nog
bestaat, is zij eerder een conservatief-liberale te noemen. Zij
heeft alle grondbeginselen van het Liberalisme aanvaard : op
voorwaarde dat deze gematigd zijn en zooveel mogelijk geleidelijk
en bedachtzaam worden ten uitvoer gelegd. Zij is gehecht aan
een monarchaal-constitutioneelen regeeringsvorm onder het Huis
van Oranje. Zij aanvaardt de Grondwet van 1848. Zij begeert,
dat bij wetsveranderingen wel degelijk met de bestaande toestanden rekening gehouden worde. Zij is niet tegen uitbreiding
van kiesrecht, maar sterk tegen algemeen stemrecht. Zij eerbiedigt alle kerkgenootschappen, betoont zich niet vijandig tegen
welke ook ; doch vreest den al te grooten invloed van kerkelijke
personen en van hunne Dogmatiek op de Staatkunde. Hoezeer
eer vóór dan tegen den invloed van het Militarisme gestemd,
blijft zij toch al'gemeenen dienstplicht afkeuren. Zij wil, dat het
onderwijs van overheidswege blijve; doch met de meest mogelijke
vrijheid voor het bijzondere, zij het ook door kerkgenootschappen
gegeven, onderwijs. Zij wil wel hervorming van ons belastingstelsel ; doch geen belasting op de inkomsten, onder welken naam
dan ook ; daarentegen veel liever indirecte dan directe belastingen.
Zij erkent, dat het koloniaal stelsel, zooals het vóór 1848 bloeide,
vele bezwaren had; doch vreest, dat de ondergang onzer kolo.
niën het gevolg zal wezen van de liberaal -koloniale Politiek.
Eene overweging, welke de politieke zienswijzen der Conservatieven beheerscht, is in de volgende bewoordingen, in November
1865 door C. Van Foreest geformuleerd: »De Conservatieven, hoewe t niet stelselmatig tegen volksinvloed gekant, hoewel zelfs een
krachtig volkselement voorstaande, streven niet, zooals de Liberalen, in mindere of meerdere mate, naar Volkssouvereiniteit. De
Conservatieven willen voorkomen, dat de Liberalen Polksinvloed
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n Volksmach6 doen ontaarden. Daarom willen zij eene zelistan
dige macht in den Staat, die hoog boven de partijen, boven
hare driften en hartstochten verheven, de roeping heeft om de
stemmen niet alleen te tellen, maar ook te wegen." Dit voor
zooverre men uit hare organen in de Pers en uit hare bekwaamste woordvoerders kan erkennen, is het streven der conservatieve
partij, die altijd nog machtig blijft in den lande, al is zij ook
niet talrijk meer vertegenwoordigd in de Staten-Generaal.
»De liberale partij stelt als beginsel, waarvan zij nimmer is
afgeweken, vrijheid van het individu en centralisatie van het
Staatsbestuur. Zooals Thorbecke het formuleerde, mag de overheid
slechts dáár medewerkend ingrijpen op den loop der zaken, waar
de individueele krachten te kort schieten en aller welzijn en
belang het eischt. Zij bedoelt verder de heerschappij van het
verstand, kent de hoogste waarde toe aan ontwikkeling en het
gebruik der Rede. Vandaar is een harer eerste zorgen het ver
goed en deugdelijk onderwijs, dat voor allen toe--schafenv
gankelijk moet wezen. Vandaar dat een onverstandige uit
kiesrecht haar onwenschelijk toeschijnt, daar-breidngvaht
deze slechts het aantal domme volgelingen van geslepen volksmenners zou vermeerderen.`
»Een juist programma op te stellen, zou bij de samenstelling
der partij, zooals die voor het oogenblik nog is, ondoenlijk wezen.
De elementen, die haar vormen zijn te wijd uiteenloopend om
gelijkheid van denkbeelden over de groote sociale quaestiën te
kunnen verwachten. De Staatkunde en Staatsleer van Thorbecke
kan nog steeds als de hoofdlegger van het Liberalisme beschouwd
worden."
Zoo formuleerde een der invloedrijksten onder de Liberalen, (')
wat het ideaal der liberale partij in Nederland is. Maar door
een ander wordt het omschreven in deze bewoordingen :
1 ) Op een vraag, door den schrijver dezes gesteld, naar een Program
der liberale partij. Bescheidenheid verbiedt mij den naam te noemen :
door zijn maatschappelijke positie en kennis, door het vertrouwen, dat
zijne liberale medeburgers in hem hebben gesteld, is hg een bevoegde
persoon, om het liberaal program, als er een is, te kennen.
(
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Het Liberalisme bedoelt de heerschappij van het verstand.
Inkrimping van Staatszorg (decentralisatie) is zijn streven. Elk
deel, dat binnen eigen kring de orde handhaven kan, aan zichzelf overlatende, zal het steeds wijder de grenzen trekken, waarbinnen het zich doet gelden, om tot stand te brengen wat de
kracht van individuen of vereenigingen te boven gaat en tot
aller welzijn dient.
Indachtig aan hare democratische afkomst, vergeet de liberale
partij niet, dat het gezag in den Staat behoort voort te spruiten
uit het Volk.
Zij streeft naar een voor ieder toegankelijk, goed en goedkoop lager
en middelbaar onderwijs, voor beiderlei kunne, van overheidswege.
Zij stelt den eisch van rechtvaardigheid op elk gebied van wetgeving, en openbaart haar intellectueele richting door in haar politieke belijdenis geen plaats te dulden voor eenig kerkelijk geloof.
Haar democratisch karakter dwingt haar eerlijk en ondubbelzinnig te streven naar uitbreiding van kiesrecht.
Krachtens hare moreele beginselen eischt zij persoonlijken
dienstplicht, een billijk belastingstelsel, ijvert zij zelfs — afgezien van economische beweegredenen — tegenover hen, die op
bescherming van sommigen ten nadeele van anderen, aandringen, voor het. vrijhandelstelsel.
Zij erkent geene andere koloniale politiek dan die, welke in de
eerste plaats met de belangen der inboorlingen rekening houdt.
Zij erkent de waarde van het individu, zonder te letten op
kerkelijke geloofsbelijdenis. Scheiding van Kerk en Staat zal zij
doorvoeren tot in haar uiterste consequentien. Niet vijandig tegenover de Kerk, gunt zij die souvereiniteit in eigen kring, maar
zal niet toestaan, dat daarbuiten haar schepter reike.
Onzijdigheid is haar eerste plicht, wil zij den vrede bewaren
en eendracht mogelijk maken. Geen propaganda van geloof, geen
propaganda van ongeloof door middel van eenige staatsinstellingen, allerminst door de school."
Deze proeve van een Program (') is alreeds eenigszins uitge(')
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breider geformuleerd, dan het zooeven voorafgegane. De vraag
is echter, in hoe verre het door de Liberalen als Partij zou
worden aangenomen : zeker niet door allen, waarschijnlijk echter
door zeer velen. Hoewel het constitutioneel koningschap en de
»souvereiniteit van Koning en Parlement" (1) door de groote
meerderheid der Liberalen wordt aangenomen, zijn er echter verscheidenen, die deze beide niet als artikelen van hun program
zouden formuleeren.
Het eerst van de zooeven opgenoemde »proeven van een Program" komt het meest overeen met de politieke wenschen der
Oud- Liberalen (Thorbeckianen), het ander met dat der jongere
Liberalen ; doch vooral het eerste voldoet niet aan hetgeen de
meest geavanceerden, zooals S. van Houten, het lid der Tweede
Kamer voor Groningen, begeeren. Volgens hem is Thorbecke,
ronduit gezegd, zich zelven niet gelijk gebleven. Hij heeft niet
genoeg gedecentraliseerd; hij heeft de Scheiding van Kerk en
Staat noch genoeg in beginsel gewild, noch genoeg in practijk gebracht; hij heeft vooral de »Souvereiniteit des Volks"
niet genoeg tot grondbeginsel van zijn Staatsrecht genomen.
Met de beoordeeling van de Slaalsleer van mr. J. R. Thorbecke
heeft S. van Houten tegelijkertijd den staf gebroken over de
oud- liberale (de Thorbeckiaansche) partij. De Staatsleer van mr.
S. van Houten moge nog niet vele aanhangers onder de leden
der Volksvertegenwoordiging tellen, zij heeft er velen, zeer velen
onder de Natie : vooral onder dat gedeelte des Volks, dat door
de zoogenaamde »Intelligentie" begoocheld, niet tevreden met
zijne sociale positie is ; verder onder dat gedeelte der bevolking,
dat, tot den kleineren burgerstand behoorend, den druk onzer
tegenwoordige maatschappelijke toestanden vaak al te zeer gevoelt ; doch niet in den Godsdienst den steun heeft kunnen
en willen vinden, om te berusten in den last, die op hunne schouderen drukt.
De Staatsleer van mr. S. van Houten komt reeds in vele
punten die der sociaal-democraten nabij, ofschoon hij zelf nog
1

) mr. P. van Bemmelen.
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bij de partijgroepeering in de Tweede Kamer tot de Liberalen
zij het dan ook van de uiterste linkerzijde, wordt gerekend. Uit
zijne menigvuldige geschriften kan men Van Houten's ideeën leeren kennen. De volgende bladzijden, daaruit overgenomen, geven
er een denkbeeld van: »In onzen tijd treedt eene andere macht
overheerschend op. In den strijd tusschen kapitaal en arbeid
dreigt de laatste te worden onderdrukt. Bij de verdeeling van
leertijd, werktijd en rusttijd worden de krachten der machineriën
en de eischen der concurrentie, niet de krachten van den werkman en de eischen der ontwikkeling van hem en zijn gezin, tot
maatstaf gesteld.
»Op den achtergrond staat wijders een andere strijd. De sociale
toestand der vrouw laat veel te wenschen over. Hare opleiding
is, vergeleken bij die der mannen, verwaarloosd. De kring der
middelen van bestaan voor de ongehuwde vrouw is nauw. Wanverhouding tusschen de inkomsten en de eischen eener zoogenaamd fatsoenlijke levenswijze en andere oorzaken houden van
vroege huwelijken, velen geheel van het huwelijk terug. Welken
invloed heeft dit feit op den toestand der vrouwen uit de hoogere klassen, die dientengevolge ook ongehuwd blijven? En op
dien van de vrouwen uit de lagere klassen ?
»De vrije werking der sociale krachten, onder de bestaande
wetgeving, doet meer en meer de overmacht van den gegoede
tegenover den van kapitaal verstokene, en van den ongehuwden
man tegenover de ongehuwde vrouw uitkomen. De zwakke vraagt
bescherming, ondersteuning van den Staat. Kan deze het buiten
zijn werkkring achten die te verleenen ? Mag hij het den sociaal
overmachtige toelaten zich meer en meer te versterken, op gevaar af van zelf ten slotte tot zijn werktuig te worden gemaakt ?
»Ik kan niet bevestigend op deze vragen antwoorden. Vooral
niet nu de Staat reeds in menig opzicht het werktuig der overmachtige sociale krachten geweest is en nog is. Heeft toch niet
de strafwet de organisatie van arbeidersvereenigingen belemmerd,
en de loontrekkenden verhinderd in vakvereenigingen voor de
verkrijging en handhaving van billijke loonen en arbeidersconditiën een hecht bolwerk tegen de macht van het kapitaal opte

VAN HOUTEN.

235

richten? Hebben de belastingen niet steeds onevenredig zwaar
de verteringen der lagere volksklassen getroffen, en doen zij zulks
niet nog? Heeft de wet niet het onderzoek naar het vaderschap
van het kind eener ongehuwde moeder verboden, en zelfs den
bekenden vader van een buiten huwelijk geboren kind van onderhoudsplicht van het kind ontheven, indien hij het niet in wettelijken vorm erkent? Heeft de wetgeving op het huwelijk in het
algemeen voor de belangen en de waardigheid der vrouw naar
vermogen gewaakt ? Stelt de Staat niet sedert eeuwen de middelen ter beschikking om den man door hooger onderwijs te
bekwamen? Voorziet hij niet ook in ander onderwijs voor mannen ? Ook de ongehuwde vrouw moet leven en zij wordt dus
gedwongen een middel van bestaan te zoeken; is haar concurrentie op voet van gelijkheid tegen den ongehuwden man bij den
tegenwoordigen staatsrechterlijken toestand mogelijk ?
»De tweeërlei nieuwe eischen aan den Staat, die der van kapitaal verstokenen voorop en die der vrouwen op den achtergrond,
worden door vele Liberalen niet genoeg gekend en gewaardeerd.
Zij zien nog altijd slechts op de eene overmachtige sociale kracht,
die der Kerk, welke hun zoo veel moeite heeft veroorzaakt en
die nog zoo heftig tegenspartelt. Wat hen in dien strijd baat,
willen zij van de nieuwe eischen inwilligen. Althans vinden juist
daar veler sympathie en medewerking hare eindpunten. Kosteloos, d. i. uitsluitend door de belastingschuldigen bekostigd, onderwijs wordt verleend, op voorwaarde dat het leekenonderwijs
zij. Wat gevraagd wordt door den arme, omdat het voor hem
kosteloos is, wordt toegestaan, omdat het onderwis is, dat den
priesterlijken invloed in den weg staat. Voor staatsarmzorg deinst
men niet terug, omdat zij geloofspropaganda door middel van
geld belemmert. Meisjesonderwijs wordt gewenscht, wanneer
daardoor bres geschoten kan worden in het laatste bolwerk des
priesters ; maar toelating tot vakonderwijs en staatsbetrekkingen
vindt tegenstand.
»Dat een deel der Liberalen, waar in het belang van aller vrijheid drie vijanden te bestrijden zijn, slechts een daarvan ziet, is
de oorzaak' van de zwakheid van den modernen staat. Gevaar
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voor revolutie ontstaat uit de dienstbaarheid van de wetgeving
aan de sterkere sociale kracht. Dat er wetten zijn, welke het
kenmerk dragen, door de pl'iesters, door de gegoeden of door de
mannen voorgeschreven of gemaakt te zijn, is de bron der omwentelingsplannen, welke de maatschappij veron1t'usten, en van
eischen als stemrecht van allen, ook van de vrouwen, welker
inwilliging bij den tegenwoordigen stand van ontwikkeling der
armere klassen en der vrouwen in het algemeen, de vruchten
van den eeuwenheugenden strijd van den modernen staat tegen
de overmacht der Kerk in gevaar zou stellen."
Waartoe de uiterste linkerzijde der liberale partij, vertegenwoordigd door mr. S. van Houten, reeds nadert, is juister omschreven door F. Domela Nieuwenhuis, een voormalig Luthersch
predikant, die thans vrij algemeen als de leider der sociaal-democratische partij in Nederland wordt beschouwd.
"Ter vestiging del' democral.ie eischt zij:
10. Aigemeen, gelijk, direct kies- en stemrecht met geheime en
verplichte stemming door aile staatsburgers voor aile verkiezingen van Staats- en gemeentebestuur.
20. Directe wetgeving door het yolk, d. i. de inroeping van de
beslissing des yolks, omtrent door de wetgevende macht vastgestelde wetten, en beslissing over oorlog en vrede door het volk.
Ter handhaving der volksregeering eischt zij een volksleger, een
leger dat zal worden gevormd door alle burgers, maar dat aileen
in geval van noodzakelijkheld op de been zal worden gebracht,
dus: algemeenen weerplicht en afschaffing van staande legers.
Als waarhorg eener onpartijdige rechtspraak overeenkomstig de
heerschende rechtsbegrippen, eischt zij koslelooze rechtspleging
door het volk zelf, d. i. door een door het volk gekozen jury.
Wijders wordt verlangd algemeen, verplicht kosteloos onderwijs van Staatswege, kosteloos onderwijs aan alle inrichtingen
van onderwijs, volledige scheiding van Kerk en Staat, en onbeperkt recht tot vereeniging en vergadering.
Als maatregel van oyergang tot de socialistische maatschappij
wordt eindelijk aanbevolen het progressief successierecht, dat wil
zeggpn: een· telkens grooter deel del' nalatenschappen kome aan
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den Staat, totdat binnen een bepaald aantal jaren alle vermogen
is in handen van den Staat.
Zoolang de socialistische Staat niet is bereikt, wenscht de
sociaal-democratische richting, dat de toestand der arbeidende
klasse worde gelenigd:
qo. Door haar te ontlasten van alle belasting op voorwerpen
van verbruik en de invoering eener enkele progressieve inkomstenbelasting, waardoor het vermogen wordt getroffen naar gelang der grootte en drijfkracht.
2o. Een arbeidswetgeving, houdende de vaststelling van een
normalen arbeidsdag, waardoor het te lang werken van den een
en het dientengevolge leegloopen van den ander worde voorkomen; verder handhaving van den rustdag; verbod van kinderarbeid en van vrouwelijken arbeid, welke schadelijk voor de gezondheid, opvoeding en zedelijkheid is, streng toezicht op alle
werkplaatsen ter bevordering van de gezondheid en zedelijkheid
der arbeidende bevolking, waaraan gelijk toezicht op alle woningen en op de levensmiddelen moet worden toegevoegd; wijders regeling van den arbeid in gevangenissen, zoodat de concurrentie niet worde verzwaard door te goedkoope levering der
producten in gevangenissen vervaardigd; ten slotte, vorming door
den Staat van hulp- en ondersteuningskassen voor arbeiders,
waarvan het bestuur aan de arbeiders zelven behoort te worden
overgelaten."
Het program of liever de proeve van een program van de ver
Liberalisme, — dat is van hen,-schilendorvaht
wier wereldbeschouwing het Rationalisme ten grondslag heeft, —
hebben wij alzoo in de voorafgegane bladzijden medegedeeld :
namelijk in zoo verre als dit, daar een geformuleerd program
ontbreekt, uit hetgeen door de invloedrijkste woordvoerders is
gezegd, kan afgeleid worden.
Het program der Anti- revolutionairen is juist geformuleerd en
juist afgebakend. Het is niet door één persoon gesteld, maar door
de vertegenwoordigers der partij. Deze houden, namelijk als bestuurders van den politieken werkkring, eene jaarlijksche vergadering, waarop gedeputeerden van alle kiesvereenigingen, dag-
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bladen en Kamerleden der Anti-revolutionairen hunne stem uit
Deze heeft een Centraal-Comité gekozen met Dr.-breng.
A. Kuyper als voorzitter, Lintelo de Geer, (vroeger hoogleeraar
te Utrecht, thans Lid der Tweede Kamer,) Gratama (hoogleeraar
in de Rechten te Groningen) en De Savornin Lohman (hoogleeraar
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en Lid der Tweede
Kamer) als leden. Dit Centraal-Comité heeft (15 Januari 1878)
het Program der Anti-revolutíánairen openbaar gemaakt. De
inhoud is deze :
I.
De Antirevolutionaire of christelijk-historische richting ver
voor zooveel ons land aangaat, den grondtoon-tegnwordi,
van ons volkskarakter, gelijk dit, door Oranje geleid, onder invloed der hervorming, omstreeks 1572, zijn stempel ontving;
en wenscht dit, overeenkomstig den gewijzigden volkstoestand,
in een vorm, die aan de behoeften van onzen tijd voldoet, te
ontwikkelen.
II.
Noch in den volkswil, noch in de wet, maar alleen in God
vindt zij de bron van het souvereine gezag, en verwerpt mitsdien eenerzijds het beginsel van volks-souvereiniteit; terwijl zij
anderzijds de souvereiniteit van Oranje eert, als onder de leiding Gods in onze geschiedenis geworteld, door de mannen van
1343 in den Nederlandschen Staat tot ontwikkeling gebracht,
en door de Grondwet als zoodanig bevestigd.
III.
Ook op staatkundig terrein bel jdt zij de eeuwige beginselen
van Gods Woord; zóó evenwel, dat het Staatsgezag noch recht
noch door de uitspraak van eenige Kerk, maar alleen-strek,
in de conscientie der overheidspersonen, aan de ordonnantiën
Gods gebonden zij.
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IV.
De overheid, zoo leert ze, is als dienaresse Gods, in eene
Christelijke, en dus niet -godsdienstlooze natie, gehouden tot
verheerlijking van Gods naam en behoort diensvolgens: a. uit
bestuur en wetgeving alles te verwijderen, wat den vrijen invloed van het Evangelie op ons volksleven belemmert; b. zich zelve, als daartoe in volstrekten zin onbevoegd, te onthouden
van elke rechtstreeksche bemoeiing met de geestelijke ontwikkeling der Natie; c, alle kerkgenootschappen en godsdienstige
vereenigingen, en voorts alle burgers, onverschillig welke hunne
denkwijze aangaande de eeuwige dingen zij, te behandelen op
voet van gelijkheid; en d. in de conscientie, voor zoover die
het vermoeden van achtbaarheid niet mist, een grens te kennen
voor haar macht.
V.
Zij belijdt, dat de overheid regeert bij de gratie Gods, en,
hieraan hare regeeringsmacht ontleenende, het recht heeft, den
eed te vragen; en, ter vrijlating van den dag des Heeren, en
alzoo mede in 's volks belang, na wijziging der bestaande Zon
zelve zooveel doenlijk in al haar vertakkingen-dagswet,zol
dag
behoort
te rusten, en in haar concessiën aan maatop dien
schappijen van vervoer geheelen of gedeeltelijken stilstand van
zaken voor dien dag heeft te bedingen.
Op zichzelf geen enkelen staatsvorm den eenig bruikbaren
keurende, erkent zij het aan de Grondwet gebonden Koningschap, gelijk zich dit ten onzent geleidelijk uit de Republiek der
vorige eeuw heeft ontwikkeld, als den voor Nederland meest
geschikten regeeringsvorm.

VII.
De Grondwet, gelijk die in 1848 gewijzigd is, aanvaardt zij
als uitgangspunt om langs wettigen weg tot een hervorming
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van onze Staatsinstellingen naar eisch der Christelijk-historische
beginselen te geraken.
VIII.
Zij verlangt daartoe bevestiging van den rechtmatigen volksinvloed, die, krachtens den zedelijken hand tusschen kiezers en
gekozenen, door de Staten- Generaal, naar eisch van onze historie; op het Staatsgezag wordt uitgeoefend.
IX.
Het verwerpen van begrootingen, om redenen buiten die begrootingen gelegen, keurt ze, tenzij in zeer buitengewone om
-standighe,
als machtsoverschrijding af.
X.
Zij wil dat de gewestelijke en gemeentelijke autonomie, voor
zoover deze niet strijdt met de eischen der Staatseenheid en de
rechten van de enkele personen niet onbeschermd laat, door
decentralisatie worde hersteld.
XI.
Opdat de Staten- Generaal in de Natie wortelen, het volk niet
slechts in naam vertegenwoordigen, en in hun samenstelling niet
langer een krenking van het recht der minderheden opleveren,
eischt zij de invoering van een ander kiesstelsel, en, ter voorbereiding daartoe, verlaging van den census.
XII.
Zij wil dat de Staat, (voor zoover ontstentenis van veerkracht
bij de burgerij hiertoe niet noodzaakt,) het beginsel late varen,
alsof de overheid geroepen zou zijn om van harentwege onder-
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wijs te doen geven; voorkome dat de overheidsscholen, voor
zoover noodig, tot propaganda van godsdienstige of tegen den
godsdienst gekeerde begrippen misbruikt worden; en alzoo ook
in zake onderwijs aan alle burgers, onverschillig welke hun
godsdienstige of paedagogische zienswijze zij, gelijke rechten gunne.
XIII.
Van den Souverein wil zij, dat door eene onafhankelijke
rechtspraak, die onder ieders bereik valle en in verband sta
met het zedelijke rechtsbesef der Natie, volgens wetten, die op
de eeuwige rechtsbeginselen rusten, ten 1 ° . beslissing uitga voor
alle geschillen van partijen, zoowel van burgerrechtelijken als
van administratieven aard; ten 2°. vonnis kome tegen een iegelijk, die zich vergrijpt aan de gemeene orde der dingen; en ten
3°. voltrekking van straf aan den gevonnisde volge: niet slechts
om de maatschappij te beschermen of den overtreder te beteren, maar allereerst tot herstel van de geschonden gerechtigheid. Desnoods door de doodstraf, waartoe het recht in beginsel
aan de overheid toekomt.
XIV.
Op de Overheid, zoo oordeelt ze, rust de plicht om te waken
voor de publieke eerbaarheid op den weg en op publieke plaatsen; de gelegenheid tot het gebruik van sterken drank te beperken; den uitstal te verbieden van onzedelijke boek-, plaat-,
of prentwerken; verleiding van minderjarigen tot onzedelijke
daden strafbaar te stellen en met de hoererij op geenerlei wijze,
noch preventief, noch beschermend, en derhalve anders dan
werend, in aanraking te treden. Onder dien verstande echter,
dat ze zich bij eiken maatregel, die uit deze verplichting voortvloeit, stiptelijk verre houde van wat tot het terrein des huiselijken levens behoort.
the D. 16
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xv.
In het belang der openbare gezondheid acht ze, dat de overheid te waken heeft tegen vervalsching van levensmiddelen;
tegen verontreiniging van den publieken weg en tegen vergiftiging van den dampkring of het water; zorg heeft te dragen
voor zindelijkheid in haar eigen huishouding, en een eerlijke
begrafenis der lijken; en voorts bij het zich vertoonen van besmettelijke ziekten (behoudens de vrije beschikking van een iegelijk over zijn eigen lichaam en zijn eigene conscientie) al zulke
maatregelen heeft te nemen, als strekken kunnen en onmisbaar
zijn om te voorkomen, dat iemand, onwillens of onwetens, met
de smetstof dezer ziekten in eene voor hem gevaarlijke aanraking zou treden.
XVI.
Zij wenscht, dat bij het financieel beheer van den Staat de
verhouding tusschen Overheid en burgers niet die van verdrag,
maar een zedelijk organische zij, en dat het evenwicht tusschen
ontvangsten en uitgaven geregeld worde, niet door drukkende
vermeerdering van de lasten der Natie, noch door bezuiniging
op het noodige, maar door beperking van Staatsbemoeiing;
dat voorts ons belastingstelsel hervormd worde in den zin, dat
de ontwikkeling van het volksleven minder schade lijde ; de
hooge opbrengst der middelen niet eenige maatstaf; de druk
minder ongelijkmatig zij; en de kosten van inning afnemen.
XVII.
De kracht tot handhaving van onze nationale zelfstandigheid
zoekt zij in de versterking van het rechtsbesef, in de bevordering van kennis onzer Historie; in de bevestiging van onze
volksvrijheden ; in eene ervarene Diplomatie ; en voorts in eene
wettelijke organisatie van de doode en levende strijdkrachten te
land en te water, die, na verbetering van het scheeps• en
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kazerneleven, met prijsgeving der plaatsvervanging, bovenal kracht
zoeke in het moreel van den soldaat.
XVIII.
Voor zooveel het koloniale vraagstuk aanbelangt, belijdt zij,
dat de baatzuchtige neiging van onze staatkunde, om de koloniën
voor de kas van den Staat of van den particulier te exploiteeren, dient plaats te maken voor een staatkunde van zedelijke
verplichting ; en diensvolgens in de lijn, herhaaldelijk door antirevolutionaire staatslieden, wier inzicht op bestudeering der quaestie gegrond was, aangegeven, alle belemmering voor de vrije
prediking van het Evangelie dient opgeheven ; bij het lager
onderwijs het bijzonder initiatief van het Europeesche bestanddeel
aanvankelijk dient gesteund ; tegenover het Mahomedanisme het
Christelijk karakter der Natie niet verloochend ; en zoo de politieke als sociale en oeconomische verhouding in overeenstemming
gebracht worde met den eisch der Christelijk-historische beginselen.
xIX.
Zij erkent de noodzakelijkheid om ook door middel van onze
wetgeving, beter dan thans, er toe mede te werken, dat de
verhouding tusschen de verschillende maatschappelijke standen
zooveel doenlijk beantwoorde aan de eischen van Gods Woord.
XX.
Zij verklaart, dat noch voor het Rijk in Europa, noch voor de
Indiën, door de Overheid eene Staatskerk, van wat vorm of naam
ook, mag worden in stand gehouden of ingevoerd ; dat het den
Staat niet toekomt, zich met de inwendige aangelegenheden der
kerkgenootschappen in te laten; en dat, ter bevordering van
een meer dan dusgenaamde scheiding tusschen Kerk en Staat,
de verplichting, uit art. 168 der Grondwet voor de Overheid
voortvloeiende, na uitbetaling aan de rechthebbenden van het
rechtens verschuldigde, dient te worden opgeheven; en
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XXI.
Dat zij, om deze beginselen ingang te doen vinden, de zelf
partij handhaaft ; zich bij geen andere-standighevr
partij laat indeelen ; en slechts dan samenwerking met andere
partijen aanvaardt, indien die door een vooraf wel omschreven
program, met ongekrenkt behoud van hare onafhankelijkheid,
kan worden verkregen. Reden waarom zij bij eerste stemming
gemeenlijk met een eigen candidatuur aan de staatkundige verkiezingen deelneemt, en, bij herstemming, zich voorbehoudt te
handelen naar omstandigheden." —

De Katholieken in Nederland zijn altijd huiverig geweest om
zich als een politieke partij te vereenigen en als dusdanig in
den staatkundigen strijd op te treden. De reden daarvan ligt
voor de hand. Zij beseft te goed het onderscheid tusschen
Kerk en Staat. Men kan niet zeggen, dat er in Nederland een
»katholieke partij" bestaat ; men kan evenmin zeggen, dat »een
katholieke partij er niet bestaat." Zeker zijn de Katholieken
in ons vaderland zoo eensgezind als ergens anders in Europa,
wanneer het geldt: den strijd voor de vrijheid en onafhankelijkheid
der Kerk en de vrijheid van Onderwijs; maar zij zijn volstrekt
niet gezind den naam van »Katholiek" te binden aan zaken
van geheelenal stoffelijken aard : b.v. aan koloniaal beheer, belastingstelsel enz. Dat zij meer dan vroeger als »politieke persoonlijkheid" zich hebben laten gelden is geweest : omdat '1° in
de laatste dertig jaren ieder burger, meer dan vroeger, is
begonnen zich met publieke zaken bezig te houden; 2° omdat
zij vermeenen geen »niet-volk" (uitdrukking der April- bewegers
in 1853) in Nederland te willen wezen; 30 omdat zij door
hunne tegenstanders tot »een politieke partij" zijn verklaard
geworden.
Zeer juist is dan ook door hen gezegd: »Van onze zijde is
men soms geneigd het bestaan eener katholieke partij te ontkennen. Het is waar: in zuiver staatkundigen zin bestaat zij
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niet en kan zij niet bestaan. Wil men verder gaan en zeggen,
dat, bij alle overeenstemming in beginselen en gevoelens, zij toch
bij de Katholieken niet te vinden is, niemand zal het tegenover
Maar van den anderen kant is het bestaan-gestldbvin.
eener katholieke partij zichtbaar en tastbare waarheid, volle
werkelijkheid. Zij Leslaat door hare degenstanders. Ook in de
Kamers bestaat deze partij door hare tegenstanders. Zoo spoedig
men een punt van aanval noodig heeft, kiest men haar. Zoo
spoedig men duidelijk het liberale licht wil doen schijnen, vormt
zij den achtergrond; maar overigens geldt zij niet."
Dit werd geschreven in De Tijd van 20 September 1877,
Dr. H. J. A. M. Schaepman is de schrijver van het Artikel.
Deze werd in 1880 door het kiesdistrict Breda afgevaardigd als
lid van de Tweede Kamer der Staten- Generaal. De noodzakelijkheid van een partijverbond tusschen de katholieke volks
niet minder tusschen de katholieke kie--vertgnwodis,
zers, had men reeds vroeger ingezien: eene poging echter tot
gemeenschappelijke samenwerking onder een bepaald Program
was echter tot nu toe altijd mislukt. Het liet zich echter al
meer en meer aanzien, dat zulks eene noodzakelijkheid was ge
Evenals de scherpe blik van Groen van Prinsterer in-worden.
4869 en vroeger had gezien, dat er eene schifting tusschen Conservatieven en Anti- revolutionairen móést plaats hebben, evenzoo
werd door Dr. H. J. A. M. Schaepman in 1883 ingezien, dat
de katholieke kiezers zich noch door Conservatieven (in partij
noch door Liberalen moesten laten leiden, om te dienen-vorming)
tot helpers, wier beginselen men weder ten geschikten tijde zou
kunnen buiten rekening laten. Voorts was er een artikel in
het anti- revolutionair Program, dat eene verklaring van beginselen van wege de katholieke kiezers noodzakelijk maakte, zou
men althans in ettelijke politieke vraagstukken met dezen ééne
lijn kunnen trekken. Er bestond echter onder de Katholieken
noch Centraal Commité, noch zelfs een soort van Vergadering van
Gedeputeerden van kiesvereenigingen : pogingen om zoo iets
tot stand te brengen, waren niet geslaagd. Nu besloot Dr. H.
J. A. M. Schaepman een Proeve van een Program op te stel-
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len, dat in 1883 in het Tijdschrift Onze Wachter openbaar
werd gemaakt. (I) Formeel is het noch aangenomen, noch verworpen. Het is ook niet aan een beoordeeling van een ver
voorgesteld; maar feitelijk heeft het een overwegenden-gaderin
invloed uitgeoefend op de katholieke kiezers in 1884 : bij gele
Kamerontbinding, en blijft het dien uitoefenen. -genhidr
De Proeve van een Program door Dr. H. J. A. M. Schaepman
luidt als volgt :
I.
De katholieke partij in Nederland vertegenwoordigt op staatkundig gebied het Nederlandsche volk, dat aan het oude geloof
getrouw, zijn trouw aan het Vaderland door zijn eerbied voor
het recht, zijn liefde tot de vrijheid, zijn gehoorzaamheid aan
de wet, zijn bereidwilligheid tot iedere opoffering voldingend
heeft betuigd.
H.
Zij erkent in God, als de bron van alle gezag, en in de gehoorzaamheid om des Gewetens wil, de eenige waarborgen van
het vast bestand der Overheid en de vrijheid der onderzaten,
III.
In den Staat der Nederlanden vordert' zij :
vrijheid van godsdienst ;
gelijk recht voor alle kerkgenootschappen en voor alle burgers;
volledige onafhankelijkheid der kerkgenootschappen in eigen
kring.
Zij verlangt voor de katholieke Kerk geen voorrecht, maar
de volle erkenning van haar vrij en eigen rechtsbestaan.
(_) Om de waarde van de Proeve van een Program juist te schatten,
dient men het geheele artikel in Onze Wachter, waarin het is opgenomen,
te lezen; alsmede hetgeen daarover is geschreven in de Katholiek van
Febr. 1885 door Dr. W. J. F. Nuyens.
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IV.
Zij erkent en huldigt de Souvereiniteit van het Huis van
Oranje, zooals die in de Grondwet beschreven werd.

V.
In Nederland acht zij den parlementairen regeeringsvorm, die
het Souvereine recht der Overheid ongeschonden laat, de rechten
en vrijheden van het volk waarborgt, de medewerking van het
volk bij het vaststellen en toepassen der wetten verzekert, de
volksregeering verwerpt, het meest in overeenstemming met het
Volkskarakter en de Geschiedenis.
VI.
Voor de katholieke partij vertegenwoordigen de Staten- Generaal
de grondwettige rechten en vrijheden, de algemeene en constante
belangen des volks.
Zij verlangt een regeling van het kiesrecht, waardoor de invloed
van het volk op de verkiezingen zich, ook in de vertegenwoordiging der minderheden, kan openbaren.

VII.
Om redenen buiten de begrooting wordt geen begrooting verworpen.

VIII.
De Overheid, haar recht aan Gods Souvereiniteit ontleenend,
kan den eed, een godsdienstige handeling, van haar onderzaten
vorderen.
Zij is gehouden de heiligheid van den eed met alle haar ten
dienste staande middelen te waarborgen.
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Ook bij het opleggen van den eed is zij verplicht de rechts
te handhaven.
-gelijkhdrbus
IX.
De Staatsmacht moet worden beperkt tot het rechtsgebied
der Staatseenheid, de Staatszorg tot het onontbeerlijke.
Zelfstandigheid in eigen kring voor Provincie en Gemeente is
eisch van nederlandsch staatsbeleid.
De huisvrede is, behoudens de eischen van het strafrecht,
onschendbaar.
X.
De vrijheid van onderwijs wordt gevorderd door het natuurlijk
recht der ouders.
De Staatsschool is alleen als aanvulling der vrije school bestaanbaar.
Beginsel der Schoolwetgeving is de vrijheid van onderwijs.
XI.
Bij de benoeming tot ambten en bedieningen behoort de rechtsgelijkheid van alle burgers beginsel, de geschiktheid regel te zijn.
De rechterlijke bediening en waardigheid moet van alle betrekking tot staatkundige partijschappen onafhankelijk worden
gemaakt.
XII.
Door de Strafwet wordt de Majesteit van het Recht gewroken,
het bestaan der Maatschappij en harer leden verdedigd, de zede
verbetering van den overtreder beoogd.
-lijke
De veroordeeling tot de doodstraf is recht der Overheid.
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XIII.
Aan de Overheid behoort krachtens haar soeverein recht het
heffen van belastingen.
Niet het scheppen van inkomsten, maar het dekken van uitgaven is hierbij regel.
Bij persoonlijke belastingen is het belastbaar vermogen de
maatstaf der belastingschuld voor ieder ingezetene.
Bij het heffen van belastingen mogen de zedelijke en stoffelijke
belangen des volks niet worden geschonden.
Kerken, scholen, liefdadige instellingen, vrome stichtingen en
zedelijke lichamen zijn niet belastingschuidig.
XIV.

De organisatie onzer strijdkrachten moet zooveel mogelijk buiten
de bemoeiingen der volksvertegenwoordiging worden geplaatst.
De uitgaven voor leger en vloot, alsook de lichtingen voor
de militie moeten tot het noodzakelijke worden beperkt.
XV.
Bij het beheer onzer Koloniën is noch de verrijking der particulieren, noch de stijving der schatkist hoogste en éénig doel.
De prediking van het Evangelie in onze Koloniën is vrij.
De vrije School is ook in onze bezittingen regel; krachtdadige
ondersteuning van Staatswege met uitsluiting van belemmerend
toezicht is gewenscht.

XV'.
De Overheid bevordert de ware oplossing der maatschappelijke
vraagstukken:
door het handhaven der Zondagsrust;
door het vrijhouden der Christelijke Charitas van alle belemmering,
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en door, ook ten opzichte van het kerkelijk Huwelijk, het
beginsel der vrijheid zoo in het Burgerlijk Wetboek als in het
Strafrecht te huldigen.
XVII.
Naar de hier aangegeven beginselen tracht de katholieke
partij de katholieke Nederlanders tot eenstemmig handelen op
staatkundig gebied te bewegen.
De samenwerking bij verkiezingen met andere partijen hangt
van de meerdere of mindere instemming met deze beginselen af.

Wie de politieke programmen of de uitingen van de invloedrijkste personen eener partij zou aanzien als iets wat in alles
verwezenlijkt zal worden; of wat allen, die gerekend worden
tot de partij te behooren, zouden zoeken totstand te brengen,
zoo iemand kent noch de geaardheid der menschen, noch den
aard der politieke partijen. Evenwel zonder Idealen geen krachtig
streven; zonder Idealen geen werkelijkheid. Zeker zal het antirevolutionair Program en de Proeve van een Program van
Dr. Schaepman grooten invloed uitoefenen op de politieke verhoudingen in ons Vaderland.

HOOFDSTUK IX.
Stoffelijke belangen. Koloniën.

Het jaar 1848 heeft op alle belangen, zoowel stoffelijke als
politieke en intellectueele, een grooten invloed uitgeoefend. Veel
van hetgeen sinds dat jaar, zoowel in Nederland als elders,
geschiedt is nog niet geheelenal tot zijne ontwikkeling of tot
zijne juiste gevolgen gekomen. Hoewel er sindsydat gedenkwaar
jaar meer dan dertig jaren zijn vervlogen, de kinderen-dig
mannen, de mannen grijsaards zijn geworden, en wij dat tijdvak (1848-1880) hebben doorleefd, kunnen wij toch nog maar
zeer onvolledig oordeelen over hetgeen wij hebben zien voor
Een zeker tijdsverloop toch kan men slechts beoor--bijgan.
deelen wanneer het geheelenal is gesloten, evenals men een
menschenleven eerst kan beoordeelen, wanneer de dood een
einde daaraan heeft gemaakt. Wij zullen dan ook, omtrent het
tijdvak, dat wij hebben beleefd, slechts op enkele opmerkingswaardige onderwerpen de aandacht vestigen: en wel in dit
hoofdstuk op hetgeen op stoffelijk gebied vooral opmerkingswaardig is geweest.
Het jaar 1848 was een jaar van onrust en bezorgdheid voor
velen: ook in Nederland; ofschoon dit bevrijd is gebleven van de
onlusten en den burgerstrijd, waardoor zoovele landen van Europa
zijn beroerd geworden. De vrees voor een Europeeschen en
nog wel revolutionairen oorlog was in de eerste maanden var} dat
jaar vrij algemeen. Gelukkig ging de storm ons vaderland
voorbij en bracht . hij slechts zijne verwoestingen in naburige
landen teweeg. Gelukkig ging, dank zij vooral aan Willem [I
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en aan de bezadigdheid van het nationaal karakter, ook de politieke
beweging, door de Grondwetsherziening veroorzaakt, rustig voorbij.
De financieele crisis veroorzaakte, zooals gewoonlijk, den ondergang van ettelijken, zware verliezen voor velen; doch ze ging
spoedig voorbij en weldra waren de verliezen, wat het nationaal
vermogen betreft, weder hersteld. Er volgde een tijdsverloop van
hernieuwd volksleven. De Grondwet van 1848, een geheelenal vreedzame omwenteling, bracht het overwicht, dat tot nog toe
door een soort van burger- Aristocratie was bezeten geworden, naar
de welvarende burgerij over. In Nederland volgde men in 1848
nog niet het voorbeeld van Frankrijk, dat het algemeene Stemrecht
had ingevoerd, en zoodoende, niet de klasse der bezitters, maar den
vierden stand, gelijk men de lagere volksklassen noemt, tot het
heerschende element in het nationaal leven had gemaakt. Nederland was echter van een constitutioneele Monarchie, geregeerd door eene burger-Aristocratie, een constitutioneele Monarchie geworden, waarin de leidende klasse was eene burgerlijkdemocratische. Rechtstreeksche verkiezingen door burgers, die
slechts een inderdaad niet al te groote som in de belasting
betaalden, hadden deze vreedzame omwenteling teweeggebracht.
Een der meest ingrijpende veranderingen, tengevolge van de
Grondwet van 1848 en de nieuwe Gemeentewet van 1857, is
voorzeker geweest, dat er niet langer een onderscheid in het
staatkundige kon blijven bestaan tusschen steden en dorpen;
dat er slechts Gemeenten zouden zijn. Eene andere is geweest:
de afschaffing van stedelijke accijnsen en bijgevolg vrije doorvoer
van de eene Gemeente tot de andere. Zij, die zich de tijden van
vóór 1848 nog levend voor den geest kunnen stellen, herinneren
zich nog zeer wel, welke moeiten en druk die stedelijke accijnsen teweegbrachten; tot hoeveel sluikhandel en oneerlijkheden
zij gelegenheid gaven. 't Is dan ook niet te verwonderen, dat
men in 1848 en eerstvolgende jaren vooral aandrong op een verbeterd belastingstelsel en opheffing van de accijnsen op de eerste
levensbehoeften. Dat men in latere jaren den hoofdelijken omslag,
als belasting in de grootere Gemeenten, drukkend en bezwarend
heeft gevonden, is toe te schrijven aan het overmatige dier be-
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lasting in zeer vele Gemeenten; vervolgens aan de omstandigheid, dat slechts weinigen zich meer herinneren, hoe bezwarend
en drukkend andere belastingen waren, toen b.v. nog van gemaal,
vleesch, turf en tal van andere artikelen eerst aan 's Rijks ambtenaren, vervolgens aan stedelijke ambtenaren de cijnspenning
moest betaald worden, eer de gebruiker die genieten kon. Wij
hebben in vorige bladzijden niet alle wijzigingen in Rijks- en gemeentewetten, waardoor deze verandering is totstandgekomen,
medegedeeld. Zoo iets behoort dan ook meer tot een geschiedenis der Staathuishoudkunde van ons land : genoeg zij het
mede te deelen, dat in Nederland èn door rechtstreeksche
verkiezingen, èn door opheffing van het onderscheid tusschen
steden en dorpen, èn door afschaffing aller gemeenteaccijnsen
en van de meeste rijksaccijnsen een volledige verandering in
vele onzer gewoonten van het dagelijksch leven is totstandgekomen.
De verandering in het stelsel van gemeente-belastingen is dan
ook van grooten invloed geweest op de uiterlijke vormen onzer
steden: bewonderaars van het pittoreske en van oude gebouwen
mogen het betreuren, dat van alle steden de muren zijn gesloopt,
nagenoeg alle poorten en bolwerken zijn omvergehaald ; anderen kunnen zich met meer grond verheugen in het ruimere
verkeer, luchtiger straten en pleinen, niet minder schoon dan
midden- of zeventiende -eeuwsche gebouwen en veel gunstiger
voor de gezondheid der bevolking. Het oude stelsel van gemeenteaccijnsen kon geen bezwaar meer zijn voor den omverhaler van de oude poorten, die de steden van het platteland
onderscheidden.
Trouwens, al ware het ook niet dat de publieke Opinie, na
1848, zich over het algemeen verklaard had tegen belastingen,
zooals zij in den regel in de steden werden geheven, de veranderde omstandigheden zouden toch de besturen wel genoodzaakt
hebben tot een ander stelsel over te gaan: de spoorwegen namelijk hebben een te diep ingrijpende verandering in zeer vele
maatschappelijke toestanden gebracht. Wij hebben reeds in voorgaande hoofdstukken medegedeeld, wanneer en hoe de eerste
spoorwegen (1860) in Nederland zijn aangelegd; wij hebben ook
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medegedeeld hoe het eerste groote spoorwegennet door den Staat
is aangelegd. Het is niet één onzer lezers onbekend, welke kolossale werken die aanleg van het spoorwegennet heeft gevorderd;
wij herinneren slechts aan de brug bij Kuilenburg en over de
Maas, om de lijn van Utrecht tot 's Hertogenbosch door te trekken; wij herinneren slechts aan de brug over den Moerdijk: een
der grootste werken in onze dagen in Nederland totstandgebracht : een der grootste niet slechts van onzen tijd, maar van
Nederlands geschiedenis.
Het aanleggen door den Staat van alle groote lijnen van
spoorwegverkeer is na de beraadslagingen over de spoorwegen
in 1860 het algemeene stelsel gebleven : hoewel later nog belangrijke lijnen, zooals de Oosterspoorweg, door de Hollandsche —
de lijn van Leiden— Woerden en van Amsterdam—NieuwersluisRotterdam door de Rijnspoorwegmaatschappij zijn aangelegd. In
1875 onder het tweede ministerie -Heemskerk, is het tweede spoorwegennet, door den Staat aan te leggen, aangenomen. In 1880
was het nog niet voleind (').
Hoe een niet minder belangrijk werk, de verbinding van
Amsterdam met de Noordzee, het graven van een kanaal van
IJmuiden tot aan Amsterdam en daarmede gepaarde droogrnaking van het IJ in 1863 door de Wetgevende Macht aan eene
particuliere maatschappij is gegund, hebben wij reeds vroeger
medegedeeld. Dat werk is thans voltooid: de Staat heeft van
de maatschappij het Kanaal overgenomen. De doorgraving van
»Holland op zijn smalst" en de droogmaking van het IJ zijn
een waardige tegenhanger van de droogmaking van het Haarlemmermeer, die in 1855 is voleind geworden. Het graven
van een kanaal, dat van Amsterdam naar de Merwe zal moeten loopen, waardoor onze eerste koopstad aan den mond van
een kunstmatig gevormde rivier, om ons zoo uit te drukken, zal liggen, zal, met Gods zegen, wel voleind worden.
Zoo ook het verleggen van de Maas. De overstrooming van
1861. de talrijke daarop gevolgde tot 1880, zijn een ware
(')

Thans in 1885 is het nagenoeg geheel uitgevoerd.
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ramp geweest voor dat gedeelte van Nederland, dat aan de
grootere rivieren ligt. De laatste doorbraak, die bij Nieuwkuik
enz, heeft eindelijk de Regeering doen besluiten tot het verleggen van een gedeelte van de Maas, de Oude Maas : een vroegere tak van die rivier, welke dan in den Biesbosch zal uitwateren, zal weder worden gegraven. Wanneer men bij dit alles
voegt, dat Nederlandsche ingenieurs, als Conrads en Dirks, belangrijke diensten hebben bewezen bij de volbrachte doorgraving
van de landengte van Suez en bij de ondernomen doorgraving
der landengte van Panama, — dan zal men voorzeker hen niet
in het gelijk stellen, die soms beweren, dat Nederland »niet meer
het land der grootsche vaderen is," omdat het geen de Ruyters,
geen Rembrands, geen Vondels in onze dagen meer weet aan
te wijzen.
De landbouw en veeteelt zijn, in de laatste dertig jaren, in
Nederland zeer veel vooruitgegaan : de verhoogde gemakkelijkheid
van vervoer en van verkeer heeft daartoe zeer veel bijgedragen,
maar niet minder de verbetering van den grond. Men heeft
in het tijdsverloop, dat wij thans bespreken, door toepassing van
de stoomkracht als middel om hier het overtollige water weg
te voeren; ginds de te drooge gronden water toe te voeren;
landerijen, die vroeger bijna zes maanden van het jaar door
water waren bedekt, tot vruchtbare akkers herschapen en niet
minder den veestapel verbeterd door invoering van en kruising
met andere rassen. Het vraagstuk van de vruchtbaarmaking
der uitgestrekte heidevelden trekt thans aller aandacht. Door het
graven van kanalen is reeds hier en daar veel verbeterd; dit
vraagstuk, evenals dat van de droogmaking der Zuiderzee, wordt
van alle zijden onderzocht en behandeld, en het behoort volstrekt
niet tot de ondoordachte wenschen, dat de beide vraagstukken
zullen kunnen worden opgelost. De hoogere prijzen der producten, die vooral sinds het jaar 1855 belangrijk zijn toegenomen, thans echter, 1880, beginnen te dalen, hebben groote
kapitalen in het land gebracht : de stoffelijke welvaart van Neder
boerenstand, enkele zeer onvruchtbare streken uitgezonderd,-lands
is dan ook in het oog van velen der ambtenaars en der kleinere
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burgerij in de steden een benijdenswaardige geworden. Dezen
vergeten echter maar al te veel, dat de landbouw geen minder
belangrijk element is dan administratieve kennis, dan nijverheid, dan kunst, dan zelfs wetenschap; dat zij niet mindere
kennis en inspanning vordert. Dat de boerenstand misschien
te veel zich door schijn - weelde en schijn-beschaving laat verlokken, zullen zij, die hem kennen, niet weerspreken. Het tijdvak
van 1848-1880 is over het algemeen een gezegend in ons
vaderland voor den landbouwenden stand.
Handel en nijverheid hebben in Nederland, in het tijdsverloop, waarover wij thans handelen, hun tijd van bloei en van
kwijning gehad. Het ligt, evenmin als omtrent andere takken,
in ons bestek daarover iets anders mede te deelen, dan de
algemeene indrukken. De een schrijft de kwijning toe aan
deze, de ander aan gene oorzaak. Zooals in alle menschelijke
zaken zal ook hier wel het resultaat voortkomen uit verschillende,
complexe oorzaken. Na een tijd van bloei voor onze fabrieken
bv. in Twenthe en in sommige gedeelten van Noord -Brabant,
is een tijd van• kwijning ingetreden. Aan de wijziging in de
Koloniale Politiek wordt door velen de schuld gegeven : het
vrijhandelsstelsel wordt door anderen als de oorzaak dier kwijning
aangezien : misschien zal de overproductie, het gevolg van stoom
toegepast op de Fabrieksnijverheid, thans (1885) een der voornaamste oorzaken der nalgemeene gedruktheid" wezen. De vraag
is : of niet de al te groote uitbreiding van het vrijhandelsstelsel,
sinds 1848 in onze verschillende wetten opgenomen, eene oorzaak daarvan voor ettelijke streken is geweest, terwijl het de
welvaart van andere streken zeer bevorderd heeft. (') Ieder stelsel
heeft eigenaardige voordeelen, maar ook eigenaardige bezwaren.
Men heeft in de eerste jaren na 1848 misschien al te zeer
(1) Wij prijzen noch laken het vrijhandelsstelsel :. wij beweren echter, dat
men het Protectionisme niet als een »katholieke zaak" mag beschouwen:
al zin de meeste katholieke bladen en Kamerleden protectionisten. Zij zijn het
als Noord-Brabanders; dat is als Ieden voor eene Provincie, waarin zeer vele
fabrieken zijn: de Katholieken in Noord- en Zuid-Holland zijn meer gezind
voor het vrijhandelsstelsel, dat vooral den bloei van den landbouw en de
veeteelt sinds de vrije invoer in Brittannie heeft bevorderd.
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gedweept met de vrijheid, ook in handelszaken en koloniale quaestiën. Nu de schaduwzijde van het eenmaal zoo gevierde stelsel zich
duidelijk vertoont, mag men zich afvragen of niet al te veel de
schuld gegeven wordt aan één enkel stelsel, terwijl het resultaat,
dat men betreurt, niet aan één, maar aan verschillende omstandigheden is toe te schrijven ?
Wanneer men een blik, zij het dan ook slechts terloops, geworpen heeft op onze oeconomische toestanden van af 1848
tot op onze dagen, dan rijst — niet zonder grond — bij zeer
velen de vraag op : zijn wij, evenals in 1848, toen men eene
politieke omwenteling heeft gehad, ook thans reeds op den vooravond eener sociale omwenteling, die het Liberalisme en zijne
onmiddelijke gevolgen zal zoeken omver te werpen?
In een voorgaand deel (') hebben wij de vestiging van het
cultuurstelsel verhaald. Door den scheppenden geest van Graaf
Van den Bosch in het leven geroepen en voortgezet door J. C. Baud,
bereikte het in de laatste jaren van de regeering van Willem II
zijn hoogsten bloei. Java werd voor Nederland een buitenlandsche
bezitting, die aanzienlijke sommen in 's Rijks schatkist stortte ;
maar de veiligheid van die kostbare parel, de belangen van
onzen handel moesten herhaaldelijk niet de wapenen verdedigd
worden. Zoo was reeds vóór 1848 Nederland gewikkeld in een
oorlog met Bali, dat slechts met belangrijke krachtsinspanning
aan ons ondergeschikt kon gehouden worden.
Het eiland Bali, slechts door eene zeeëngte van Java's oostekste
kust gescheiden, veel kleiner dan Java, bewoond door
lij
een krijgshaftige bevolking, stond onder de heerschappij van vijf
vorsten, die wel ieder voor zich van elkander onafhankelijk waren,
waarvan één echter als suzerein werd beschouwd. De Balineezen
hielden zich aan den eeredienst der Hindoes. Vóór 1841 was het
eiland van de Nederlandseh- Indische Regeering nog onafhankelijk,
en de Balineezen waren gevaarlijke naburen. Zij oefenden op schip
hun strand- en kliprecht uit : de on--breuklingomd
gelukkigen, die op Bali's kusten gestrand waren, werden beroofd,
() Deel 11 Hoofdstuk IX.
the
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geplunderd en als slaven verkocht. De Balineezen ontzagen zich niet
om zeeroof op de schepen van Nederlandsch Indische onderdanen te
plegen en de gevangenen tot slavernij te doemen. De Gouverneur-Generaal Merkus beproefde dit kwaad, langs diplomatischen weg, te
verhelpen. Het gelukte hem met de beide vorsten van Beliling en
Karang-Assam op Bali een verdrag te sluiten, waarbij zij de
opperheerschappij van de Nederlandsch- Indische Regeering erken
Ook de vorst van Klonklong sloot een dergelijk verdrag.-den.
Dit geschiedde in December 1841.
De vorsten van Bali onderhielden echter de aangegane verbintenis, waarbij zij zich verplicht hadden geen zee- en strandroof meer te plegen, zeer slecht. De Radjah van Beliling herhaalde, wel is waar, zijne beloften, doch om ze weder te verbreken.
Schepen uit Nederlandsch-Indië, zelfs een uit Nederland, vielen in
de macht der Balineesche zeeroovers, de schepelingen werden
in slavernij gebracht. Een Gouvernementscommissaris uit Batavia,
naar Bali gezonden om aan te dringen op de getrouwe nakoming
van de verdragen, in 4841 en 1843 tusschen den GouverneurGeneraal en de vorsten van Bali gesloten, moest geheelenal
onverrichter zake terugkeeren, zoodat de Nederlandsch-Jndische
Begeering besluiten moest den Radjah van Beliling te kastijden. Het werd Juni 1846, eer de expeditie naar het eiland
Bali gereed was. Veertig schepen, zoowel oorlogs- als transportschepen, voerden 3000 man over: hiervan waren slechts 1700,
waaronder 400 Europeanen, bestemd tot landingsleger. De Balineezen, niet alleen die van Beliling, maar ook van de andere kleine
rijkjes, hadden zich ten oorlog voorbereid. Zij stonden, meer dan
10000 in getal, gereed om het landingsleger te' ontvangen. De
tegenstand was fel, maar het beleid der Europeanen behaalde
de overwinning. Beliling en andere versterkte plaatsen werden genomen. Den In Juli 1846 kon men reeds den Gouverneur- Generaal
van Nederlandsch -Indië de tijding brengen van de onderwerping
der Radjahs van Beliling en Karang-Assam. Dezen beloofden een
schadeloosstelling voor de door hen toegebrachte schade en de
slechting hunner opgeworpen versterkingen : ook zouden zij moeten gedoogen, dat de Nederlanders een fort te Beliling bouwden.
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De vorsten van de verschillende Balineesche rijkje-, hadden
wel een oogenblik het hoofd gebogen, toen het Nederlandsche
leger overwinnaar was gebleven, maar zoodra was dit niet vertrokken, of zij toonden dat hunne onderwerping slechts geveinsd
was geweest. Zij bemoeilijkten den bouw van het fort zooveel
zij konden ; zij kwamen de beloften van hunne versterkingen te
sloopen niet na : integendeel zij legden nieuwe aan ; schepen
onder Nederlandsche vlag werden opnieuw geroofd ; wat meer
is, de Radjahs op het eiland Bali, vijf in getal, verbonden zich
tot hervatting van den strijd tegen het Nederlandsch gezag ;
twee bewaarden een zeer twijfelachtige onzijdigheid. Het kon
niet anders of het opperbestuur te Batavia moest zich weder ten
strijde uitrusten. Den 8n Juni 1848 landde een leger onder het opperbevel van Generaal Van der Wijck op Bali. Het
was ongeveer 2400 man sterk; het werd door vier oorlogsstoom
andere van minderen rang begeleid. Men-schepnig
vond het punt. waar men zou landen, geheelenal met gewapende Balineezen bezet ; men schatte hun aantal op 20,000
man. Er werd van beide kanten met de uiterste krachtsinspanning gestreden. Het bleek, dat de Balineezen geen vijanden
waren, die men gering mocht schatten, en het landingsleger werd
tot den terugtocht genoodzaakt : het leed wel geen volstrekte
nederlaag, doch, na twee dagen gevochten te hebben, moest men
met een belangrijk verlies terugtrekken : een tiende was gewond of
gesneuveld. Dat de verliezen der Balineezen veel grooter waren,
kon niet tot vergoeding van den terugtocht strekken. De bevelhebbende Generaal Van der Wijck vroeg versterkingen ten
einde den strijd opnieuw te beginnen ; maar hij ontving uit Batavia bevel om dadelijk van Bali naar Java terug te keeren.
Den 20n Juni 1878 verliet hij het eiland.
De Nederlandsch- Indische Regeering mocht echter deze nederlaag niet ongewroken laten. Er werden versterkingen uit
Nederland gevraagd en verkregen. Tegen het volgend jaar moest
een leger, sterker en beter uitgerust, in gereedheid zijn om Bali te
onderwerpen. Aan Generaal A. V. Michiels, Gouverneur van Sumatra's westkust, werd het opperbevel daarover opgedragen. Den 3n
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April 1849 moest alles gereed zijn om op Bali te la-Iden : de
expeditie bestond uit bijna 5000 soldaten, zoowel Europeërs als
Aziaten, 3800 koelies, twee en zestig schepen met ongeveer
2000 manschappen en 285 stukken geschut : een leger, zeer
onbeduidend in Europeesche oorlogen, maar zeer belangrijk in
onze Oost- Indische bezittingen. Het leger was nu onder opperbevel van Generaal Michiels geland en had den 4n April nog
een samenkomst met de Radjahs van Karang-Assam en van
Beliling. Dezen hadden daarom gevraagd, doch hun doel scheen
alléén geweest te zijn om tijd te winnen. Zij namen de gestelde voorwaarden wel aan, maar richtten alles in om den
Generaal, wanneer hij, volgens aangenomene voorwaarden DjagaAga zou binnenrukken om het te bezetten, verraderlijk te overvallen.
De opperbevelhebber van het Nederlandsch- Indische leger
meende nu den vijand tot onderwerping te moeten dwingen.
Den 15n April werden de sterke stellingen der Balineezen, door
ongeveer 15000 man verdedigd, aangevallen. Meer dan honderd
der onzen vielen en het einde van den dag was, dat de hoofdaanval was mislukt. Maar op een ander punt behaalden de
onzen, ander aanvoering van majoor de Brauw, de overwinning. De Balineezen verlieten hunne versterkingen, welke door
de onzen werden bezet, en het was den 16n niet twijfelachtig
meer, dat het Nederlandsch- Indische leger had gezegevierd. De
veldtocht werd voortgezet : den 21n Mei waren Beliling en KarangAssam onderworpen ; de Radjah, die de ziel was van het Balineesche verzet, werd door eenige inlanders gedood. Den 24n Mei werd
Klonklong aangevallen, en na een hardnekkigen tegenstand werden
de Balineezen verslagen ; maar eer het gevecht geëindigd was, werd
de oppervelhebber Generaal Michiels zoo gewond, dat hij den
volgenden dag bezweek. De Luitenant- Kolonel Van Swieten nam
het opperbevel over. Wederom werden door drie nog niet ver
vorsten onderhandelingen gevraagd ; doch-slagenBich
het bleek al weder, dat het hun slechts te doen was om
tijd te winnen. Den 10n Juni moest de opperbevelhebber Van
Swieten weder naar de wapenen grijpen; maar eer het tot
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een nieuw gevecht kwam, boden de Balineesche vorsten hunne
onderwerping aan. Zij zonden een gezantschap te dien einde
naar Batavia. In dien tijd was Bernhard van Saksen -Weymar door de Regeering in Nederland tot opperbevelhebber
van het leger te Batavia aangesteld. Eer hij te Bali aankwam,
was de oorlog door de onderwerping der Balineezen geëindigd.
Den 15n Juli werd het verdrag geteekend : de Balineesche vorsten erkenden het oppergezag der Nederlandsche Regeering.
Deze maakte geene nieuwe eischen : zij stelde slechts in plaats
der gesneuvelde Radjahs andere aan, die het sedert niet
gewaagd hebben het gesloten verdrag te verbreken. Aan de
z -erooverij en de geweldenarijen der Balineezen en ook aan de
trouweloosheid hunner hoofden was nu een einde gemaakt.
Terwijl de oorlog met Bali al de opmerkzaamheid van de
Nederk-ndsch-Indische Regeering eischte, meende deze zich ook
voorbereid te moeten houden op onvoorziene gebeurtenissen op
Java. De reden daartoe was hetgeen men genoemd heeft de
politieke demonstratie te Batavia in Mei 1848.
Toen dáár de tijding was aangekomen van de omwenteling
te Parijs en van de gebeurtenissen in Nederland, gevolgd door
de benoeming van een liberaal ministerie en een te verwachten
Grondwetsherziening, geraakten de gemoederen der Europeesche bevolking te Batavia in beweging : de koorts, die geheel
Europa in beroering bracht, werkte zelfs op Nederlandsch-Indië
tere r.
Twee Nederlanders te Batavia woonachtig, J. F. Canter de
Visscher en mr. P. C. Ardesch riepen, tegen den 20n Mei
eene bijeenkomst van Nederlanders op. Het doel hiervan was de
bepaling te behandelen, »dat op Java geborene Europeanen geen
hoogenen rang dan kommies kunnen bekleeden, tenzij zij hunne
si udiën in Delft hebben voltooid." De Gouverneur- Generaal J. J.
Rochussen gaf verlof tot deze bijeenkomst ; immers zonder ver
deze, volgens de wet, strafbaar.
-guniwas
In 1848 en zoolang de oude koloniale behoudsmannen nog
het hoogste woord voerden, is deze »politieke demonstratie le
Batavia" beschouwd geworden als een bijna revolutionaire be.
,
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weging, waarmede zij zelfs door de niet het minst behoudend -gel
zinde koloniale oudgasten is vergeleken geworden. Zij was evenwel
het werk van zeer ernstige en volstrekt niet woelzieke mannen,
die belangrijke betrekkingen bekleedden. Canter Visscher was
president van het college der boedelmeesters, Ardesch president
van den Raad van Justitie. Een der eerste onderteekenaars was mr.
L. J. A. Tollens, de zoon van den beroemden dichter. De ziel echter
der beweging was W. R. baron Van Hoëveil, predikant te Batavia.
Den 20n Mei had de bijeenkomst plaats : het eenige waarom
het een zweem van »oproerigheid" zou kunnen heeten was, dat ...
er nooit te voren te Batavia zulk een samenkomst was geweest ;
dat men in eerbiedige termen voor zijne gevoelens durfde
uitkomen en zeggen wat men als eene grieve voor de Nederlanders in Indië gevestigd beschouwde. Die grieve was, dat
Nederlandsche ouders te Batavia genoodzaakt waren hunne kinderen naar de Delftsche Academie te zenden, zoo zij ooit eenig
belangrijk ambt in Indië wilden bekleeden. Zij wenschten,
dat ieder Nederlander, waar ook geboren en opgevoed, benoembaar zoude zijn voor iedere betrekking, waartoe hij getoond
had de bekwaamheden te bezitten. Tot president der commissie,
welke een adres, in dien geest tot den Koning gericht, moest
opstellen, werd benoemd Van Hoëvell; na hem verkreeg P.
Mijer, de latere conservatieve minister van koloniën en Gouverneur- Generaal van Nederlandsch- Indië, de meeste stemmen.
Deze en Dr. W. Bosch, die later de Maatschappij tot Nut van
den Javaan heeft opgericht, werden met ettelijke andere hooge
Oost-Indische ambtenaren en aanzienlijke inwoners tot leden
der commissie benoemd. Eenige personen, bij de bijeenkomst
aanwezig, beproefden nog wel andere punten ter sprake te brengen, zooals de advocaat Tollens, die vrijheid voor de drukpers
in Nederlandsch -Indië wenschte; maar zoo verre kwam het niet
eens. Allen waren, na weinige uren sprekens, rustig uit elkander gegaan. Niettemin, de »demonstratie" had vooral een groote
beweging der gemoederen teweeggebracht , doordat de Gouverneur-Generaal de troepen had geconsigneerd, zooals bij vrees
voor oproer geschiedt. Die bijeenkomst is vooral belangrijk, omdat
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zij de eerste openbare uiting is geweest van hetgeen men later
,de koloniaal -liberale Politiek", heeft genoemd.
De Gouverneur -Generaal verbood na deze eerste bijeenkomst,
toen wellicht de tijdingen uit Europa ook haren invloed op hem
uitoefenden, zeer spoedig alle soortgelijke bijeenkomsten : niet
alleen te Batavia, maar overal in de Oost -Indische bezittingen.
Den 19n Juli ontving Van Hoëvell eene aanschrijving van den
Gouverneur- Generaal, waarin diens ontevredenheid werd betuigd
over het gebeurde en hem werd verklaard, dat het in overweging
was genomen geworden, of hij zijne bediening zou kunnen blijven
uitoefenen, maar dat hij alléén daarin werd gelaten in de ver•
wachting, dat hij geen verdere aanleiding tot strengere maatregelen zou geven. Het adres werd geteekend door vele Europeërs
te Batavia ; het werd naar den Haag opgezonden door den
Gouverneur- Generaal. Het Ministerie in Nederland antwoordde
(19 Aug. 1848) ontwijkend maar beleefd. Van Hoëvell nam, na
de ontvangst der berisping hem toegezonden, zijn ontslag als
predikant en vertrok naar Nederland.
De gebeurtenis te Batavia, — slechts daarom van betrekkelijk groot belang, omdat het een teeken was van het optreden
der Indo-Europeesche maatschappij, — vond zeer weinig weerklank in Nederland. Trouwens dit lag in den aard der zaak.
Van welk overwegend belang onze Oost- Indische koloniën ook
op het moederland mogen wezen, trokken zij evenwel in de eerste
jaren van de tweede helft dezer eeuw nog in zeer geringe mate de
aandacht der openbare meening, en doen zij dit nu zelfs nog niet
in die mate als zij het verdienen. Men bedenke, dat alles wat op
Java geschiedt terugwerkt op Nederland en op Nederlands financiën.
Het groote Publiek der kiezers is echter niet bij machte om
eenig oordeel over Javaansche toestanden te vellen. Het kan zich
slechts, om eene meening te vormen, laten leiden door »Indische
specialiteiten" gelijk men het noemt : dezen nu spreken in de
hoofdpunten elkander vaak lijnrecht tegen. En zelfs dan nog
kan een Nederlander dezer eeuw de vraagstukken, aan welker
oplossing hij, als kiezer, medewerkt, niet eens begrijpen. De
toestand van Java gelijkt, uit een staathuishoudkundig oogpunt,
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nog te veel op die van vervlogen tijden in Europa, toen het
feodale stelsel nog bloeide ; dat is : op de toestanden bv. in de
XIIIe en XIV e eeuw, en dan nog gewijzigd naar de eigenaar
een Oostersch land en eene Oostersche Maatschappij.-dighenva
En omtrent de wijze hoe te handelen tegenover die Oostersche
Maatschappij zijn de meeningen der Europeërs zeer verschillend.
Op Java leven, onder eene bevolking van ongeveer twintig
millioen Oosterlingen, niet meer dan ongeveer 40 a 50 duizend Europeanen. De meesten dezer, Nederlanders, zijn in
staats- of krijgsdienst. Anderen zijn geplaatst in landbouw. of
industrieele ondernemingen; maar dezen zijn niet alle Neder
kooplieden en on--landers.Duitch,Eg Amerkansch
laatste
dertig
jaren belang
dernemers hebben in den loop der
kantoren en fabrieken opgericht. Ook met hunne rechten-rijke
en hunnen invloed dient rekening gehouden te worden.
Er is echter meer : twee stelsels, met elkander in strijd, kampen steeds no over de vraag hoe de Javaan geregeerd, hoe
het rijke Insulinde bestierd moet worden : het zijn het koloniaalconservatieve en het koloniaal - liberale stelsel. Het laatstgenoemde heeft nog wel niet in alles geheelenal, maar toch
reeds voor het grootste gedeelte de overwinning behaald. Beide
stelsels, zoo wordt door hunne voorstanders beweerd, hebben
hunne wortels in de geschiedenis van de heerschappij der Nederlanders op Java: het conservatieve stelsel in hetgeen vroeger
door de Oost- Indische Compagnie is gewrocht en in hetgeen,
omstreeks 1830, Van den Bosch met zijn staatsmansblik heeft tot
stand gebracht, om Java naar de omstandigheden, gewijzigd volgens
de vooruitgegane begrippen van het begin der XIXO eeuw, te
bestieren, zooals een Oostersch land, door een handvol Europeanen beheerscht, dit behoeft. De koloniale Politiek van
Van den Bosch heeft hare voornaamste uitdrukking gevonden
in het »Cultuurstelsel ". Wat deze geheel en al daarin overeenstemmend met Willem I, heeft begonnen is voortgezet door
J. C. Baud, na Van den Bosch de grootste voorstander van het Cultuurstelsel en van de geheele conservatief- koloniale Politiek : J. J.
Rochussen en P. Mijer zijn, in de tweede plaats, de leiders
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deze conservatief- koloniale Politiek geweest, De namen van Baud
en van Rochussen zijn vóór en na 1848 in den mond geweest
van allen die zich met de politieke gebeurtenissen bemoeiden,
— zij het dan ook met een geringe of zelfs met de allergeringste kennis van zaken. J. C. Baud werd, vóór 1848, vooral beschouwd als eene incarnatie van liet stelsel van Behoud. Vaak
is die uitstekende staatsman door onkundigen en door hartstochtelijken zeer verkeerd beoordeeld.
Het tweede stelsel van koloniale Politiek telt niet minder
uitstekende verdedigers. Het heeft meer zijne wortels in de
begrippen, welke ontsproten zijn uit de staatkundige zienswijzen onzer eeuw; voorts uit de verplichting om den inlander, in zekeren zin tegenover den Europeaan als een minderjarige, op te leiden tot meerdere »kennis en beschaving ", —
altijd naar de opvatting van hetgeen de Europeaan en nog wel
de liberaalgezinde Europeaan daaronder verstaat ; — verder in de
overtuiging, dat de financiëele welvaart van den Nederlandschen
Staat niet moet afhankelijk zijn van de meerdere of mindere,
maar altijd toch toevallige baten, die de Oost- Indische bezittingen opleveren. Het koloniaal - liberale stelsel is een voortzetting
van hetgeen de regeerings- commissaris Elout, die in 1816 naar
Java is gezonden, heeft gewild. Het is voor een tijdlang door de
schitterende uitkomsten van het stelsel van Van den Bosch, — dat
millioenen en millioenen in Neêrlands schatkist heeft gestort, —
geheelenal op den achtergrond geraakt, maar later is het door Van
Hoëvell met kracht en talent voorgestaan, totdat het einde
koloniaal-conservatieve stelsel de overwinning heeft-lijkophet
behaald. Een uitstekend lid der Tweede Kamer, Wintgens,
schetst met weinige woorden de beide elkáár bestrijdende stelsels, aldus : »De eene (de conservatieve richting) is die welke
in de eerste plaats wil gelet hebben op de belangen van het
moederland en van de Koloniën als één groot geheel in hun
samenhang ; maar die aan de Koloniën het karakter van overzeesche bezittingen van het moederland niet wil hebben ontnomen. Die richting begrijpt, dat zij, dit standpunt innemende,
waakt voor het goede recht van dat moederland, en zij verzet
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zich tegen iedere poging, die een greep wil doen in de inlandsche huishouding en de rechtsinstellingen der Javanen, omdat zij
weet, dat zij daardoor strijdt voor het goed recht der inlandsche
maatschappij."
»De andere richting is die welke meent, dat de banden tusschen moederland en Koloniën van lieverlede moeten worden
losgemaakt en eindelijk geslaakt ; dat aan den ondernemingsgeest
van de groote landbouw-industrieelen de vrije teugel moet worden gelaten ; dat aan dezen in de eerste plaats de voordeelen,
die Java afwerpt, moeten toevloeien en dat zij in hun streven
vrij en onbelemmerd moeten staan tegenover de inlandsche
maatschappij." Men vergete niet, dat het wel degelijk ook in
de richting der koloniaal- liberale Politiek ligt om den inlander
te beschermen tegen de vele tirannieke inlandsche opperhoofden ;
om hem deelachtig te maken aan verschillende, ook voor den
inlander belangrijke, voordeelen, die van Westerschen oorsprong
zijn; om niet alléén ter wille van »een batig slot" de Koloniën
te beheeren, maar om Nederland, middellijk, voordeelig te zijn
door aanmoediging van ondernemingsgeest.
Gelijk wij reeds gezegd hebben: het valt allermoeilijkst te
zeggen aan welke koloniale partij de eerepalm van recht en
waarheid is te schenken: gelijk meestal hebben beide zijden
hare licht- en schaduwzijde.
In 1848 werden onze Oost- Indische bezittingen nog op vrij
autocratische wijze geregeerd. Er bleef altijd nog een duister
over de koloniale quaestiën verspreid. Dit stuitte de Liberalen
in Nederland tegen de borst. Daarbij kwamen, juist of minder juist, veelvuldige misbruiken in Oost-Indië: Nepotisme en
Favoritisme; suikercontracten enz. aan »vriendjes" in den Haag
weggegeven en door dezen voor tonnen schats verkocht; uitzetting van »lastige personen ;" uitzuiging van den inlander enz.
Reeds gingen er in 1848 stemmen op tegen het Oost-Indische
Gouvernement en het Cultuurstelsel: evenwel duurde het nog
jaren, eer de bijl aan den wortel van het conservatief- koloniale
stelsel werd geslagen. In November 1849 keerde baron Van
den Hoëvell, de predikant van Batavia, die bij de politieke bewe-
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ging in 1848 op den voorgrond was getreden, nadat hij uit Indië was gezet, naar Nederland terug. Hij werd door Almelo
naar de Tweede Kamer afgevaardigd. De Katholieken, welke
3j7 van het aantal kiezers in dat district uitmaken, hadden voor
hem gestemd. De uitzetting van Mgr. de Grooff en drie andere priesters in 1845 uit Nederlandsch -Indië was oorzaak geweest,
dat in 1848 nagenoeg alle Katholieken »koloniaal-liberaal"
gezind waren. In Van Hoëvell had de koloniaal- liberale Oppositie
in de Tweede Kamer een uitstekend leider. Hij bracht de
koloniale quaestiën niet slechts voor de vertegenwoordiging,
maar maakte, dat ook de Natie op die quaestiën opmerkzaam begon te worden. In 1860 verscheen de Max Havelaar of de
koffieveilingen van Multatuli, (Douwes Dekker) : een Oost- Indisch
ambtenaar, die zijn ontslag had gekregen. Met grout talent geschreven, met gloeiende woorden, doch meer geschikt om op het
gevoel — of liever Sentimentalisme — dan op het gezond verstand
te werken, maakte het werk van Multatuli een buitengewonen
opgang. In 1862 werd J. D. Franssen van de Putte, als gewezen suikerfabrikant en millionair van Java teruggekeerd ,
door Rotterdam naar de Staten- Generaal gezonden. Hij werd
Thorbeckes ambtgenoot als minister van Koloniën, en bleef bij
eene ministerieele crisis 'diens overwinnaar. In Franssen van de
Putte vond de koloniaal- liberale partij een leider, begaafd met
vele talenten en met niet minder geestkracht, die zeer wel
Van Hoëvell (lid van den Raad van State geworden) kon
opvolgen. In 1875 zond Breda H. A. Des Amorie van der
Hoeven, naar de Tweede Kamer. Deze werd door dat district
niet gekozen als koloniaal liberaal, maar als Katholiek. Wel
is waar hadden de katholieke kiezers en de katholieke Kamerleden sinds de Kamerontbindingen meestal met de Conservatieven gestemd ; maar nooit is de koloniale quaestie als
een katholieke quaestie beschouwd geworden. Breda begreep,
dat de vertegenwoordiger van het district vrij moest zijn in
zijne stem en slechts, ook in die quaestie, moest handelen naar
eigen geweten. H. A. Des Amorie van der Hoeven, eer, bekeerling,
voormalig advocaat te Batavia en redacteur van het Bataviaasch
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Handelsblad, was lange jaren in Indië geweest. Als rechtsgeieerde,
als redenaar, als mensch en ook als »Oost- Indische specialiteit" genoot hij algemeene achting. Dat ettelijke »Liberalen" (niet zeer
vrijzinnig) den later en Ultramuntaan verguisd en belasterd heb
heeft noch aan den persoon, noch aan diens talenten ge--ben,
schaad, doch veeleer de kiezers van Breda bewogen om op hem
hunne stemmen uit te brengen en hem als hun afgevaard*'gde
te blijven herkiezen, hoezeer ook de meeste katholieke Kamerleden in koloniale quaestiën conservatief gezind zijn. Deze drie
zijn de voornaamste woordvoerders der koloniaal- liberale Politiek
in de Staten-Generaal geweest.
In 1868 werd in Nederland eene maatschappij opgericht, die
den weidschen naam droeg van Tot Nut van, den Javaan. Dr.
Bosch, eene Indische Specialiteit, was de oprichter. De maat
moest ingericht en werkzaam wezen ongeveer als die-schapij
an Tot Nul van 't Algemeen, maar ten bate van den Javaan ; en
wel in de eerste plaats, tot bestrijding van een »gedwongen
arbeid" en hij gevolg van het Cultuurstelsel. Behalve ettelijke
»Indische oudgasten" waren het vooral predikanten van de moderne richting en andere voorstanders van »de Beschaving der
XIXe eeuw", die de beweegkrachten waren van de nieuw opgerichte Maatschappij. Niet zoozeer door tal van leden, als
wel door de luidruchtigheid, waarmede Tol Nut van den Javaan
werkzaam was, kreeg deze Maatschappij tamelijken invloed.
Haar philanthropisch program won voor haar vele leden. Toen
het Cultuurstelsel was gesloopt, is zij zachtkens aan te niet gegaan. Na 1875 heeft men weinig meer van haar gehoord. Dat
deze maatschappij een tijdlang vrij grooten invloed heeft kunnen
uitoefenen, is toe te schrijven aan de omstandigheid, dat zij geheelenal in den geest was van het streven der liberale partij in
Nederland, ten opzichte van vrijhandel, verbetering en uitbreiding
van het Onderwijs en, zooals het heet, ontwikkeling van de individueele krachten.
In de eerste jaren na 1848 was de publieke opinie — voor
zooverre deze zich met onze Oost-Indische bezittingen bemoeide —
en ook de meerderheid in de Staten-Generaal nog tamelijk be-
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houdend gezind wat de koloniale Politiek betrof. De nieuwe
Grondwet bevatte echter bepalingen, waardoor meer openbaarheid omtrent het bestuur der Koloniën moest gegeven worden.
Om te voldoen aan een der additioneele artikelen der Grondwet, moesten binnen de drie jaren de wetten op het beleid der
Regeering in de Koloniën worden voorgedragen. Het regeeringsreglement voor Nederlandsch -Indië kwam echter eerst in 1855
tot stand. Het is als eene Grondwet, volgens welke onze koloniën in Azië moeten geregeerd worden. Het regeeringsreglement heeft gelegenheid gegeven tot vele ingrijpende veranderingen in de wijze waarop de koloniën zijn bestuurd geworden.
Aangezien het eiland Java verreweg de belangrijkste van alle
onze overzeesche bezittingen is, hebben zij dan ook liet meeste
betrekking op Javaansche toestanden.
De conservatief- koloniale Politiek bleef evenwel, ondanks eene
somwijlen felle oppositie, in het Nederlandsch regeeringsbeleid
de meerderheid behouden tot aan 1861. In dat jaar vertrok
baron Sloet van der Beele als Gouverneur- Generaal naar Batavia.
Minister van Koloniën was Loudon. »Diens bestuur is de overgang
geweest van de koloniale Politiek tot de Politiek, die zich de
liberale noemt" ('). Hij erkende, dat zijn voornemen was zachtkens en geleidelijk het bestaande Cultuurstelsel, wat den gedwongen
arbeid aangaat, die er de grondslag van is, te veranderen. Franssen
van de Putte, minister geworden in het tweede Ministerie-Thorbecke, verklaarde zich wel niet voor dadelijke afschaffing van
het Cultuurstelsel, maar voor een overgangstoestan4l. Onder zijn
bestuur werd de comptabiliteit niet voor Nederlandsch -Indië aangenomen. Deze wet bracht de toestemming tot de uitgaven voor
onze Oost-Indische bezittingen over aan de Staten- Generaal.
Zij heeft gelegenheid gegeven tot een toestand, waardoor over
alle Indische aangelegenheden in den Haag beslist wordt en over
het beheer van uitgebreide landen, die Nederland verre en verre
in oppervlakte overtreffen, op een afstand van 4000 uren
wordt beraadslaagd en uitspraak gedaan. Van grooten invloed op
(

1

) Wintgens, in de Tweede Kamer op 17 December 1865.
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het koloniaal beheer was de inkrimping van het Cultuurstelsel.
Er zou van af het tijdstip van het invoeren der wet geene uitbreiding meer aan de suiker- cultuur van gouvernementswege
worden gegeven, de bestaande van 1878 af, worden ingekrompen; zoodat zij in 1890 geheel en al zou hebben opgehouden
en de suiker-cultuur dan alléén aan de particuliere industrie zou zijn
overgelaten: de Staat zou slechts een vasten cijns, onafhankelijk
van de productie, genieten. Eene andere wet, de Agrarische,
insgelijks in 1870 totstandgekomen , veroorloofde de uitgifte
van woeste gronden voor den tijd van vijf en zeventig jaren in
erfpacht. Aan de inlanders werd gelegenheid gegeven om den
grond, welken zij bebouwden, als persoonlijk eigendom, niet
meer als gemeenschappelijk bezit, te verkrijgen. Door deze wet
werd een volledige wijziging in het grondbezit geschapen. De
Europeaan kon het eigendom van den Javaan koopen, en de Javaan kon het verkoopen, wijl hij niet meer was gemeenschap
maar persoonlijk eigenaar. De tegenstanders van het-pelijk,
stelsel beweren, dat daardoor de Javaan tot proletariër op den
voorvaderlijken grond kon worden gemaakt. De koffie-cultuur
werd alléén nog maar gedeeltelijk behouden. In 1872 werden
de dit erentieele rechten afgeschaft, waardoor vreemde schepen
even gemakkelijk onze koloniale producten vervoeren en op andere markten dan die van Nederland bv. op die van London of
van Hamburg konden verkoopen. Door deze en andere ingrijpende veranderingen was geheel het oude stelsel, door Van den
Bosch ingevoerd, gesloopt: de koloniaal -liberale Politiek had eene
volledige overwinning behaald. Wij durven niet beoordeelen in
hoe verre het Egoïsme van enkelen, het particulier belang, zooals de tegenstanders der koloniaal- liberale Politiek zich uitdrukken, gezegevierd heeft op de belangen èn van den Javaan èn
van de Nederlandsche schatkist; of het den »suikerlords" gelukt is de schatten van het batig slot ten eigen profijte te veroveren. Veeleer gelooven wij, dat de gebreken van het Cultuurstelsel,
de verkeerdheden, die daaronder plaats hadden, het vrijhandels stelsel en andere staathuishoudkundige begrippen, die in het
midden dezer eeuw als het hoogste punt van staatsmanswijsheid
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werden beschouwd, de oorzaken zijn geweest van den val van
het stelsel in 1836 door Van den Bosch ingevoerd.
Maar niet bitterheid, ofschoon niet geheelenal zonder grond,
kon Wintgens in de Staten-Generaal (28 Nov. 9 876) zeggen :
»Het treurigst van alles is, dat zij die ons in dezen toestand
hebben gebracht een maar al te juiste verwachting van de toekomst koesteren, dat hunne beschouwing daarvan de ware is,
als zij komen beweren, dat wij zijn au commencement de la fin van
onzen financiëelen voorspoed. Wat zal de toestand zijn, als al die
bronnen, ten gevolge van die onzalige Politiek, zullen zijn verdroogd, als er wellicht geldleening op geldleening'zal opengesteld
worden?" En later (14 Novemb. 1882) kon dezelfde afgevaardigde der Staten- Generaal zeggen: »Het is nu zoovergekomen,
dat wij met en sedert het jaar 1878 Oost-Indië moeten beschouwen als een lastpost van Nederland, die ons dwingt leeningen te sluiten en zware belastingen op te leggen aan de
natie. Sedert 1826 bedraagt het subsidie van Oost-Indië door
het toenmalig met België vereenigd koningrijk : f 37,700,000,
en eerst met 1833 door de invoering en inwerkingtreding van
het Cultuurstelsel heeft Java van Nederland geene subsidiën meer
getrokken, maar integendeel baten afgeworpen voor den Neder
Staat, hetwelk heeft geduurd tot 1878, dus vijf en-landsche
veertig jaren. Toen (5 Juni 1878) zijn wij het tijdperk der defacillen. ingetreden en daarmede hebben wij in hetzelfde jaar
1878 eene leening moeten aangaan, tot een bedrag van f 45,000,000,
terwijl tien dagen later in het Staatsblad de belasting verscheen
van de erfopvolging in de rechte lijn."
Dat het koloniaal beheer, waarvan het Cultuurstelsel de grond
vele nadeelen heeft uitgelokt, valt echter moeilijk te-slagw,
ontkennen : althans zoo wij mannen, met de plaatselijke omstandigheden bekend, of anderen, die zich grondige studiën
van Java hebben gemaakt, niet geheelenal geloofwaardigheid
willen ontzeggen. Dat in ettelijke landschappen de bevolking
daaronder zwaar leed ; dat zij door hare eigen hoofden werd
gekneveld ; dat zulks vaak geschiedde met toestemming of oog
Nederlandsche ambtenaren ; dat in vroegere jaren-luikngva
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vóór 1848 het »batig slot" tot eene drukkende hoogte werd
opgevoerd; dit alles wordt door te geloofwaardige mannen gestaafd, dan dat men dit op goede gronden zou kunnen looche_
nen. Bovendien is het gebleken, dat het stelsel van vrijen arbeid,
in ettelijke landstreken van Java in practijk gebracht, zeer goed
heeft kunnen bloeien ; dat het individueele grondbezit, in tegen
gemeenschappelijk grondbezit waar het is inge--stelingvah
voerd, niet altijd zulke wrange vruchten heeft opgeleverd, als
door de koloniaal -conservatieven is voorgesteld.
Behalve de toepassing der koloniaal- liberale Politiek op grond
grondbelasting, landrente, vrijen of gedwongen arbeid,-bezit,
culturen enz. zijn er nog andere zaken betreffende het beheer
dezer Oost- Indische Koloniën, die, en vaak niet in geringe mate,
de bezorgdheid van de koloniaal-conservatieven hebben opgewekt
en nog blijven opwekken : niet het minst zeker de godsdienstige
quaestie. 't Is bekend, dat verreweg de meeste Javanen den Islam
belijden en het Mahomedaansch Fatalisme is meer dan eens gevaarlijk voor onze Oost- Indische bezittingen geweest en kan ieder
oogenblik het weder worden. Door de pelgrims naar Mekka wordt, als zij in Java zijn teruggekeerd en dan als Hadjis,
als een soort van heiligen, worden vereerd door de massa der
bevolking, de Mahomedaansche godsdienstijver vaak aangevuurd,
zoodat deze zeer gevaarlijk zou kunnen worden. Het is het
Nederlandsch- Indisch bestuur, misschien niet ten onrechte, herhaal
als een grief toegerekend, dat het niet doeltreffende maatrege--delijk
len neemt om dien pelgrimstocht naar Mekka te bemoeilijken. De
Regeering te Batavia telt dat gevaar, naar de meening der koloniaal-conservatieven, te gering : »Hare Politiek is gelijk aan de
daad van den struisvogel, die meent dat, wanneer hij slechts het
gevaar niet ziet, het ook in werkelijkheid niet bestaat. Ik meen
dat het belang van het land medebrengt zich dat gevaar niet
te ontveinzen en daarop zoowel in de Kolonie zelve als daarbuiten te letten. Sedert 1852 is het getal bedevaartgangers
naar Mekka zeer aanzienlijk vermeerderd. Wij weten ook dat
het een allergevaarlijkst element is op Java : dat iedere Hadji
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in waarheid is een vijand van het Nederlandsch gezag." (1)
Het toenemen der Chineesche bevolking op alle eilanden van
den Oost- Indischen Archipel wordt door velen, zoowel koloniaalConservatieven als Liberalen, met bezorgdheid gadegeslagen.
Bij duizenden komen zij jaarlijks aan ; zij blijven onze bezittingen
slechts als een arbeidsveld, niet als een gekozen vaderland beschouwen; zij nemen geen echtgenooten naar Nederlandsch-Indië
mede en keeren naar China terug, zoodra zij geld genoeg verdiend
hebben. Vele, zeer vele Chineezen verzamelen zich op Java
groote rijkdommen; als handelaars, als werklieden, maar ook als
uitzuigers der inlandsche bevolking zijn zij bekend. Zij worden
algemeen als een nuttig, maar ook als een zeer gevaarlijk element
voor onze Oost- Indische bezittingen beschouwd. De koloniaal-liberale Politiek vindt — en dit ten gevolge harer grondbeginselen —
geene middelen om het steeds toenemend overwicht der onderdanen van het Chineesche Rijk te keeren.
Daarentegen beklagen zich de Orthodox-Gereformeerden, dat de
koloniale Regeering het zendelingswerk niet of althans niet genoeg ondersteunt. De katholieke geestelijkheid wordt, wel is waar,
niet meer als ambtenaar beschouwd en behandeld, zooals in
onze overzeesche bezittingen gebleken is bij gelegenheid der
uitzetting van Mgr. Grooff in 4845 ; hare werkzaamheid en
ook haar werkkring is in de tweede helft der XIXe eeuw zeer
toegenomen ; vrijheid van beweging voor haar werk tot heil der
zielen is hetgeen zij begeert. Het stelsel, dat thans in Neder
-Indië regeert, legt dan ook geen groote hinderpalen aan-landsch
de vrije Evangelieverkondiging, zoowel van Protestanten als van
Katholieken, in den weg ; maar als Regeeringstelsel is het
neutraal, bezoldigt karig en is zeer bevreesd, dat het Proselitisme, door de Christenen uitgeoefend, de Mahomedanen zou
kunnen verbitteren. Vrijgeviger is het Nederlandsch- Indisch Gouvernement met betrekking tot het Onderwijs. Het was een grieve der
Europeesche bevolking te Batavia in 1848, en een niet ongegronde,
1 ) Wintgens' redevoering van 18 December 4873 in de Tweede Kamer
der Staten- Generaal.
(

IVO D.
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dat de kinderen van Europeesche ouders reeds in hun prille jeugd
naar het moederland moesten gezonden worden, wilden zij ooit
als Europeaan in staat zijn, eene maatschappelijke betrekking
te bekleeden. Maar de opgevoerde en opgeschroefde meening
omtrent »de grootste weldaad: het Onderwijs ", die in de tweede
helft der XIXB eeuw bij de Liberalen de plaats heeft ingenomen voor de overtuiging van het alles overtreffende heil, door
den Godsdienst aangebracht, heeft ook hier zich doen gelden.
In de voornaamste steden van onze Oost-Indische bezittingen
zijn scholen voor middelbaar Onderwijs opgericht; in iedere plaats
van eenig belang zijn lagere scholen. Men heeft zich ten doel
gesteld om te voorzien in de behoeften der Europeesche bevolking: wat niet meer dan doelmatig is; doch men heeft den Javaan zoeken te beschaven door het Onderwijs in Nederlandschen geest : »Het inlandsch onderwijs heeft veel geld gekost
in verhouding tot de geringe vruchten, die het heeft afgeworpen, en zou waarschijnlijk beter geslaagd zijn, indien men minder schroomvallig was geweest om den Javaan tot de kennis
onzer taal op te leiden, en deze als middel te gebruiken om
hem tot meerdere kennis en ontwikkeling te leiden." 1 ) Het
laatste meenen wij te mogen betwijfelen.
Toen P. Mijer, den 4n Januari 1872 als Gouverneur-Generaal van Nederlandsch -Indië aftrad, zeide hij, in zijne redevoering, onder andere het volgende : »Bevreemdend is het feit
niet, dat de uitgaven in Indië steeds toenemen en niet door
even zekere ontvangsten worden opgewogen. Ten onrechte wordt
het vaak aan de Indische Regeering toegeschreven. De oorzaak
daarvan is in werkelijkheid gelegen in de veranderde beginselen,
die door het Regeerings-reglement van 1855 zijn in het leven
geroepen, en in den aandrang tot ontwikkeling, dien de al meer
en meer ontwaakte belangstelling in de Koloniën in het moe
heeft weten op te wekken. Men denke bv. aan de voor--derlan
schriften omtrent de beperking der heerendiensten, het verbod
van gedwongen leveringen, de meer strenge bescherming van
(

(

1

) Veth. Il 702.
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den inlander tegen willekeur, de ontwikkeling van handel, landbouw en nijverheid, de verbetering van het rechtswezen, de uitbreiding van onderwijs enz. De toepassing van dergelijke beginselen is ondenkbaar zonder de aanwending van middelen, die
met belangrijke uitgaven gepaard gaan. De oorspronkelijke inlandsche huishouding, die aan de maatschappelijke ontwikkeling
van den inlander beantwoordde, was gebrekkig maar goedkoop.
Van eene ontwikkeling van Indië volgens Westersche begrippen
is evenmin de grootere volmaaktheid, als de grootere kostbaar
te miskennen .... Het prestige van het gezag heeft gele--heid
den, maar alléén in zooverre dit vroeger ook steun vond in wil
dwingelandij, en op het prestige, dat deze maatregelen-lekurn
aan het gezag kunnen bijzetten, kan door een rechtvaardig Gouvernement geen prijs worden gesteld. '
De kostbaarheid van het - Indische Bestuur is echter in hooge
mate gestegen, vooral door den oorlog van Atjeh.
In den loop van 1873 werd de Nederlandsche Regeering in
Oost-Indië in een oorlog gewikkeld, waarvan de gevolgen voor
onze Oost-Indische financiën allernoodlottigst zijn geweest, die
nog (1885) niet geëindigd is en steeds offers van schatten
en bloed blijft eischen.
Het eiland Sumatra, grooter dan Java, minder bekend, doch
zeker niet minder rijk, behoort voor het grootste gedeelte tot
Nederlands bezittingen in Azië. Het is evenwel nooit zoo volledig aan het Nederlandsch-Oost-Indisch gezag onderworpen geweest als Java. Vele vorsten verkeeren slechts in een staat
van halve afhankelijkheid van den Gouverneur- Generaal; bovendien hebben zij zich meer dan eens tegen dat gezag verzet. Een gedeelte van Sumatra is zelfs geheel onafhankelijk.
Het is het gebied van Atjeh, dat het noordelijkst gedeelte van
het eiland beslaat; naar berekeningen, die nog zeer onvolledig
zijn, omstreeks twee millioen inwoners heeft en wordt beheerscht door een Sultan. Van dezen zijn ettelijke kleinere
vorstendommen afhankelijk ; echter zoo, dat die afhankelijk
Atjeh niet grooter is dan die van-heidvanSult
de machtige baronnen der middeneeuwen, wier onderdanig-
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heid aan hunnen leenheer, gelijk bekend is, in de meeste
gevallen zeer gering was; zoodat deze slechts zelden" zijn gezag
over hen kon handhaven en zeer dikwijls door zijne vazallen werd beoorloogd. Zoodanig was ook de toestand in Atjeh.
De bevolking van dat land is fanatiek Mahomedaansch gezind,
strijdzuchtig en onrustig; een voortdurend gevaar voor het Nederlandsch gezag in de Oost-Indische wateren, die Sumatra en
talrijke kleinere eilanden omstroomen. Zoo al de Sultan van
Atjeh zelf geen zeeroof liet plegen, wat dikwijls het geval was,
dan deden dit toch zijn leenmannen, zijne onderhoorige rad
In een rapport, in 1871 opgesteld, wordt gezegd: »dat in-jahs.
die streken, waar duizend man bij elkander zijn, een radjah benoemd wordt, die, zoodra hij vechten wil tegen een zijner buren, daartoe verlof vraagt aan den Sultan van Atjeh, die dat
altijd toestaat, en kruit en lood levert, mits tegen goede betaling." (1)
Deze strijdzuchtige bevolking was altijd een gevaar voor de
rust en de veiligheid onzer bezittingen op Sumatra en de naburige kleinere eilanden. De Sultan zelf, en zoo al deze er
niet de hand in had, dan toch de radjahs of hun volk beroofden de schepen, die zij meestal onverwacht en verraderlijk overvielen; sleepten de bewoners van eilandjes, die onder Nederlandsche bescherming staan, als slaven weg, plunderden en
moordden. Dit kan geen Staat, die, hetzij door de ligging van
zijn grondgebied, hetzij door het handelsverkeer zijner onderdanen, daardoor gekrenkt wordt, gedoogen. Het waren echter vooral
Nederland en Brittannië, die bij de veiligheid der zee van Soenda
het grootste belang hebben.
Nederland had reeds sinds de dagen van Prins Maurits, wien
de Sultan een gezantschap had gezonden, betrekkingen met
Atjeh gehad; doch altijd als met een onafhankelijk vorst. Toen,
na den val van Napoleon I, het Europeesch Congres bijeengekomen was om de politieke vraagstukken te regelen, en Nederland

(

1)

Officièele bescheiden betreffende het ontstaan van den oorlog

tegen Atjeh in 1813 bl. 54.
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in het bezit zijner meeste koloniën werd hersteld, moesten nog
verschillende belangen en verplichtingen door internationale verdragen worden geregeld; dit geschiedde evenwel eerst in 1824,
wat betreft de verhoudingen van Engeland en Nederland ten
opzichte van Atjeh. »Bij het Londonsch tractaat van 1824 heeft
de Britsche Regeering erkend, dat het onze taak was om onze
betrekkingen tot Atjeh in dier voege te regelen, dat die Staat
den zeevaarder en handelaar die bestendige veiligheid aanbiede,
welke er niet schijnt te kunnen bestaan, dan door de gematigde
uitoefening van Europeeschen invloed. Bij de jongste Sumatraovereenkomst heeft de Britsche Regeering de belemmeringen
opgeheven, welke de Stipulatie van 1824, dat aan Atjeh niets
van zijne onafhankelijkheid zou ontnomen worden, zou kunnen
opleveren, wanneer Nederland er zich toe zette om zijn bedoelde taak volledig te vervullen."
De »belemmeringen ", die Nederland in Atjeh had, bestonden in
het tractaat met Brittannië van 1824. Deze werden opgeheven. In
het jaar 1872 (17 Januari) werd er een tractaat gesloten tusschen de beide mogendheden, waarbij Nederland aan Engeland
afstand deed van zijne bezittingen in Westelijk Afrika, aan de
kust van Guinea, en waarbij de Britsche Regeering voor Nederland de belemmeringen, uit het tractaat van 1824 voortvloeiend
voor de handhaving van haar gezag op Sumatra tegenover Atjeh,
ophief. Tot nog toe had de Nederlandsch -Oost- Indische Regeering zich van dien roofstaat moeten laten welgevallen wat geene
Regeering van een beschaafd land kan gedoogen: zeeroof en
menschenroof op eigen gebied. Wel is waar had men nu en dan
door eene militaire demonstratie den roofstaat Atjeh een weinig in toom gehouden, maar verder gaan kon men niet. Men
had immers in 1824 zich verbonden, »dat aan Atjeh niets van
zijne onafhankelijkheid zou ontnomen worden." Thans, in 1872,
had de Nederlandsche Regeering de handen vrijer.
»Door den loop der gebeurtenissen werd het al langer hoe
meer noodzakelijk om onze betrekkingen tot Atjeh zoodanig te
regelen, dat alle aanleiding tot botsing zooveel mogelijk werd
vermeden. Wij mochten ons in geen geval onttrekken aan de
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taak, om ons grondgebied tegen schadelijken invloed van Atjeh
te beveiligen en den handel en zeevaart ook in de Atjehsche
wateren te beschermen . . . . . . Verschillende landschappen,
aan Atjeh onderhoorig, kwamen onze bescherming en ons gezag
inroepen als eenig middel om de rust en orde deelachtig te
worden, welke wij er juist moesten trachten te verzekeren. Onze
positie tegenover zulke aanzoeken was bijzonder moeielijk. Wij
konden ze niet aannemen zonder aan de integriteit van Atjeh
te kort te doen. Wij konden ze niet afwijzen zonder de wanordelijkheden, waaraan wij een einde moesten maken, te bestendigen, want Atjeh zelf was volkomen onmachtig of onwillig om
de orde te handhaven. Alleen wanneer in dit laatste verandering kon gebracht worden, wanneer Atjeh zelf de macht en den
wil toonde om aan de onderlinge oorlogen in zijne onderhoorigheden, aan de gevaren, die den vreedzamen handelaar voortdurend bedreigden, aan zeeroof en strandroof een einde te maken;
alleen dan kon een zuivere toestand verkregen worden. Maar
Atjeh had die macht en dien wil niet en zou die nimmer verkrijgen, tenzij door onzen invloed 1
Wel verre van aan »dien invloed" gehoor te geven, toonde
Atjeh »weinig medewerking, maar veel wantrouwen aan de
Nederlandsch-Indische Regeering. De Sultan en zijne rijksgrooten waren van meening, dat deze hunne onafhankelijkheid bedreigde en hen aan zich wilde onderworpen maken, gelijk met
zoovele Indische vorsten was geschied. Bovendien waren zij
volstrekt niet geneigd hunne onderlinge oorlogen, zeeroof en
slavenjacht, na te laten. Er waren te Atjeh twee partijen, die
zich de macht en den invloed op den Sultan of op diens rijks
gedurende zijne minderjarigheid betwistten : eene-bestird
Arabische partij, die tegen het Nederlandsch gezag was gekant, en
eene meer zuiver Atjehsche partij, die van nadere besprekingen
met het Nederlandsch- Indisch Gouvernement geenszins afkeerig
was. Toen men in Atjeh gewaar werd, dat in de laatste tijden het
Gouvernement te Batavia meer schepen naar de Sumatrasche zee
(

(1) Ibid. bl. 34.
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zond, dat het opnemingen van de kust liet doen, en dergelijke daden meer, nam hun wantrouwen steeds toe. Evenwel
schenen zij zich zelven alleen niet sterk genoeg te achten tegen
Nederland. De Nederlandsche Regeering vernam dan ook al
spoedig, dat Atjeh zich telkens tot vreemde Gouvernementen
wendde om hunne hulp tegen ons in te roepen. Achtereenvolgens deed het dit aan de Regeering van Turkije en van Frankrijk; ook aan de Consuls van Amerika en van Italië te Singapore. Den Sultan van Turkije beschouwden de Muzulmannen
van Atjeh als den Khalif, hun geestelijk opperhoofd, en om deze
redenen wendden zij zich tot hem om hen te beschermen. De
beide Consuls te Singapore bleven niet geheelenal doof voor
hetgeen hun door Atjeh werd gevraagd. »In stede van, gelijk de
Gouverneur der Straits-Settlements (dat is van de Britsche bezitting Singapore) in den aanvang van het verleden jaar, 1872,
deed, te antwoorden, dat zij zich met de zaken van dat land niet
inlieten, hebben de beide Consuls aan de Atjehers een open oor
geleend en wilden Atjeh door oorlogsschepen hunner Regeering
doen bezoeken. De Amerikaansche Consul heeft, naar bericht
wordt, aan Atjeh een tractaat voorgesteld." Dit schreef (23
Maart t873) de minister van Koloniën Franssen van de Putte
aan den Gouverneur- Generaal van Nederlandsch -Indië Loudon.
De Nederlandsche Regeering had omstreeks denzelfden tijd
aan hare diplomatieke agenten bij den koning van Italië, bij den
President der Vereenigde Staten van Noord-Amerika, bij den
Sultan van Turkije en bij de koningin van Engeland orders gegeven om •deze Regeeringen omtrent hare verhouding tegenover
Atjeh op de hoogte te brengen en beide eerste te verzoeken,
dat hare agenten te Singapore zich onthouden zouden van inmenging in de Atjehsche zaken, waardoor het den schijn zou kunnen hebben, dat Atjeh door hen gesteund werd. In denzelfden geest luidden de orders, welke onze gezant te Constantinopel
ontving. Italië gaf daarop zijnen Consul te Singapore bevel om
zich met niets anders dan met de handelsbelangen bezig te
houden. De onderhandelingen van onzen gezant te Washington
hadden ten gevolge, dat er wel gebleken was, »dat de Ameri-
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kaansche Consul te Singapore met het denkbeeld eener schikkin,
met Atjeh zeer was ingenomen geweest en dat de Atjehers hem
groote handelsvoordeelen voorgespiegeld hadden. Hij (de Consul)
scheen de bedoeling gehad te hebben met een volledig uitgewerkt ontwerp (van een tractaat) voor den dag te komen. Hij
had daarvan echter moeten terugkomen, hebbende hij stellige
bevelen tot onthouding van de Amerikaansche Regeering ontvangen." (1) Ook de Sultan van Turkije beloofde zich niet in
de Atjehsche zaak te zullen mengen, bood echter zijne goede
diensten aan: wat betreft zijn grooten moreelen invloed op zijne
geloofsgenooten in Atjeh.
De Nederlandsche Diplomatie verijdelde derhalve de pogingen
om andere Mogendheden in de zaken van Atjeh te mengen, dat
zich voordeed als door Nederland bedreigd te worden, terwijl het
voortging door regeeringloosheid, zeeroof en menschenroof onze
bezittingen en de ons vriendschappelijk gezinde Staatjes te bedreigen. »Daarom besloot de Nederlandsch-Indische Regeering, dat er
aan Atjeh opheldering en rekenschap voor zijn verraderlijk gedrag
moest gevraagd worden en dat al het mogelijke moest worden
gedaan om inmenging in de zaken van Atjeh, die voor de regeling der betrekkingen tusschen Nederland em dien Staat zeer
belemmerend zou kunnen zijn, te voorkomen. De Vice-president
van den Raad van Indië, Nieuwenhuizen, werd diensvolgens als
Commissaris - Generaal met vier oorlogsschepen naar Atjeh gezonden om opheldering en rekenschap te vragen en om, wanneer
Atjeh weigerde voldoende ophelderingen of de noodige waarborgen voor eene goede verhouding tot Nederland in het vervolg
te geven, den oorlog te verklaren." Met het oog op de onderhandelingen, die door Atjeh met de Consuls te Singapore,
vooral met den Noord-Amerikaanschen, gevoerd werden, welke
echter door Nederland verijdeld zijn geworden, werd de zending
van den Gouvernements-Commissaris bespoedigd. Tevens werd
een bekwame krijgsmacht bijeengebracht, om hem op den voet
(1) Dit wordt medegedeeld door onzen minister van Buitenlandsohe Zaken, 31 Juli 1885.
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te volgen, nog eer de oorlogsverklaring was geschied. Wellicht
zou dat Atjeh gedweeër maken tot minnelijke schikking. De
Gouvernements- Commissaris kwam den 22n Maart op de reede
van Atjeh. De Sultan zocht uitvluchten en tijd te winnen; het
bleek, dat de Atjehers over het algemeen zeer oorlogszuchtig waren
en zich goed hadden gewapend. Toen den Gouvernements-Commissaris geen antwoord werd gegeven, maar er gezocht werd
tijd te winnen, werd den 26n Maart 1873 aan Atjeh de oorlog
verklaard, zooals reeds door den minister van Koloniën Franssen
van de Putte en den Gouverneur- Generaal Loudon was voorgesteld.
Aanvankelijk liet de publieke opinie in Nederland zich al
zeer weinig gelegen liggen aan een oorlog met een halfbar
roofstaat in het verre Oosten. Het maakte slechts-barschen
een onderwerp uit voor eenige redevoeringen in de Staten-Generaal of voor eenige dagbladsartikelen. Allengs heeft Atjeh meer
de aandacht van het Nederlandsche volk tot zich getrokken : toen
namelijk onze troepen meer dan eenmaal hebben moeten terugtrekken; toen het bleek, dat die oorlog millioenen schats verslond ;
toen de Indische financiën niet meer in staat waren in de Nederlandsche schatkist een batig - slot te storten. In den partij
gevoerd is geworden, heeft men vooral den minister-strijd,e
van Koloniën van 1873, Franssen van de Putte, beschuldigd
van ondoordacht, onberaden dien oorlog met Atjeh te hebben uit
omstandigheid, dat Franssen van de Putte in de Bin--gelokt.D
nenlandsche Politiek over het algemeen met de meer geavanceerd
liberale Politiek medeging, heeft er wel aan toegebracht, dat men
in de beoordeeling zijner koloniale Politiek vaak (naar ons inzicht)
onbillijk is geweest. Nederland, — en dit is in korte woorden
de kern der Atjehsche quaestie 1), -- kan in den Oceaan, die
zijne Oost Indische bezittingen omspoelt, geen zeeroover-staat
toelaten. Het kan zich door eenige halfbarbaarsche vorstjes en

(1) Naar wij meenen is het gedrag der Regeering in 1874, sinds de
Officieele Bescheiden (wat mijne voornaamste bron is), alleszins gerecht-

vaardigd: al moge ook de uitslag tot nogtoe niet aan de verwachtingen
beantwoord hebben.
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door hunnen leenheer niet laten behandelen op een verrader
wijze, geen speelbal worden hunner valsche Politiek, wil het-lijke
niet, — wat onverantwoordelijk zou zijn, — den grondslag zelven
van zijn gezag in Nederlandsch -Indië ten gronde richten. Op de oorlogsverrichtingen, op de niet altijd in ééne richting doorgetrokken gedragslijn der Nederlandsch- Indische Regeering zijn daarentegen misschien vele zeer gegronde aanmerkingen te maken.
»Het is toch genoeg bekend," zegt een bevoegd beoordeel aar, (1) »met welke optimistische verwachtingen de oorlog begonnen werd. De troepen, zoo dacht men, zouden waarschijnlijk in het
geheel niet, of anders wellicht voor eenmaal, slaags raken, en
het zou al zeer weinig moeite kosten den Sultan zich naar onze
wenschen te doen voegen. Had men vooruit kunnen berekenen tot
welke consequentiën de oorlogsverklaring zoude leiden, dan zou
men ongetwijfeld wel alle mogelijke middelen tot overreding
hebben uitgeput. Maar daarvoor had men in het begin van 1873
geene aanleiding, en bij al hetgeen men toen wist, komt ons de
oorlogsverklaring wel gerechtvaardigd voor. Echter geschiedde zij
overhaast, in dit opzicht dat wij niet gereed waren. Onze zeemacht was, in Indië althans, in een allertreurigsten toestand,
en de voor de expeditie bestemde troepen waren Of nog niet
met achterlaadgeweren gewapend, Of daarmede nog niet voldoende bekend. Door het gemis aan een goed georganiseerden
generalen staf waren wij nagenoeg geheel onbekend met het
terrein, waarop de oorlog moest worden gevoerd, en met den
vijand, dien wij tegenover ons zouden vinden." Zoodra het dan
gebleken was, dat de onderhandelingen van den Gouvernements Commissaris Nieuwenhuizen vruchteloos waren geweest en deze,
namens het Gouvernement te Batavia, den oorlog had verklaard
aan den Sultan van Atjeh, werd in allerijl een legertje van ruim
drie duizend manschappen, onder bevel van Generaal Köhler,
en eene vloot van zes oorlogsschepen, onder bevel van den kapitein ter zee Koopman, naar Atjeh gezonden. Het leger met
(1) E. B. Kielstra, schrijver van een werk over den oorlog in Atjeh,
hans (1885) Lid der Tweede Kamer.
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de vloot verscheen den On April op de reede van Atjeh. De
Gouvernements-Commissaris vorderde nogmaals van den Sultan, dat
hij de Nederlandsche Souvereiniteit zou erkennen. Na weigering
hiervan begonnen de vijandelijkheden. Den 14n April waren de
troepen ontscheept en begonnen zij den aanval. »En toen de tegen
onnoemlijk veel heviger was dan men zich voorgesteld-stand
had, was het gevolg van al de overhaasting, dat men, even
overhaast, zich verplicht zag terug te trekken" Generaal Köhler
was gesneuveld; meer dan 400 manschappen gedood of gewond. De zee was in dien tijd van het jaar voor de schepen
gevaarlijk; daarom werd in den krijgsraad besloten naar Batavia
terug te keeren.
Na de geleden nederlaag was het meer dan ooit voor de
Nederlandsch-Indische Regeering onmogelijk, om niet de eer
harer vlag en haar prestige tegenover Atjeh te handhaven. Er
werd dan ook besloten om de legermacht te versterken, de
voorzorgsmaatregelen, bij de eerste expeditie te veel uit het oog
verloren, te verdubbelen om door een tweede expeditie, het
verlies, dat men bij de eerste had geleden, ruimschoots te vergoeden. Generaal Van Swieten, die zich in Nederland bevond,
werd uitgenoodigd het opperbevel over het leger van Atjeh op
zich te nemen. Deze nam het aan. De tweede expeditie gereed zijnde vertrok van Batavia en den 9n December 1873
landden 9000 manschappen, van het Nederlandsch-Indische leger
op den grond van Atjeh. Na ettelijke gevechten van mindere
beteekenis werd de Missigit voor den Kraton van Atjeh 1 genomen. Den 24n Januari 1874 viel de Kraton zelf in de macht
van het Nederlandsch-Indische leger, daar deze door de Atjehers was
ontruimd geworden. De vijand, die voor ons gezag in Indië zoo
gevaarlijk was, dit meende men althans in Nederland, was alzoo
in een tweeden betrekkelijk kortstondigen veldtocht geheelenal
geslagen. Immers de Kraton, zooveel als de hoofdstad des Rijks
zelve, was door onze troepen bezet en de Sultan van Atjeh,
(

)

(') Dat is: het versterkto paleis, of liever verbl ijf van den Sultan, dat de
oppervlakte van eene stad beslaat en als eens vesting versterkt is.
Eens Missigit knnnen wij het best bij een kerkgebouw vergelijken.
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gelijk men later vernam, had in een gevecht den dood gevonden. De Nederlandsche troepen verlieten dan ook in April 1874
Atjeh. 2000 man echter bleven in den Kraton als bezetting
achter om het overwonnen volk in bedwang te houden, en
Generaal Van Swieten vertrok weder naar het vaderland.
De Atjehsche oorlog was geëindigd, zoo meende het groote
Publiek in Nederland ; zaakkundigen evenwel wisten, dat men
nog volstrekt niet geheelenal meester was, noch over Atjeh,
noch over het aangrenzend land en de verschillende kleine
vorsten in het noordoosten van Sumatra.
Toen de overwinning was behaald, stond men voor de vraag:
hoe nu te handelen. Generaal Van Swieten wilde, in de ver
dat het volk van Atjeh zich overwonnen zou achten,-wachting
verder wapengeweld, voor zoover als eenigszins mogelijk, vermijden en alle krachten aanwenden voor onze definitieve vestiging te Kotta Radja : (een zeer belangrijk strategisch punt, waardoor men Atjeh meester bleef). Kolonel, later Generaal, Pel
was van meening, »dat wij van de tijdelijke verslagenheid onder
de Atjehers gebruik moesten maken om hen zooveel mogelijk
uit elkander te jagen, de hereeniging der vijandelijke benden
te beletten enz." Na met het opperbestuur te Batavia geraadpleegd te hebben, vaardigde Van Swieten den 12n Februari
eene proclamatie uit, waarbij bekend gemaakt ,werd, dat de
Generaal het bestuur van drie Sagies had aanvaard; dat de
hoofden, die zich niet onderwierpen, van hunne waardigheid
zouden worden vervallen verklaard, en dat de bevolking in dat
geval andere hoofden zou mogen kiezen; dat in de Adat 1
geen verandering zou worden gebracht en alles op den vorigen voet zou blijven, met dit verschil dat nu het Nederlandsch
Gouvernement Souverein was in plaats van den Sultan. Het
bleef aan de omstandigheden overgelaten of Nederland het fei
bestuur op zich zou nemen ; er werd niets anders gezegd-telijk
dan dat het Souverein over Atjeh was.
Generaal Van Swieten verliet den 25n April 1874 Atjeh.
(

(1) Sagies: zooveel als districten. Ada t: gewoonterecht.

)
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Generaal Pel volgde hem op. Men was van meening, dat de
Atjehers wel geleidelijk tot onderwerping zouden komen, wanneer een Nederlandsch leger slechts in den Kraton was gevestigd en hunne aanvallen afweerde. Nauwelijks echter was
Van Swieten met een gedeelte der troepen vertrokken of de
Atjehers namen weder eene vijandelijke houding aan ; de verbinding der Nederlanders met de reede bleek onvoldoende en
werd door de inlanders telken reize bemoeielijkt ; de bevolking
der landen, die met de Nederlanders in bondgenootschap waren
getreden , werd aangevallen ; de Kraton zelf met zijne bezetting bleef niet ongemoeid bij de vijandelijke aanvallen; Generaal Pel was derhalve genoodzaakt om het aantal posten ter
verdediging te vermeerderen. Dit maakte een vermeerdering
van troepen noodzakelijk. In Mei 1875 was het leger in Atjeh,
dat toen normaal 4000 man bedroeg, onvoldoende. Door voortdurende aanvallen van den vijand, dan hier dan daar, leed het
aanmerkelijke verliezen; met den gezondheidstoestand was het
dikwijls, zeer dikwijls, treurig gesteld ; de Cholera sleepte talrijke
slachtoffers weg. »Door de vestiging van al die meerdere posten waren wij nu geraakt op het hellende vlak, dat leiden
moest tot desorganisatie van het Indisch leger en tot uitputting
van de schatkist." Hierdoor werd ons leger genoodzaakt in de
tweede helft van 1875 een meer lijdelijke houding aan te nemen. In het laatst van December 1875 nam Generaal Pel echter
een meer aanvallende houding aan en ons leger behaalde weder
verscheidene niet onbelangrijke voordeelen ; maar den 24n Februari 1876 overleed plotseling de opperbevelhebber van het
Nederlandsch-Indische leger.
De Generaal Wiggers van Kerchem, die tijdelijk het bevel
aanvaardde, moest door omstandigheden weder tot een defensieve houding overgaan. De Atjehers bleven een guerillaoorlog, met meer kracht dan vroeger voeren-, die aan de
onzen veel nadeel toebracht. Generaal Diemont volgde van
Kerchem , die slechts voorloopig met het opperbevel belast
geweest was, op; doch ook deze kon de vijandelijke bevolking
an Atjeh niet tot onderwerping brengen. Het scheen wel, dat
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het verzet allengs ophield, dat de invloedrijke hoofden tot vrede
geneigd werden, zoodat de Gouverneur-Generaal van Lansberge, die in Maart 3877 Atjeh bezocht, verklaarde, dat uitbreiding onzer stelling in Groot-Atjeh niet meer gevorderd werd,
zoodat men nu eene Politiek van pacificatie en verzoening zou
kunnen volgen. Maar het bleek al weder zeer spoedig, dat de
vijand nog niet de wapenen had nedergelegd. Zoodra deze op
een punt was geslagen, hield hij zich een tijdlang rustig,
maar weldra trad op een ander punt weder een ander oor
hoofd op en viel deze of gene onzer posten aan.-logszuchti
Het was een ware guerillaoorlog. Ten onrechte had men zich
in 1877 gevleid, dat de oorlog ten einde was. Generaal Van
der Heyden, die in 4879 opperbevelhebber van het leger in
Atjeh was geworden, behaalde wel ettelijke voordeelen; het werd
wel rustiger, doch het vuur des oorlogs bleef nog altijd smeulen. In 1880 meende men te Batavia, dat men thans kon overgaan tot het aanstellen van een burgerlijk bestuur. Aan den resident Pruis van der Hoeven werd opgedragen om dit te voeren ;
de militaire bevelhebber was tot nu toe belast geweest zoowel
met het burgerlijk als met het militair beheer.
Zoo was de stand van zaken in Atjeh in het jaar 1880. Het
is thans (1885) der Nederlandsch- Indische Regeering nog niet
eens gelukt volkomen vrede en rust aan het eiland Sumatra
te schenken. De volledige onderwerping van de rooverbenden,
die, onder bevel van kleinere potentaatjes, in Atjeh regeeringloosheid veroorzaken en nog steeds een voortdurend gevaar
blijven voor de Nederlandsche heerschappij op het eiland Sumatra — die onderwerping is thans nog niet volkomen.
Deze oorlog heeft schatten verslonden en duizenden menschenlevens gekost. Het koloniaal-werfdepot te Harderwijk heeft sinds
een tiental jaren duizenden avonturiers naar Indië gezonden, die
dienst namen onder het Nederlandsche vaandel. In 1878 hadden wij er ongeveer 8000, in Mei 1880 nog ongeveer 7000
militairen; maar de gevechten, de verraderlijke overrompeling
door de Atjehers, voortdurend terugkeerende ziekten, de Cholera,
hebben duizenden ten grave gesleept, wier plaats door anderen
-
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weder werd aangevuld. In 4885 heeft Atjeh de NederlandschIndische schatkist — sinds 1873 — reeds tweehonderd millioen gekost; in plaats van de vroegere koloniale baten levert thans
Nederland sch-Indië niets meer aan het moederland op.

HOOFDSTUK X.
De intellectueele beweging in Nederland in de tweede helft
der XIXe eeuw.

Wij hebben in de drie eerste hoofdstukken van dit deel een
zeer beknopt en vluchtig overzicht gegeven van de intellectueele
beweging in Europa, gedurende de tweede helft onzer eeuw.
Meer nog misschien dan in elk vroeger tijdsverloop hebben die algemeene Europeesche invloeden zich doen gelden op de beweging
der geesten in ons vaderland. Wij hebben reeds de aanmerking
gemaakt, dat die invloeden vooral in Nederland grooter zijn,
dan dit misschien in andere landen van ons werelddeel het
geval is. De aardrijkskundige ligging reeds en niet minder de
behoefte voor de bevolking van een klein land om zich met
vreemde talen bekend te maken moeten dit teweegbrengen.
Eene der eigenaardigheden van het tijdvak, waarover wij thans
spreken, is: de hooge dunk, welken men omtrent de allerheilzaamste gevolgen van de verspreiding van »verlichting en kennis"
voor het heil der volken koestert. Die verspreiding door het Onderwijs te bevorderen is dan ook als eene der levensvoorwaarden
voor been beschaafde Natie" beschouwd geworden. Wij zullen
niet gewagen van de idealistische voorstellingen van velen, die in
het Onderwijs zelfs het groote heilmiddel voor alle maatschappelijke kwalen meenen gevonden te hebben. Niet alleen op zedelijk, maar zelfs op geheelenal stoffelijk gebied, heeft men die
Panacee als schier onfeilbaar aangeprezen. Wie herinnert zich
b. v. nog niet, dat, na de overwinningen door het Pruisische
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leger op dat der Oostenrijkers behaald, er gejubeld werd: »de
Pruisische schoolmeester heeft bij Sadowa de overwinning doen
behalen ;` hoe, na de nederlaag der Fransche wapenen in 1870,
dit geweten werd aan de mindere kennis, aan het gebrekkige
schoolwezen der Franschen ? Ook Nederland heeft zich gemengd in dat jubelend koor. Gesteld echter dat de Nederlandsche
legerscharen door de Pruisische geslagen waren geworden, zou
men dan ook beweren, dat de Pruisische schoolmeester de overwinning op de Hollanders had behaald ?
Wij hebben zoowel in dit als in het voorgaande deel herhaaldelijk over het Onderwijs, vooral over den politieken strijd
door het Lager Onderwijs teweeggebracht, moeten spreken. Wij
meenen aangetoond te hebben, hoe die strijd, in den grond,
eene godsdienstquaestie is geweest en nog is. Moet het kind
onderwezen worden in positief christelijken zin, of naar den
geest van een »Christendom boven Geloofsverdeeldheid." Wij
hebben gezien, dat die twistappel van het Lager Onderwijs volstrekt nog niet uit den weg geruimd is. In dit hoofdstuk echter
zullen wij over het Onderwijs, van uit een ander oogpunt beschouwd, in het kort handelen.
Dat het Onderwijs in de laatste jaren belangrijke verbeteringen
heeft ondergaan, dat de zorg daarvoor, zoowel van overheidswege
als van den kant van zedelijke lichamen en van bijzondere personen, in hooge mate is toegenomen, zal wel door niemand ontkend worden': allerminst door hen die zich vroegere toestanden,
b. v. die van vóór veertig en vijftig jaren, nog klaar voor den
geest kunnen stellen. Zelfs zij die een kunstmatig opgeschroefde
onderwijsbeweging hoogelijk afkeuren; die niet zoo onvoorwaardelijk met de heilzame vruchten van het onderwijs, gelijk
het thans wordt gegeven, dwepen; die de anti-religieuse richting,
welke velen aan het Onderwijs willen geven, streng veroordeelen,
zullen toch moeten erkennen, dat er in de laatste dertig jaren
veel, zeer veel ten goede is gewerkt. Mannen van verschillende
gezindheid, zoowel wat Godsdienst, als wat Wetenschap of Staatkunde betreft, hebben gelijkelijk gestreefd naar het goede; naar
het ideaal, om zoowel armen als rijken geschikter te maken
IV D.
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om weerstand te kunnen bieden aan de stormen des levens,
door bij de jeugd meer kennis en meer zedelijkheidsbegrippen
aan te kweeken. Dat er zooveel dwaling, ja, nog meer, zooveel
waanwijsheid, zooveel bekrompenheid onder de strijders in de
Onderwijsquaestie heeft geheerscht en steeds blijft heerschen, is
nog geen bewijs, dat niet allen doordrongen zijn geweest van
het belangrijke der zaak, waarvoor zij strijden. Moge een Beginsel ook verkeerd wezen, daarom kan toch de strijder voor zulk
Beginsel zeer wel ter goeder trouw zijn; kan zijn streven, naar
zijne begrippen, het algemeen welzijn beoogen.
Wij herhalen het nog eens, wij zullen in dit hoofdstuk niet
meer spreken over het Beginsel, dat tot grondslag ligt aan de
Wet op het Lager Onderwijs van 1806, van 1857 en van
1878. Alle drie hadden en hebben zich ten doel gesteld, om zoowel de stoffelijke als de zedelijke belangen door het Onderwijs
der jeugd te verbeteren. Op den voorgrond werd gesteld,
dat het Lager Onderwijs, zooveel mogelijk, overal voor de kinderen toegankelijk moest gemaakt, dat het moest aangemoedigd
worden; dat er zorg diende gedragen worden voor den hygiënischen toestand der schoollokalen; dat de onderwijzersstand
moest geholpen worden in zijne geldelijke belangen, en niet
het minst, dat de onderwijzers geschikt voor hunne betrekking
zouden wezen. De Wet van 1857 stelde grootere eischen
omtrent de bekwaamheid en geschiktheid der onder wijzers, dan
die van 1806; bij de latere herziening van de Wet van 1857
in 4878, werden die eischen nog hooger opgevoerd. Reeds in
1806 werd als regel aangenomen, dat het Lager Onderwijs van
Overheidswege, door traktementen voor de onderwijzers, moest
gesteund worden. In 1857 werd een minimum vastgesteld van
het inkomen dat zij zouden genieten; de heffing van schoolgelden werd niet meer verplichtend gemaakt; een groot deel der
behoeften van het onderwijs, onderhoud van lokalen, traktementen voor onderwijzers, schoolbehoeften kwam ten laste der gemeenten. Desniettemin vermeenden vele ijvervolle voorstanders
van het Lager Onderwijs, dat van Overheidswege nog meer moest
gedaan worden. Een derde van de uitgaven daarvoor werd

ONDERWIJS.

291

ten laste van het Rijk gebracht. De mededinging der Bijzondere
Scholen, van bijna alle gezindheidsscholen werd daardoor zeer moei
niet ondoenlijk gemaakt. Dat dit laatste door vele voorstan--lijk,zo
ders der Openbare School als een der uitstekendste werkingen
-van de Wet van 4 878 beschouwd werd, is niet te weêrieggen
dat velen echter niets anders bedoeld hebben dan verbetering
van het bestaande Onderwijs, valt evenmin te ontkennen.
Wij zouden te wijdloopig worden, zoo wij de statistieke opgaven mededeelden, waaruit blijkt, dat het Lager Onderwijs, zelfs
nog na de invoering der Wet van 1857, met rassche schreden
is vooruitgegaan. Het getal der leerlingen der scholen, der onderwijzers is, zelfs naar evenredigheid van de toename der bevolking, sinds dertig jaren belangrijk vermeerderd. Niet één gehucht,
hoe gering ook, of het heeft eene eigen school, en de kinderen
bewegen zich in betere, gezondere lokalen. — Wie zich vele
toestanden van bv. vóór vijftig, zelfs vóór veertig jaren nog herinnert, weet zeer wel, dat vele, zeer vele scholen toen meer
naar kotten of schuren geleken, dan naar geschikte verblijven voor het jongere geslacht. Wie zich nog voor den geest
stelt, hoe vóór vijftig, vóór veertig jaren, de schoolmeesters vaak
minder nog verdienden dan een daglooner, zal inderdaad de
traktementen van latere jaren geene ondoelmatige verbetering
vinden. Wie zich nog voor den geest haalt, hoe vóór de Wet
van 1857 zeer vele gemeentebesturen gunst -, en vriendschapsbetoon aan den dag legden bij benoemingen van onderwijzers, zal
misschien het examenstelsel, volgens de Wet van 1857 en van
1878, niet zoo geheelenal zonder reden tot bestaan vinden. Dit
neemt evenwel niet weg, dat er, naar het oordeel van velen, ook
groote gebreken kleven aan het stelsel van het Lager Onderwijs
volgens de Wet van 1857, zelfs meer nog dan aan dat van 1878.
Het stelsel van gelijkheid, van uniformiteit, sinds de Grondwet van
1848 ingevoerd, heeft ten gevolge, dat men wettelijk geen onderscheid meer maakt bv. tusschen de Gemeente Amsterdam en
de Gemeente Urk. Het stelsel van de Wet van 1806: rangen
van onderwijzers, is terzijdegesteld : voor allen geldt hetzelfde.
Nu de kosten voor het Onderwijs grootendeels zijn gebracht ten
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laste der gemeente ; nog meer, sinds zij voor 30 0/ zijn gebracht
ten laste van het Rijk, zijn de vele onnoodige uitgaven vermeerderd geworden, zonderdat dit altijd aan het onderwijs zelf heeft
gebaat. Ofschoon het schier onmisbaar was, dat er op de hygiënische toestanden der schoollokalen meer het oog gehouden
werd dan vroeger, heeft men toch maar al te vaak zich eene
weelde veroorloofd, die niet noodig was : »omdat de Gemeente of
het Rijk het toch betaalde." Eindelijk, — misschien niet een
der minste — is het een gebrek, dat de examens te hoog op.
gevoerd worden ; niet wat betreft hetgeen een candidaat omtrent één der vakken dient te weten, maar omdat te vele vakken verplichtend worden gesteld. Een der euvelen van de Maatschappij der XIXe eeuw is, dat zij een klein vernisje, — om het
zoo te noemen — schier van ieder vak vordert, waardoor wél het
getal der weinig-weters wordt vermeerderd, maar niet altijd het
kleine getal der veelweters. Het eerste kweekt verwaandheid en
ontevredenheid met de maatschappelijke positiën, het andere bescheidene mannen. Trouwens het gebrek is, naar het schijnt, schier
onafscheidelijk verbonden aan dien socialen toestand, welken men
den democratischen noemt, en die, ook in ons land, diep doorgedrongen is tot in het merg en gebeente der Maatschappij.
Gelijk bekend is, bestond er vóór 1863 geen eigenlijk georganiseerd Middelbaar Onderwijs; alléén de Polytechnische school
te Delft was eene inrichting van dien aard. In de behoeften,
geboren uit de meerdere kennis, die voor vele vakken noodzakelijk was geworden, moest voorzien worden; vandaar dat
onder het tweede ministerie—Thorbecke in 1863 eene Wet
totstandkwam op het Middelbaar Onderwijs. Eigen en vreemde
talen, uitgebreider dan op de Lagere scholen, Aardrijkskunde,
Letterkunde, Geschiedenis, Algebra, Mathesis, Werktuigkunde
zouden aan die scholen onderwezen worden aan toekomstige
kooplieden, ambtenaren, ingenieurs enz. Het voorbeeld voor onze
Hoogere Burgerscholen was reeds gegeven door de Duitsche
scholen van diezelfde soort; van daar dat men dan ook, te
recht of ten onrechte, aan Thorbecke heeft verweten, dat hij
het model voor onze Hoogere Burgerscholen, evenals de leeraren
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daaraan, uit Duitschland heeft gehaald. Iedere stad, die 20,000
inwoners telde, werd door de Wet verplicht tot het oprichten
van een dergelijke Hoogere Burgerschool. In de voornaamste
steden werden zij van Rijkswege opgericht; zeer vele steden,
zelfs kleine van beneden de 10,000 zielen, richtten er eene van
gemeentewege op, terwijl van den Staat subsidie werd gevraagd,
die veelal gegeven werd. Voor meer dan één betrekking werd
het eindexamen aan een Hoogere Burgerschool met vijfjarigen
cursus verplichtend gemaakt. In de jaren, toen met het onderwijs
algemeen werd gedweept, wilden velen, dat de Regeering voor
ettelijke betrekkingen het eindexamen aan een Hoogere Burgerschool zou vorderen ; er is evenwel niet altijd gehoor gegeven aan
dergelijke enthousiasten voor examens. Eene andere zaak wilden
insgelijks deze niet altijd even practische enthousiasten doordrijven : dat de leerlingen aan de Hoogere Burgerschool onderwijs
moesten ontvangen in alle vakken, die aan de Hoogere Burgerscholen door de Wet verplichtend waren gesteld. Men schijnt
evenwel al spoedig begrepen te hebben, dat dergelijke maatre
eer nadeelig dan voordeelig zou werken. Op eene andere-gel
zaak werd nog met meer klem aangedrongen : dat ook meisjes
tot de lessen aan de Hoogere Burgerscholen en tot de eindexamens zouden toegelaten worden. Dit is dan ook toegestaan. Er
zijn later in de voornaamste steden des Rijks Hoogere Burgerscholen voor meisjes door de Gemeenten opgericht, waarvan
vele Rijkssubsidie hebben gekregen.
De groote onkosten van dergelijke opvoering voor Rijk en
Gemeente hebben het Middelbaar Onderwijs in de openbare
meening zeer doen dalen.
Toen de Wet op het Middelbaar Onderwijs in '1863 moest ten
uitvoer gebracht worden, bleek het al spoedig, dat er geen voldoend getal geschikte onderwijzers voor die instellingen voorhanden was in het land. Er zijn dan ook in den eersten tijd
vele vreemdelingen, meestal Duitschers, tot onderwijzers benoemd
voor de Natuurkundige Wetenschappen, voor Geschiedenis en
vooral voor de Duitsche taal. Zoo ook ettelijke Franschen; doch
bijna alleen voor het onderwijs in het Fransch. Zeer vele predi-
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kanten van de moderne richting, -- die van de orthodoxe richting bleven aan »de Evangelieprediking" getrouw, — dongen
naar de betrekking van leeraar aan eene Hoogere Burgerschool,
meestal voor Geschiedenis, Nederlandsche Taal- en Letterkunde.
Men vindt dan ook zeer vele candidaten in de Theologie, proponenten en voormalige predikanten werkzaam bij het Middelbaar Onderwijs. De voornaamste grieve echter van de tegenstanders -- de Orthodox-Gereformeerden en Katholieken — is,
dat aan de meeste Hoogere Burgerscholen aan het Onderwijs
eene al te zeer rationalistische en naturalistische richting wordt
gegeven, die vijandig is aan het Christelijk Dogma. Het kan niet
ontkend worden, dat verscheidene leeraren aan Hoogere Burgerscholen, door vertalingen en uitgaven van werken, die door de
positief-christelijk-gezinden worden gewraakt; door hunne deelneming aan sociaal -democratische bewegingen of door ultra- liberale
opinién, die zij openlijk verkondigen; eindelijk — wat moeielijker
te bewijzen valt — door bij hunne lessen niet te eerbiedigen en te
bestrijden hetgeen den Katholiek en den Orthodox- Gereformeerde
heilig is, zeer veel ontevredenheid hebben opgewekt. Vrij algemeen is de klacht, dat de »jongens van de Hoogere Burgerschool" reeds bij voorbaat pedant en woelziek zijn geworden »als
studentjes," terwijl de leeraren te vaak »professoren in 't klein"
willen wezen. Deze klachten, in het algemeen tamelijk gegrond,
hoewel in bijzondere gevallen vaak ongegrond, hebben de populariteit van het Middelbaar Onderwijs volgens de Wet van
1863 zeer veel benadeeld. Het valt echter moeilijk te ontkennen, dat het ook zeer veel nut heeft gedaan, dat het veel kennis,
die thans voor ettelijke vakken onmisbaar is, heeft verspreid en dat
het niet kan gemist worden. Veel van hetgeen terecht ontevredenheid heeft opgewekt, ligt aan het groote Publiek zelf. Het maakt
al te vaak zich zeer phantastische voorstellingen van het, trouwens
niet op alles toepasbare: »Kennis is Macht." Het begrijpt niet, dat
»onvolledige of misplaatste kennis" zwakheid is. Veel reden tot tegenstand is ook voortgesproten uit den volstrekt niet paedagogischen
takt van ettelijke leeraren en nog meer door dat deze »kleine Professortjes" voor hun Publiek hun Ongeloof eens wilden luchten.
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Het Hooger Onderwijs — dit was reeds omstreeks 1848 ver
stond niet meer op de hoogte van de Wetenschap-klard—
in onzen tegenwoordigen tijd. 't Is waar, tot aan den 28" April
4876 hadden nog de Koninklijke Besluiten van 1818 kracht
van Wet voor het Hooger Onderwijs: hieronder worden, gelijk
bekend is, gerekend de Gymnasiën en de Universiteiten. De kunde
en ijver van zeer vele hoogleeraren, de lust tot studiën bij de
meeste studenten, het inachtnemen van de vorderingen der
Wetenschap, al mocht de wetgeving geheelenal verouderd wezen,
kwamen dit onderwijs geheelenal ten goede; desniettemin was het
eene gebiedende noodzakelijkheid, dat er eene nieuwe wet op het
Hooger Onderwijs totstandkwam. Dit is dan ook geschied onder
het tweede Ministerie — Heemskerk in 1876. Het was genoeg,
maar tot nog toe vruchteloos, beproefd, zulk eene wet totstand te
brengen. Het ligt niet in ons bestek de voornaamste bepalingen
der Wet van 28 April 1876 te bespreken. Genoeg zij het te doen
uitkomen, dat wel degelijk tot grondslag ligt niet alléén het vormen van bekwame vakmannen, maar ook van mannen, die de wetenschap om de wetenschap zelve beminnen en beoefenen; dat
aan de Universiteiten ook voor reeds gepromoveerden gelegenheid bestaat, om zich tot geleerden te vormen of nieuwe waar
te doen of wetenschappelijke onderzoekingen in te-nemig
stellen; dat de toegang tot de lessen aan de Universiteiten voor
een ieder open staat, tegen betaling van eene matige som. Om
echter de wetenschappelijke graden te verkrijgen worden examina
voor den doctoraten titel, het schrijven van een Proefschrift of het
verdedigen van stellingen gevorderd; het gebruik van de Latijnsche
Taal is noch bij de lessen noch voor het schrijven van een
Proefschrift meer verplichtend. In zeer vele bepalingen heeft
men de vroegere Besluiten, die het Hooger Onderwijs regelden,
gevolgd, maar men heeft veranderd, verbeterd, uitgebreid en
gemoderniseerd. De Wetenschap heeft na 28 April 1876 slechts
een gedeelte bewaard van de aloude statige Toga, die op vele
plaatsen wel wat versleten was geworden.
Zoo heeft men gebroken met de traditie van vroegere tijden,
dat de Theologie eene der vijf Faculteiten zou zijn, en dat
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aan deze, in zekeren zin, de eereplaats zou blijven toegestaan.
Maar wat heeft men voor die eerbiedwaardige, schoon tamelijk
verouderde Theologie in de plaats gesteld? Het Staatsmaxime
bracht toch niet meer mede dat aan de Hervormde Kerk een
soort van voorrang zou blijven toegekend. En dan nog: welke
Theologie? voor welke partij in de Hervormde Kerk? De Theologie is derhalve van haren zetel ontzet ; in hare plaats is
opgetreden: de Wetenschap der Godsdiensten. Dat deze nieuwe
Faculteit niets anders is dan de oude Gereformeerde Theologie, gestoken in een modern gewaad, wordt door de Orthodoxen als eene groote grieve tegen de Wet op het Hooger Onderwijs beschouwd. De Katholieken zijn op dat punt onverschilliger, zij bekommeren zich minder om de twisten in den boezem van het Hervormde Kerkgenootschap; bovendien zij hebben
hunne Seminariën.
Sinds langen tijd beklaagde zich Amsterdam, dat zij de eenige
Europeesche hoofdstad was, die geene Universiteit bezat. Het
Athenaeum toch was eene halfslachtige instelling, alleen eerbied
haar verleden en door het talent der Professoren.-wardigo
van Amsterdam werd dan ook het Athenaeum
aandrang
Op den
in eene Universiteit veranderd, waarvan het beheer en het onderhoud aan de stedelijke Regeering zou blijven; slechts de Hooge
Regeering zou op dat beheer eenigen invloed — bij wijze van erkenning van Souvereiniteit — behouden.
Vier Universiteiten dus voor een land met vier millioen inwoners, terwijl drie reeds te veel werd geacht! Deze klacht
wordt herhaaldelijk gehoord. Het feit is echter eenmaal door
eene Wet vastgesteld. De nieuwe wet op het Hooger Onderwijs
maakte belangrijk grootere onkosten en de benoeming van het
dubbeltal professoren van vroeger noodzakelijk. Wellicht zou men
in Nederland nog genoeg mannen gevonden hebben om in de
behoefte te voorzien, maar de rationalistische geest, die de »officieele Wetenschap" tot nog toe beheerscht; de coteriegeest, die
te recht of ten onrechte wordt toegeschreven aan de Colleges, die
in Universiteiten en Faculteiten grooten invloed uitoefenen, die
beide de handen, als het ware, hebben ineengeslagen, beschouwen
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slechts ééne soort van Wetenschap als wetenschappelijk. Nederland
telde derhalve niet genoeg mannen, die als Professoren konden
optreden. Van Duitschlands overvloed aan »geleerden" werd daarom gebruik gemaakt. Evenals voor het Middelbaar, zoo werden ook
thans voor het Hooger Onderwijs verscheidene Duitschers benoemd.
In hoeverre dit zal medewerken om de meer ontwikkelde klassen
van Nederland te germaniseeren, zal de toekomst aantoonen.
De rationalistische richting, die algemeen aan de Universiteiten
heerscht, de moderne richting in de Theologie, welke insgelijks
aan alle, aan die van Utrecht evenwel het minst, wordt toegeschreven, is de reden geweest dat te Amsterdam in 4880 eene vrije
Universiteit op Gereformeerden grondslag is opgericht; aanvankelijk evenwel voor slechts drie Faculteiten: de Theologische, Literarische en Juridische. Zij bezit evenwel geen recht om graden te
verleenen, die aanspraak kunnen geven tot het waarnemen van
ambten en bedieningen. Het beginsel van de vrijheid tot het
geven van Hooger Onderwijs, gelegen in de Grondwet, maar
feitelijk tot nog toe schier onuitvoerbaar, is evenwel gewonnen. De
geest van uitsluiting, die ten bate van ééne richting in de
Wetenschap tot nog toe aan de Universiteiten blijft heerschen
tegen hen die wij hier vooral Supranaturalisten zullen noemen,
die geest van uitsluiting, zeggen wij, zal wellicht teweegbrengen, dat eerlang de quaestie van het Hooger en Middelbaar
Onderwijs zal opgeworpen worden, zooals de quaestie van het
Lager Onderwijs sinds tal van jaren aan de orde van den dag
is geweest.
Het getal der studenten aan de vier Nederlandsche Universiteiten is sinds de Wet van 28 April 1876 meer dan verdubbeld, hetgeen volstrekt niet in alles een verblijdend teeken is;
daar overvulling in de geleerde vakken evenzeer als in alle andere schaadt. De studiën hebben een ruimere vlucht genomen,
maar is de toekomst in alles wat het Hooger Onderwijs betreft
even rozenkleurig `t
Vrij algemeen wordt beweerd, zoowel door Psychologen, als door
Paedagogen, dat het Onderwijs te hoog wordt opgevoerd; dat
meer »het multa dan het multum wordt betracht; dat de her-
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senen van den jongeling op de Gymnasiums en aan de Universiteiten niet minder worden overspannen ; dat eene sexamenwoede"
den jongelingen, die zich aan wetenschappelijke vakken wijden,
meer kwaad doet dan de fabriekarbeid aan kinderen, waartegen
velen zóózeer en niet ten onrechte ijveren; dat men meer »half
geleerden" dan vroeger, maar niet meer . geleerden zal krijgen,
en dat het te hoog opgevoerd Hooger Onderwijs — bovendien nog
naar de »Moderne richting" — ontzaglijk veel kost.
Dat ook in deze klachten veel waarheid gemengd zal zijn
onder veel onwaarheid, is te veronderstellen.
Twee zaken zijn door de nieuwe wetgeving op het Hooger
Onderwijs onherroepelijk tot den ondergang veroordeeld; trouwens
de ééne was het logisch gevolg van de Gelijkheid van alle Godsdienst- gezindten voor de Wet, de andere van de richting, welke
de beoefening der Wetenschappen, niet slechts in Nederland,
maar in geheel westelijk Europa heeft genomen: het zijn de
Theologie van de Nederlandsch- Hervormde Kerk als de »meesteresse der Wetenschappen" aan onze Hoogescholen en de studie
der classieke talen: met name het Grieksch en Latijn. Trouwens
in de artikelen van de Wet van 28 April 1876 zijn deze twee
feiten als wetsartikelen geformuleerd, die reeds door de steeds
voorwaai is gaande beweging op het gebied des geestes bestonden.
Wij hebben reeds medegedeeld, hoe de Faculteit der Theologie
had moeten ruimen voor de Wetenschap der Godsdiensten. Het
Dogma werd daardoor geweerd: hoogleeraren, die dogmatische
Theologie moesten onderwijzen, zouden voortaan niet meer door
den Staat, maar door de kerkgenootschappen, vertegenwoordigd
door hunne bestuurders (Synode), benoemd worden ; evenals de
Professoren aan de Seminariën worden aangesteld door de Bisschoppen. Oogenschijnlijk is het verschil met den toestand van
vóór 1876 niet zoo groot, maar in het Beginsel wel. Het laatste
overblijfsel van een voorrang der Gereformeerde Kerk is daardoor uit onze nationale instellingen verwijderd. De Wetenschap
der Godsdiensten zou aan de Universiteiten, rechtens, evengoed
door een Israëliet of een Katholiek als door een Gereformeerde
kunnen onderwezen worden.
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Velen nog zullen het wellicht betreuren, dat de verplichte
kennis der Latijnsche taal voor het Academisch Onderwijs zoozeer
is ingekrompen. Stemmen hebben zich immers nog in den laatsten tijd doen hooren, dat het deel hetwelk aan de Grieksche
taal toegekend is — inderdaad al reeds niet groot, — nog
zou worden verminderd voor toekomstige rechtsgeleerden. Velen
blijven nog hooge waarde hechten aan de kennis der classieke
talen en der Oudheid ter vorming van den geest en den goeden smaak van hen, die eenmaal gewichtige en invloedrijke
betrekkingen in de Maatschappij zullen bekleeden. Maar .... de
classieke vorming is nu eenmaal onherroepelijk op den achtergrond geschoven, door verandering van omstandigheden en van
behoeften. Mannen van uitstekend talent, bv. Professor Cobet te
Leiden, Pater Wilde aan het Gymnasium te Katwijk, mogen de
liefde voor de groote schrijvers der Oudheid bij hunne leerlingen
aanmoedigen, 't is nu eenmaal zoo: »de Geest des Tijds" verbant de classieken naar de achterhoeken der Bibliotheek.
Slechts zeer weinigen blijven hen inderdaad, en niet alléén
met woorden, vereeren. De kennis en beoefening der nieuwe
Letterkunde bezit geheel de voorliefde van het thans bestaande
geslacht; misschien zelfs nog meer van de jongelingschap, die
thans aan de Universiteiten studeert. De grootere behoefte aan
meerdere kennis van de natuurkundige wetenschappen is zeker
een der voornaamste oorzaken van de achteruitstelling der
classieke studiën.
Wij hebben een zeer vluchtige schets van de intellectueele
beweging in Nederland gedurende de laatste dertig jaren gegeven, wat het. Onderwijs betreft. Een ander middel ter ver
verstandelijke ontwikkeling zijn instellingen, cor--spreidngva
poratiën, genootschappen, vereenigingen, kringen en hoe men
het meer moge noemen. Vele daarvan zijn vrij algemeen bekend, andere alleen in eigen kring of omgeving, zelfs vaak niet
verder dan in de eigen stad. Wij noemen bv. de Maatschappij
tot Nut van '6 Algemeen ; die van Nederlandsche Leberkunde te
Leiden; het Historisch Genootschap te Utrecht, om ons slechts
tot deze enkele te bepalen ; de opsomming van alle zou te lang-
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dradig worden. Ettelijke hebben reeds een geheele eeuw doorleefd, zooals de twee eerstgenoemde ; andere dagteekenen nog van
het laatste tiental jaren. Evenals het groote Publiek in de Maat
Algemeen, hebben Rechtsgeleerden, Genees:-.clapjtoNuvn'
heeren, Letterkundigen, Kunstenaars, Architecten, Werktuigkundigen, Onderwijzers hunne eigen Maatschappijen of Genootschappen, en nagenoeg alle hun eigen tijdschrift, dat gewoonlijk tot
orgaan dient. Men schatte de werking van al deze Genootschappen en Maatschappijen niet al te gering. Zij oefenen op geestverwanten of vakgenooten een heilzamen invloed uit. De som
van de intelligentie eener Natie bestaat — men veroorlove ons
deze uitdrukking — niet slechts in hetgeen Letterkundigen of
Kunstenaars bijbrengen ; dan inderdaad zou de som der optelling
zoo groot niet zijn, maar zij bestaat uit de optelling van alle verschillende cijfers. De Intelligentie eener Natie omvat die van alle
bijzondere Intelligentiën, welke werkend optreden in de Maat
Heeren Letterkundigen, en Journalisten schijnen dit maar-schapij.
al te vaak te vergeten: vandaar een eenzijdig en onjuist oordeel.
Men zou ook onjuist oordeelen, wanneer men sommige kleine
vereenigingen en bijeenkomsten als al te onbeduidend bleef
beschouwen. Het is eene vraag, die men terecht den natuuronderzoeker mag voorleggen; wat beteekent meer: het nagenoeg
onzichtbaar kleine, maar dat groot is wat het getal betreft,
of wel het verbazend groote, maar dat wat het getal betreft,
klein is ? Past men dit toe op het onderwerp, waarover
wij thans spreken, dan zal men wellicht een hoogeren dunk
verkrijgen omtrent die talrijke, weinig uitgebreide, in engen
kring werkende Genootschappen, die bijna in iedere stad des
lands aanwezig zijn. Zaken van algemeen, zoowel als van
plaatselijk belang worden daarin besproken en onderzocht; Politiek zoowel als Letterkunde, Natuurkunde zoowel als Godsdienstquaestiën, door den een of anderen spreker ingeleid, zijn
daar het onderwerp. Dat er zeer veel verkeerd begrepen, zeer
veel in zeer kleine evenredigheden tot het gewicht der quaestie
behandeld wordt, zal niemand weêrspreken. Maar toch ... er
wordt menigmalen in dergelijke Genootschappen of Kringen even
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verstandig geredeneerd, als in onze hoogste staatsvergaderingen
of in onze geleerdste Maatschappijen. Wij zullen van dat tal van
Maatschappijen of Genootschappen slechts ééne soort noemen, die,
hoewel weinig bekend, toch volstrekt niet zonder invloed is gebleven; die op hetgeen men »de Politiek" in ons land noemt zich
heeft laten gelden en het nog doet; zoodat vele, zeer vele
oud-doctrinair- liberalen, die zelfs niet meer hebben kunnen beschouwen als bestaande slechts onder een »niet-volk ". Wij bedoelen de Katholieke kringen. Kort na 1853 is de eerste (Recht
voor allen) opgericht te Amsterdam, onder bestuur van P. van
Cranenburgh en L. J. Alberdingk Thijm. Later hebben o. a.
J. W. Cramer en J. A. Alberdingk Thijm de leiding op zich
genomen. Al meer en meer is dat voorbeeld gevolgd; er is bijna
niet ééne stad meer in Nederland, waar er geene bestaat. Geheelenal zelfstandig en zelfregeerend zijn zij doordrongen van
éénen geest; dat zij eene intellectueele en ook eene politieke
kracht zijn, zal niemand tegenspreken, wanneer hij ze slechts
eenigermate kent. Dat zij geene sociëteiten zijn, »waar men
komt om wat te praten ", weten zij, die in dergelijke kringen
bv. J. A. Alberdingk Thijm over ons voorgeslacht der XVIIB
eeuw, over Vondel, over Rembrandt; die Dr. P. J. F. Vermeulen over de theoriën en de ontdekkingen van Darwin; die
H. J. A. M. Schaepman over Da Costa, over Onderwijswetten,
over Sociaal- Democraten enz. enz. hebben hooren spreken.
Wij noemen slechts de Katholieke kringen in Nederland; er
zijn er meer. Alle richtingen des Geestes, in Godsdienst, in
Wetenschap, in Kunst, uiten zich in tal van Maatschappijen (')
en Genootschappen geheel het land door. Wij herhalen het:
zoo men ze niet kent, of te gering schat in hunnen invloed op
de intellectueele beweging van onzen tijd in ons land, dan kent
men niet, wat men diende te kennen; of men begrijpt niet,
dat voor één gebouw vele handen en hoofden noodig zijn; men
1 Wij hebben bij name alleen de Katholieke kringen genoemd, omdat
wjj in de eerste plaats aan de Katholieke beweging in Nederland sinds
1815 onze aandacht hebben gewijd.
(
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miskent eindelijk één der krachten, werkzaam in onze eeuw
van Democratie.
Meer ruchtbaarheid verkrijgen de Congressen, die meest alle
voor de verschillende vakken van Wetenschap of Kunst bijeenkomen. Bijeenkomsten van rechtsgeleerden, Geneesheeren, Taal- en
Letterkundigen, hetzij op jaarlijksche algemeene vergaderingen,
hetzij op internationale bijeenkomsten, worden Congressen genoemd. De gemakkelijkheid van verkeer tusschen alle landen van
Europa, die ieder jaar toeneemt, heeft deze mogelijk gemaakt.
De Wetenschap wordt er somtijds veel door gebaat; doch de kleinere, minder beduidende Genootschappen van eene stad of Provincie
bevorderen waarschijnlijk meer de verspreiding van Wetenschap
dan de Internationale Congressen. 't Is waar, zij voldoen minder
de ijdelheid van den een of ander welbespraakten redenaar.
Onder dergelijke internationale bijeenkomsten, verdient bij name
vermelding: de reeks Nederlandsche Le i terkundige Congressen,
die tot band strekt tusschen de beoefenaars van de Neder
Letterkunde, zoowel van Nederland, als van-duitscheTaln
het gedeelte van België, dat Vlaamsch spreekt.
Wel is waar behoort niet tot de middelen van intellectueele
beweging en vooruitgang, maar het is toch eenigermate een
teeken daarvan: de eerbied voor en de herinnering aan voorname persoonlijkheden, door het oprichten van standbeelden ter
hunner eere, van feesten ter herinnering aan hunnen geboorte en sterfdag. De vraag blijft evenwel, of de keuze altijd even
goed geweest is. In September 1867 is het standbeeld van
Joost Van den - Vondel te Amsterdam onthuld. Jacob Van Lennep, die, door zijne Uitgave van Vondels werken, verklaard en
toegelicht, reeds een eerezuil voor den grootsten dichter van
Nederland had opgericht, en na hem J. A. Alberdingk Thijrn
zijn de voornaamste bewerkers van het plaatsen van een standbeeld voor Vondel geweest; het beeld zelf is het werk van L.
Royer. Later zijn nog andere standbeelden verrezen, zooals
ook vroeger meermalen is geschied. Zoo heeft Tollens thans
een standbeeld te Rotterdam, Boerhaave te Leiden, J. R. Thorbe c ke te Amsterdam, Spinoza te 's-Gravenhage. Dat standbeel-
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den echter wel op aandrang van en door geestdrift van weinigen
kunnen opgericht worden, blijkt onder andere uit dat voor
Spinoza, den wijsgeerigen Israëliet, die geleefd heeft in de da
aan het Nederland--genvadWit,Rspenoar
sche volk zeer weinig bekend is. Slechts zij die in hunne wereldbeschouwing Pantheïst zijn vereeren Spinoza: de anderen
niet. Trouwens het beeld is alleen totstandgekomen door de
vereerders van Spinoza in alle landen van Europa. De Neder
betoonden volstrekt geen geestdrift. Het volk kende-landers
den Philosoof niet eens. Het standbeeld bewijst dan ook niets
anders, dan dat een klein getal Pantheïsten of althans zeer
geavanceerde Liberalen op religieus gebied den tijd gekomen
achtten om hunne geestdrift aan de Natie, die er niets van
weten wil, aanschouwelijk voor te stellen.
Herinneringsfeesten als hulde aan nog levende personen getuigen voor de gunstige gezindheid der Natie voor hunne talenten. De hulde, aan Mevrouw Bosboom -Toussaint op haren
zeventigsten jaardag toegebracht, moge eene hulde zijn geweest
voornamelijk van het Protestantsche Nederland en van beminnaars
der Protestantsche Letterkunde, die aan N. Beets, door mannen
van alle godsdienstgezindten, van alle politieke partijen, insgelijks
op zijn zeventigsten jaardag gebracht, is ongetwijfeld een teeken,
hoezeer de gedichten van N. Beets, hoezeer Hildebrands Camera
obscura in Nederland algemeen bekend zijn en vereerd worden.
De »eeuwfeesten," om dat woord te gebruiken, beteekenen
minder. Vondels sterfdag (hij stierf 5 Feb. 1679) moge den
5n Februari 1879 zijn herdacht geworden door een feestrede
van Dr. Schaepman, door een opvoering van de Leeuwendalers
in den Amsterdamsehen stadsschouwburg, het is een feit, dat
Vondels meesterstukken niet populair zijn; trouwens het echt
dichterlijk genie is niet voor de groote menigte even geniet
als het alledaagsche. Enkele Letterkundigen mogen ge--bar
dweept hebben met Vondels tweede »eeuwfeest "; mannen, doortrokken van eenen Gereformeerden geest, konden niet instemmen met de hulde, gebracht aan den dichter van Peter en Pauwels
en van de bijtende hekeldichten op Gomarus; en de Katholieken
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huldigden, al werd het niet luid uitgeroepen, vooral Vondel als
den groeten dichter, die door zijn overgang tot de Kerk, door
zijne satyren op de predikanten der XVIIe eeuw zich tot één
der hunnen had verklaard.
. Andere »eeuwfeesten," zooals dat van P. G. Hooft, in 1881,
zijn slechts dé uiting der gevoelens van eenige beminnaars der
Letteren geweest; dat voor den platten, volstrekt niet kieschen
blijspeldichter Bredero, 1884, is veeleer een bewijs, hoe gemak
een of ander enthousiast voor een of ander weinig beken--kelij
den en nog minder geëerden dichter een soort van »hulde" kan
»fabriceeren," die alleen bestaat in eene tooneelvertooning en
eenige tijdschriftartikelen... Het opvoeren van de Warenar van
Hooft, van het Moorije van Bredero is minder een bewijs, dat
de Letterkunde van het geslacht der XVIIe eeuw nog in alles
past voor ons geslacht, dan wel dat zij er in het geheel
niet meer voor past.
Dergelijke »eeuwfeesten ", die niets, dergelijke Congressen, die
niet veel beteekenen, zou men hoogstens als een der eigenaar
onzen tijd kunnen vermelden; meer beteekent-dighenva
de kennis en vlijt van onze mannen der Wetenschap, die wel
degelijk door studiën, onderzoek en lessen ons land tot eer verstrekken en de voornaamste werklieden van, de intellectueele
beweging voor onze Natie zijn. Moge Nederland al niet zulke
zeldzame geniën aan de Wetenschap geschonken hebben, als
bv. Pasteur, zulke gewichtige ontdekkingen hebben gemaakt als
bv. Edison, het heeft daarom niet minder medegewerkt aan
den algemeenen vooruitgang in kennis en Wetenschap. Wat in
het buitenland wordt ontdekt, gesteld of onderzocht, vindt dadelijk in ons land ijverige en geestdriftvolle beoefenaars en medezoekers. Trouwens al meer en meer, schier met ieder jaar,
verkrijgt de Wetenschap een cosmopolitisch karakter.
Wij zullen ter wille der beknoptheid niet te veel in eene
optelling van namen treden. Wie eenigermate bekend is met
den gang der wetenschappelijke ontwikkeling in Nederland,
weet zeer wel, dat het meer te wijten is aan het gebrek
van de zoogenaamde »hooger- ontwikkelde klasse" om in den
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vreemde te willen gaan zoeken, wat in eigen land even goed
te vinden is, dan aan een zekere achterlijkheid van Nederland.
In de rechtsgeleerdheid en de onderdeelen dier Wetenschap is
bv. de naam van Asser van niet minder goeden klank dan die
van eenig ander rechtsgeleerde in het Buitenland. J. de Bosch
Kemper, J. R. Thorbecke, J. Heemskerk Az. verdienen evenzeer
met eer genoemd te worden, zoowel in de Rechts- als in de Staats
Wij noemen slechts zeer weinigen, ofschoon-wetnschap.
er velen zijn. In de Geneeskundige Wetenschappen hebben
P. C. Donders en B. J. Stokvis niet slechts een Nederlandschen,
maar ook een Europeeschen naam • Iluet, Tilanus en anderen
verdienen genoemd te worden onder de uitstekendste beoefenaars
van dat onderdeel der geneeskundige Wetenschap, waaraan zij
hunne krachten en hun talent gewijd hebben.
Als scheikundige verdient de naam van J. W. Gunning, — één
van een drietal hoogst begaafde broeders, — vermelding. Wij
zouden nog andere, zeer verdienstelijke beoefenaars dier wetenschap kunnen noemen. Buys Ballot heeft, als meteoroloog, een
welverdienden naam, die bij geen anderen behoeft achter te staan.
Wat de werktuigkundigen betreft, ingenieurs, zooals Conrad en
Dirks, hebben den naam van Nederland voor altijd verbonden
aan de kolossale werken van tiet doorsteken van de landengte
van Suez en van die van Panama, waaraan nog wordt gewerkt.
Uitstekende beoefenaars van de Nederlandsche Taal zijn er velen:
onder dezen verdienen M. De Vries en diens voormalige, thans
overleden medewerker Te Winkel genoemd te worden.
Onder de beoefenaars der wijsgeerige Wetenschappen verdient
vooral Opzoomer (Hoogleeraar te Utrecht) vermelding. Hij is
niet alleen Philosoof, doch ook uitstekend Jurist en Letterkundige. De Duitsche Philosophie vindt door hem vooral een
weerklank in Nederland; de moderne Theologie heeft in hem
haren Philosoof; het Rationalisme en Liberalisme zijn heraut;
als geleerde staat hij in zijne beschouwingen hoog ; dat hij echter, als een der standdaarddragers van de moderne begrippen,
een heilzamen invloed uitoefent, zullen velen, te recht, betwijfelen. De wetenschappelijke Theologie heeft in W. Moll,
ive n. 20
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Scholten en Kuenen talentvolle beoefenaars gehad. Hoewel wij
hunne zienswijze niet deelen, willen wij dergelijke mannen
toch niet, als beoefenaars der Wetenschap, onvermeld laten.
De Theologie telt niet minder uitstekende beoefenaars onder
de Katholieken. Het ligt in den aard der zaak, dat hunne weten
bekend is. bij het groote Nederlandsche Publiek;-schapminder
des te meer echter is dit het geval in de Seminariën, die inderdaad in kennis en studie voor de Theologische Faculteiten aan de
Academiën niet behoeven onder te doen..Broere bv. is te Warmond
eene groote persoonlijkheid geweest, wiens herinnering nog in zegening blijft bij zijne leerlingen. F. J. van Vree, H. van Beek, om
slechts overledenen te noemen, verdienen niet minder als hoogst
wetenschappelijke mannen geëerd te worden. Wanneer wij een
boek moesten schrijven gelijk bv. ioltands Roem in Kunslen en
Wetenschappeaa van Collot d'Escury, zouden wij veel meer namen
en verdiensten van personen hebben te melden: wanneer wij
de bescheidenheid van velen onzer geleerde mannen, die aan de
Seminariën • enkel voor de Wetenschap geleefd hebben of nog
leven, niet eerbiedigden, (te meer nu wij ons tot het noemen
van slechts enkelen in ieder vak van Wetenschap bepalen,)
zouden wij meerderen van hen dienen te noemen • Wij bepalen
ons echter bij deze korte schets.
Eéne Wetenschap moeten wij evenwel nog, al zij het slechts
met korte woorden, aanroeren: de studie der Nederlandsche
Geschiedenis. Zij verdient in een afzonderlijk woord besproken
te worden, omdat de richting, welke zij in de laatste vijf en twintig
jaren van zekere zijde heeft genomen, wel degelijk in betrekking
staat tot de leidende gedachte bij het schrijven van dit werk, te
weten: liet herstel der Katholieken in Nederland tot eene »politieke persoonlijkheid" (1) en het vorderen der rechten, die aan
dergelijke »persoonlijkheid" niet onthouden kunnen worden.
Wij hebben vroeger reeds gesproken over de onschatbare
verdiensten van Groen van Prinsterer, als historievorscher en
historieschrijver. Zijn Geschiedenis is niets anders dan ééne thesis:
(1) Woorden van C. Broere,
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Nederland groot geworden door de Hervormers, gesproten uit
Calvijn ; Nederland gezonken, toen het ontrouw werd aan »het
Woord Gods.` Bakhuizen van den Brink, J. van Vloten, Brill,
R. Fruin, C. H. Rogge, die onder anderen een voortreffelijke
levensgeschiedenis van Uytenbogaert heeft geschreven, verdienen
vooral onder de Nederlandsche historiebeoefenaars van het laatste
dertigtal jaren genoemd te worden. Bij Groen van Prinsterer was
de Calvinistische beschouwing onzer Geschiedenis aan het woord ;
door Motley, een Amerikaan, werden alle anti-papistische en
liberalistische begrippen over onze »volkshistorie" gedurende »den
bloedstrijd der vaderen" weder in een schitterend, nieuw gewaad
gestoken. De vertaling, waardoor Motleys werk zoozeer inheemsch
werd, dat veel voortreffelijker geschiedschrijvers, bv: B. Fruin, bij
hem vergeleken, in de schaduw bleven, verscheen omstreeks 1857.
In 1853 had door de Herstelling der Bisschoppelijke Hierarchie
de eeuwenlange onderdrukking en achteruitstelling opgehouden.
Het Gebouw zelf was weder vernieuwd. Er diende echter nog
veel »bijwerk" gemaakt te worden. Zoo, bv. moesten de
Katholieken niet slechts gelijk gerechligd maar inderdaad gelijk
zijn. Dit is het doel der werkzaamheid op zoogenaamd »politiek"
gebied. Daartoe moest de dwaling wederlegd worden, dat de
Roomschgezinden hier te lande slechts afstammelingen waren
van vreemden, die zich gevestigd hadden in onze provinciën;
dat de Hervorming een werk van gewetensvrijheid en van verdraagzaamheid was geweest. Er moest aangetoond worden, dat
het Catholicisme in de Nederlanden gewelddadig was onderdrukt
geworden, ofschoon de Katholieken zich evenzeer als de toen
nog weinig talrijke Hervormden tegen tirannie en overheersching
hadden verzet, maar door de trouwbreuk van dezen wederom genoodzaakt waren geworden het »legitiem gezag" van Philips II
terug te wenschen; dat, in één woord, aan de Katholieken van
Noord-Nederland de volledige gelijkheid en vrijheid niet als een
gunst, door de liberale beginselen hun verleend, moest gegeven worden, maar als een recht, waarvan men hen ter kwader
ure had beroofd. Met dat doel, in dien geest is de Geschiedenis
der Nederlandsche Beroerlen in 1865 verschenen. Weinige wer-
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ken hebben, den prijs en den omvang in aanmerking genomen,
zooveel koopers, en zooveel lezers gevonden in Nederland.
Het werk zelf verraadt, door den vorm, het doel waarmede
het is geschreven: wederlegging van de dwalingen op historisch
gebied omtrent gebeurtenissen, omtrent personen, die in dat
tijdvak van 1559-1598 op den voorgrond zijn getreden : het
is eene »reconstructie" (1) der Historie van de XVIe eeuw in
Nederland. De letterkundige waarde is vaak opgeofferd aan de noodzakelijkheid tot wederlegging van hetgeen tot nu toe als schier
onwederlegbaar werd aangenomen. De Geschiedenis der Nederl andsc k e Beroeróen mist ettelijke der groote verdiensten, welke
bv. R. Fruin's historische werken bezitten: het heeft echter
gevormd wat men gewoon is »een School" te noemen. Dat de
aanvallen, waaraan dergelijk werk in Nederland moest blootstaan,
zeer scherp waren, doch door hunne hartstochtelijkheid weinig
bewezen, is zeer gemakkelijk te begrijpen.
Wanneer men eenigen der voornaamste geschiedvorschers van
onzen tijd noemt, mag men vooral den geleerden Jezuiet Van
Lummel niet vergeten: een man, die o. a. tot de kennis van
den toestand der Katholieken in de XVIe en XVIIe eeuw meer
heeft toegebracht dan eenig ander. Hij is zeker een der uitstekendste en scherpzinnigste historievorschers van ons land in de
laatste eeuwen.
Wanneer men over de intellectueele beweging van onzen
leeftijd spreekt, verdient de dagbladliteratuur in de eerste
plaats genoemd te worden. Niemand zal noch haren machtigen
invloed, noch hare groote verdiensten, doch ook niet minder
hare groote gebreken en hare vaak heillooze werking ontkennen.
Hare macht was vóór 4848 reeds zeer groot: met ieder jaar is die
gestegen. In 1869 werd in Nederland, gelijk wij reeds in een
vroeger hoofdstuk hebben gemeld, het dagbladzegel opgeheven.
Het blijft de vraag, of deze maatregel gunstig heeft gewerkt
zoowel voor het lezend publiek, als voor de dagbladliteratuur
(1) Het woord is van Dr. Cramer, oorspronkelijk in gunstigen zin gebezigd ; later als een blaam: ik neem het echter aan: Reconsti^uere, weder
herstellen wat omvergeworpen is.
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zelve. Het is niet tegen te spreken, dat sinds dien tijd »kranten ",
van elkander geheel verschillend in wijze van verschijnen, in formaat,
in prijzen, bij menigte zijn opgestaan. Gelijk door de voorstanders
van de opheffing van het zegel op de dagbladen werd beweerd,
hebben zich inderdaad Benige talentvolle »pennen" geheelenal aan
de Journalistiek gewijd; maar of het gehalte van de Pers in
het geheel is verbeterd, mag betwijfeld worden. Tegen één goed
stijlist hebben tien taal- en papierbedervers zich geroepen geacht de publieke opinie te leiden; tegen éénmaal dat een
belangrijk vraagstuk verstandig en grondig in de dagbladen wordt
besproken en onderzocht, worden zeker tienmaal de eigenlijke
quaestiën verkeerd of eenzijdig voorgesteld ; door niet- en door halfweters op hoogen toon beoordeeld ; en wordt niet zelden de hartstochtelijkheid bij de groote menigte opgewekt. Bovendien heeft de
dagbladpers dit gebrek, dat zij hare schrijvers oppervlakkig, hare
lezers onnadenkend maakt. Evenwel mag men om deze fouten
hare goede hoedanigheden niet miskennen. Velen wijden zich met
ijver en met overtuiging aan de zaak, welke zij willen verdedigen. Aan sommige bladen zijn mannen met uitstekende begaafdheden werkzaam. Ondanks zeer vele oppervlakkigheid kan men
vaak een groot talent aan ettelijke bladen toekennen, en —
wat niet het minst beteekent — zoodra een gedeelte van de
dagbladpers aan Maatschappij, aan Geloof, aan Staatsinstellingen
wonden slaat, is een ander gedeelte gereed om, zoo mogelijk,
die te heelen. Wij behoeven de namen der voornaamste dagbladen van Nederland niet te noemen; zij zijn genoeg bekend;
de kleinere, meestal onbeduidend, verdienen Beene afzonderlijke
vermelding. Hun bestaan is zeker geen argument voor het afschaffen van de examens. Wanneer Juristen, Geneesheeren,
Ingenieurs, Onderwijzers zóó onvoorbereid, zóó misdeeld van
voorbereidende studiën en van verkregen Wetenschap, hunne
betrekkingen zouden kunnen aanvaarden, als dit de meeste
schrijvers der kleine bladen doen, wier getal legio is, dan zou
inderdaad eene Anarchie te voorschijn treden, waardoor de
Wetenschap zou ten ondergaan.
De tijdschriftliteratuur heeft insgelijks, na 1848, een ruimer
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veld tot bearbeiding gekregen: het Publiek leest meer dan het
geslacht vóór ons en het leest gaarne over alles : mits het
niet al te groote inspanning kost. Het Tijdschrift dient soornamelijk om in een beknopteren vorm een goed overzicht te geven van een boek, eene gebeurtenis, eene zaak, die voor het
oogenblik de aandacht trekt. Niet minder dient het om mannen
van ééne Wetenschap, één vak, op de hoogte te houden van
hetgeen hunne aandacht verdient: de wetenschappelijke tijdschriften, bv. voor Rechtsgeleerden, voor Natuurkundigen bestemd,
verdienen dan ook hoog gewaardeerd te worden. Mannen, beroemd om hunne wetenschappelijke kennis, treden daarin op om
hunne kunst- en vakgenooten voor te lichten. Menig weten
Tijdschrift bezit dan ook eene niet geringe waarde.-schapelijk
Dienen deze alléén voor de beoefenaars van ééne Wetenschap
of Kunst en hebben zij slechts een beperkten kring van lezers,
andere daarentegen zijn geschreven voor het groote Publiek, lietwelk men het »beschaafde" noemt. Zij spreken over Geschiedenis,
Kunst, Literatuur, gebeurtenissen en quaestiën van den dag ; zelfs
over theologische onderwerpen. Het verdient opmerking, dat
zulke tijdschriften, die schier alle in een rationalistischen geest,
vooral in den geest der »moderne Theologie" geschreven zijn, zoozeer de aandacht trekken van een Publiek, hetwelk naar men
beweert, zich boven de »Godsdienstverdeeldheid" heeft geplaatst.
Het is, dunkt ons, een teeken, dat de theologische quaestiën nog
niet hare waarde en haren invloed hebben verloren. De Gids,
die nog altijd het voornaamste Tijdschrift van Nederland blijft,
biedt schier ieder jaar zijnen lezers artikelen aan van Theologanten der »moderne richting". De uitstekendste mannen in
ieder vak van Wetenschap vullen met hunne doorwrochte opstellen de nummers van De Gids. Men zegt wel eens, dat het
Tijdschrift oud wordt en de gebreken des ouderdoms begint te
vertoonen; maar anderen, en met niet minder grond, betwijfelen dit. De Gids, altijd nog ietwat doctrinair-liberaal, voldoet evenwel niet meer aan de jongere Liberalen van meer
geavanceerde beginselen. Voor dezen is door S. van Houten en
geestverwanten een nieuw tijdschrift opgericht: de Vragen des
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Tijds. Daarin worden vooral sociale en politieke quaestiën behandeld, de richting van de Fragen des Tijds is zeer democratisch. In 1871 is een katholiek tijdschrift opgericht, onder directie
van Dr. H. J. A. M. Schaepman en Dr. W. J. F. Nuyens. Het plan
was een tijdschrift uit te geven, waarin staatkundige, letterkundige en historische quaestiën werden besproken, in eenen geest
overeenkomstig de Leer der Katholieke Kerk. Het zou een tegen
de Gids en van de Vragen Iles Tijds moeten wezen:-hangerv
deze beide liberaal en democratisch gezind, het andere Katholiek. Het
heeft den naam van Onze /Yachter. (1) Door het talent van Dr.
Schaepman, door de medewerking van wijlen rnr. S. P. Lipman,
van P. J. F. Vermeulen en vele anderen, heeft het terstond grooten
opgang onder de Nederlandsche Katholieken gemaakt en is zijn
invloed niet gering geweest. (2) Andere tijdschriften bezitten
minder invloed, uitgezonderd de Studiën, uitgegeven door de
Jezuieten; sommige lijden een kwijnend leven. Dit echter is niet
het geval met de voortbrengselen der Volksliteratuur, die door
platen de menigte aanwakkeren, zooals de Nederlandsche Ilrustratie, de Katholieke Illustratie en andere.
Niet zulk een grooten, maar toch grooten invloed op de intellectueele
ontwikkeling van de groote menigte oefenen het Tooneel en
de Roman uit. Men kan niet zeggen, dat die invloed heilzaam
werkt. Wel zijn er vele goede Romans, ettelijke goede Tooneelstukken, maar wat verreweg de meerderheid daarvan betreft,
zijn zij veeleer nadeelig, dan voordeelig. Hunne geringste fout
is nog, dat zij veeleer het ernstig denken in den weg staan
dan bevorderen. Zij kunnen, hoogst genomen, eene onschuldige uitspanning geven, en juist de meeste doen dit niet; al
ware het alleenlijk reeds daardoor, dat zij drogredenen omkleeden met een doorzichtig gewaad, waardoor de eenvoud dPs
verstands (het echt ware is altijd eenvoudig) bedorven wordt,
(1) Eerst heeft het geheeten: de Wachter.
(2) Onze Wachter houdt 1 Januari 1886 op te verschijnen; eene der voor

redenen daarvan is, dat zijne verdienstelijkste medewerkers tot leden-namste
van de Tweede Kamer der Staten Generaal zijn benoemd. Onze Wachter
wordt met de Katholiek één tijdschrift.
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of dat zij eene moreel ziekelijke overprikkeling van het zenuwstelsel bevorderen. Ter eere van ons vaderland kunnen wij zeggen,
dat verreweg de meeste voortbrengselen van Tooneel- of Romanliteratuur overgeplant zijn uit den vreemde : voor het grootste
gedeelte altijd nog uit Frankrijk ; hoewel ook Duitschland en
Engeland daartoe bijdragen. Over het algemeen genomen, kan men
zeggen, dat van den vreemden invoer van die artikelen de Engelsehe nog de beste zijn. Zelfs hebben de voortbrengselen van
Dickens in Nederland zulken opgang gemaakt, dat zij evenveel
gelezen worden als de voortbrengselen van de nationale Letterkunde; trouwens zij verdienen dat, evenals de Romans van
Walter Scott en Thackeray.
In Nederland hebben eenigen in dit tijdsverloop een welverdienden naam als Romanschrijver gekregen. Jacob Van Lennep,
reeds vóór 1848 bekend, is na dat jaar beroemd geworden.
Zijn Ferdinand Ilnyck is misschien de beste Nederlandsche Roman van de laatste vijftig jaren. Later heeft zijn Klaasje Zeven
een verdienden en in andere opzichten niet verdienden op--ster
gang gemaakt. Als dichter is Jacob Van Lennep niet minder
vermaard. Ofschoon zijne Poëzie verre moet achter staan bij
die van Beets of Potgieter, verdient zij toch groote achting.
Van Lennep stierf in 1868.
Mevrouw B.)sboom-Toussaint, reeds vóór 1848 als Romanschrijfster bekend, heeft zich later door geheel het land een
welbekenden naam en welverdiende faam gewonnen. Hare
eerste romans zijn zoogenaamde Historische Romans, die van
haren lateren tijd zede- romans. De laatste verdienen, boven de
eerste den voorrang; misschien is Majoor Frans de beste harer romans. Zij blijft ,alsschrijfster,harebeginselen en hare levens- en wereldbeschouwing getrouw; hare Orthodox- Gereformeerde overtuiging
straalt in hare kunstproducten door en haar echt -Hollandsch karakter wordt nergens door haar verloochend; evenmin als haar
godsdienstzin; de zedelijke strekking harer romans steekt zeer
gunstig af bij de groote massa der Romanliteratuur. Mevrouw
Bosboom- Toussaint verdient genoemd te worden onder de groote
schrijvers van Nederland.
,
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Insgelijks verdient als Romanschrijver H. J. Schimmel te
worden genoemd. Zijne Mary Hollis, Mylady Carlisle, later
Sinjeur Semeins, historische romans, waarvan de stof voor de twee
eerste genomen is uit de Engelsehe, die van den laatsten uit
de Nederlandsche Geschiedenis, zijn wel is waar geen meesterstukken van den eersten rang, maar toch onzer Letterkunde
niet onwaardig. J. J. Cremer heeft door zijne kleine verhalen,
genomen uit het volksleven, een naam verkregen, die algemeen
bekend is. In zijn Betuwsche novellen blinkt zijn talent meer
nog dan in zijn uitgebreidere romans. Hij heeft beproefd te
schrijven in de Over-Betuwsche volkstaal. Een goed voor
tongval geheelenal meester, moge eene groote aan -lezr,dn
geven aan zulke taal ; te betwijfelen valt het-treklijhd
echter of dergelijke manier van schrijven voor den Letterkundige
aanbeveling verdient. Andere romans, zooals bv. de Lidewyde
van Busken Huet, de romans van J. Ten Brink en vele andere
van veel mindere waarde nog, zijn van dien aard, dat wij ze
hier ongenoemd kunnen laten.
Men heeft wel eens gezegd, en niet geheelenal ten onrechte,
dat de Roman eigenlijk eene vrouwenliteratuur is. Zeker is het,
dat wanneer vrouwen zich geroepen achten om als schrijfster
op te treden, dit in verreweg de meeste gevallen is als schrijf
kleinere verhalen, in een romantischen-stervanRomf
vorm gekleed. De groote schrijfsters zijn dan ook, op enkele uitzonderingen na, romanschrijfsters; eenigen zijn dichteressen, weinigen
schrijvers van naam op wetenschappelijk gebied. (1) Wij rekenen
het niet tot eene oneer voor Nederland, dat onze vrouwen minder
begeeren te dingen naar letterkundigen roem. De grootste roem
voor eene vrouw is te behalen in den kring haar door God
en door hare natuurlijke bestemming aangewezen. Desniettemin hebben in onzen tijd meer dan vroeger eenige vrouwen door de Pen, als voorgangsters op liet gebied van »Ver(1) Men vergete niet, dat wij alleen over Nederland spreken, ons land
heeft nooit eene Madame de Sevigné of eene Madame Schwetchine
bezeten.
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lichting en Beschaving ", willen optreden. Wat aan Mevrouw
Bosboom -Toussaint is mogen gelukken, gelukt evenwel niet aan
hare navolgsters. Eerie vrouw, die als schrijfster optreedt, zal nog
veeleer dan een man struikelen over .... de middelmatigheid.
Bovendien bedenke zij, dat, in zake van letterkundige of van
wetenschappelijke kritiek, de eischen der burgerlijke wellevend
gelijk eene vrouw die vorderen kan, achteruit worden gesteld.-heid,
Eene vrouw, die gelijk een man wil optreden, verdient ook als
een man behandeld te worden. Onder de schrijfsters van onzen
tijd verdienen dan ook alleen Wallis — een naam waarachter
die van Mejuffrouw Opzoomer schuilt — en Melati van Java —
insgelijks een aangenomen naam, vermeld te worden; hoewel
ook Mejuffrouw L. Stratenus zeer lieve versjes maakt en eene
niet onverdienstelijke schrijfster is. De te hoog opgevoerde
eischen, door sommigen -- die echter veel meer tegenstanders
dan voorstanders in den lande vinden — gesteld voor het
Onderwijs van meisjes aan Hoogere Burgerscholen enz., zullen
wel het getal van »mislukte personen" en van »blauwkousen"
kunnen vermenigvuldigen, maar niet het getal van deyeljke
vrouwen vermeerderen.
In het tijdsbestek van de laatste vijfentwintig jaren heeft eene
School op Letterkundig en op Kunstgebied zich laten gelden, die
de »Naturalistische" wordt genoemd; zij gaat nog verder dan de
realistische. Zij acht het hare roeping de Naluur, zoowel het
bezielde als het onbezielde leven, wverkeljk te schetsen, gelijk
het is. Vandaar dat zij zich vermeet, zoowel het afschuwelijkste
als het verachtenswaardigste, dat zij waarneemt, te beschrijven
al zijn het ook physiologische of pathologische verschijnselen,
welke alléén de medicus op de ontleedtafel of in het gasthuis
opmerkt. Zola, een Franschman, heeft, doordat hij de voornaamste meester in dergelijke kunstproducten (Y) is, duizende
en duizende lezers gevonden. Men kan niet zeggen of hij
meer bewonderaars dan veroordeelaars vindt. Tot nog toe
heeft hij in Nederland wel vele lezers, doch slechts weinig navolgers en nog meer tegenstanders gevonden. Andere
rationalistische schrijvers in het »Babel onzer dagen," doen
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wel voor Zola niet onder in »naaktheid van beschrijving," maar het
gevaar, dat in hun boeken ligt verscholen, voor echte Kunst en
voor goede Letterkunde en voor het besef van zedelijkheid, zijn
daarom niet minder. J. Ten Brink, thans Hoogleeraar in de nieuwe
Letterkunde te Leiden, heeft Zola zijnen landgenooten meer bekend trachten te maken. Men is daarom evenwel nog niet gerechtigd J. Ten Brink op ééne lijn naast Zola te plaatsen. Wij
spreken dan ook met een enkel woord over die School, omdat
hare voortbrengselen in Nederland maar al te veel worden gelezen. Trouwens het verkeerde vindt in ons land meer ingang,
wanneer het uit den vreemde, dan wanneer het van eigen bodem
is voortgekomen.
Dit is ook het geval met het Tooneel. Verderfelijk, veel meer
dan nuttig is hetgeen wat in ons land op het Theater wordt
vertoond. Zeker is het voor verreweg het grootste gedeelte van
het buitenland ons toegevoerd. Men telt vertaalde tooneelstu'kken
bij honderden tegen tien oorspronkelijke. H. J. Schimmel, Jacob
Van Lennep hebben het tooneellievend Publiek onthaald op
oorspronkelijke stukken: die van Van Lennep zijn óf gele
vertalingen bv. van Shakespeare. Die van-genhidstuk,Of
Schimmel bezitten geene groote waarde: zijn Gondebald en
zijn Struensee zijn misschien de beste. Zijn Joan Wouters
behoort nog tot die stukken, waarin bv. ieder Spanjaard een
schurk, ieder Nederlander een held en Willem van Oranje een
antieke Heros, overgeplaatst in moderne tijden, wezen moet.
Veel meer recht om als echt Nederlandsch Blijspeldichter genoemd te worden verdient Justus van Maurik, wiens Janus Tulp
waard is om populair te zijn en het nog langen tijd te blijven (1).
Niet minder is Justus van Maurik, door zijne geestige en inderdaad menschkundige verhalen uit het Volksleven, thans als schrijver
algemeen beroemd.
Drie anderen mogen als Letterkundigen niet ongenoemd gelaten worden. De eerste, C. Busken Huet, vroeger Predikant,
(1) Er is later, na 1880, nog een ander stuk van Justus van Maurik ten
tooneele gevoerd, dat niet onderdoet voor Janus Tulp.
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later in Indië dagbladschrijver, thans te Parijs woonachtig, is
zeker een dergenen, die het schoonste Nederlandsch schrijven. Zijne
Leerkun dige schetsen, zijn met een meesterlijke pen geschreven.
Als literaire kritiek blijven zij modellen.
Nog meer algemeen bekend is Multatuli, wiens naam is Donwes Dekker. Hij heeft door zijn Max Havelaar al dadelijk een
opgang gemaakt, zooals zeer zelden een schrijver hier te lande
te beurt valt. De eigenaardige toon, waarin dat boek is geschreven,
heeft daartoe veel bijgebracht; misschien nog meer, dat het al
dadelijk gelijk een oorlogsram tot omverwerping van de koloniaal-conservatieve Politiek kon gebruikt worden. De Max Havelaar is echter niet tegen de »Oost Indische Oudgasten" alléén
gericht; misbruiken, die ter verantwoording van beide koloniale
partijen komen, worden daarin scherp gegeeseld. Later heeft Multatuli nog veel geschreven. Men vindt daarin ettelijke zeer schoone
bladzijden ; maar voor het grootste gedeelte is het kaf, waarin nu
en dan een zuivere graankorrel kan gevonden worden. Niet zonder grond is Multatuli dan ook genoemd geworden: neen over
het paard getild genie." Het schijnt, dat voor hem geen andere
grootheid bestaat dan ... Multatuli alléén. Zijne Ideeën zouden
dieper gedacht zijn, maar in verreweg de meeste ontbreekt
juist .... gedachte. Zijn stijl, zijn toon, zijne »ideeën" hebben
echter een machtigen invloed uitgeoefend: vooral op het jongere
geslacht, dat nog geen stijl kent, hoogmoedige minachting en
een hoogen toon omtrent het Heilige als kenmerk van Genie bewondert en in holle klanken ideeën meent te ontdekken.
Een derde is Jan Holland (A. J. Vitringa), vroeger Rector
aan de Latijnsche school te Enkhuizen, thans aan het hoofd
gesteld van het Gymnasiaal onderwijs te Deventer. Lange jaren
is hij weinig bekend geweest, hoewel het reeds bijna dertig jaren is geleden, dat zijn eerste werk van de Pers is gekomen.
Jan Holland is een ernstig denker en was vroeger een groot
bewonderaar van de Kantiaansche Philosophie ; thans is hij
vooral uitstekend Letterkundige. Opvoeding en onderwijs zijn
langer dan dertig jaren het voorwerp zijner studiën, zoowel
theoretisch als praktisch, geweest. Zijne geschriften zijn vele
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in getal ; zijn stijl is een der beste van onze hedendaagsche prozaschrijvers: zijn vorm is meestal die van verhalen,
of wat men »Romantisch ", ofschoon niet geheelenal juist, zou
kunnen noemen. Hij heeft zijne populariteit vooral te danken
aan het onmiskenbaar talent, ook wel aan het bijtende zijner
satyre. Als dusdanig wordt hij evenwel nooit hatelijk. Men heeft
hem eens: »Multatuli met witglacé•handschoenen" genoemd.
Hij heeft er meer aan toegebracht dan duizend dagbladartikelen
om het hedendaagsch onderwijs naar de wet in discrediet te
brengen. Geen wonder derhalve, dat bewonderaars onzer bestaande
wetten op het onderwijs, dat predikanten van de moderne richting enz. volstrekt niet dweepen met hetgeen Jan Holland heeft
geschreven. Desniettemin leest het ernstig Publiek, dat omtrent
eene voorname quaestie van den dag wenscht onderzoek te doen,
zijne boeken: evenals zij die een boeiend en geestig boek, geschreven in een fraaien stijl, beminnen. Jan Holland behoort
dan ook onder de schrijvers van onzen tijd, die een belangrijken
en heilzamen invloed uitoefenen.
Nederland is evenmin na als vóór 1848 arm aan dichters,
wier naam mag genoemd worden. (1) De grootste dezer hehooren nog tot het tijdsbestek van vóór 1848. Hij, die boven alle andere gesteld moet worden, die slechts voor Vondel, misschien niet eens voor Bilderdijk behoeft achteruit te.
staan, mr. Isaac Da Costa, is in 1861 overleden, Tollens
was reeds vóór hem (1856) ten grave gedaald. Jacob Van
Lennep overleed in 1868. De Genestet stierf in 1861, in den
nog jeugdigen leeftijd van twee-en- dertig jaren. Deze behoort
ongetwijfeld tot de meest geliefkoosde dichters van onzen tijd.
Niet slechts door diep gevoel en dichterlijke vlucht, al zij het
dan ook geen hooge, verdient hij dit. De Genestet is een
der mannen over wien »de Geest des tijds ", gelijk men het
noemt, niet is heengegaan zonder hem te wonden; die Geest
(1) Ik herhaal het: wij schrijven geene geschiedenis der Letterkunde,
maar alléén een hoofdstuk over de Intellectueele ontwikkeling. Wij noemen
dus slechts hen wier talent of invloed groot is.
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heet: de Twijfel. Hij is evenwel niet een twijfelaar, omdat hij
niet wil zien; maar hij zoekt het Licht en weet het niet te
vinden. Heeft de ziekte, waaraan hij is bezweken, op zijnen
geest dat eigenaardige gedrukt, dat vaak de tering laat aan hen,
die zij onmeêdoogend heeft aangegrepen? ... Ook Potgieter ligt
reeds in het graf. Hij behoort geteld te worden onder de uitstekendste prozaschrijvers, die vóór en na 1848 in onze Letterkunde hebben geschitterd ; niet minder munt hij uit als dich
Zijn fraaiste gedicht Florence kan evenwel slechts genot aan-ter.
lezers schenken, die een niet alledaagschen schat van kennis
bezitten. Potgieter is dan ook nooit populair geweest. J. J. L. Ten
Kate behoort tot de vruchtbaarste dichters van onzen tijd,
wiens voordracht en poëzij men blijft beminnen. Hij is een
diergenen die de lieftalligheid van de Nederlandsche Taal, misschien meer dan eenig ander dichter, weet te doen uitkomen.
De meest algemeen bekende en beminde dichter van Nederland,
die reeds ettelijke jaren vóór 1848, en thans nog, allen,
zoowel van meerdere als van mindere begaafdheden, boeit, is
N. Beets: zelfs Tollens heeft het niet van hem in populariteit
kunnen winnen.
Tot de dichters van vóór 1848 behoort ook J. A. Alberdingk
Thijm. (geb. 1820) Zijn bloeitijd valt echter na 1848. Zijn naam
is in den lande schier niemand onbekend; al ware het alléén,
omdat hij tot ongeveer een tien à twaalftal jaren geleden gold
voor nd'Ultramontaanschen klant, begroet met slijk en steenen."
In het eerste tijdvak van zijn letterkundige loopbaan heeft hij
allerkrachtigst medegewerkt tot het herstel van de Christelijk.
Germaansche traditiën, die door de Renaissance onderdrukt
geworden waren. Vondel en de groote vernuften van de XVtle
eeuw zijn door hem verheerlijkt geworden. Allen, die aan den
roem van Holland in Kunst en Letteren hebben bijgedragen, —
hoezeer dan ook velen dezer vroeger te veel vergeten zijn, doch thans
misschien te hoog verheven worden, — hebben in hem een lofredenaar gevonden. Als dichter behoort J. A. Alberdingk Thijm wel
niet geheel tot hen, die gelijk Da Costa »met adelaarswieken"
hunne vlucht genomen hebben, maar by behoort zeer zeker niet
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tot de minsten onder zijne tijd- en kunstgenooten. Als proza
munt hij wellicht nog meer uit dan als dichter. Zijne-schrijve
ronclelporirellen behooren tot de juweeltjes van onze Letterkunde. J. A. Alberdingk Thijm ziet echter, in zijne beschrijvingen, meer wat de Kunst, dan wat het karakter is; eerder de
omgeving en de decoratie dan de kracht of zwakte eener persoonlijkheid. Vandaar dan ook dat eenige blijspelen, — eigenlijk
niets meer dan »gelegenheidstukken" zooals van Lennep ze heeft
gemaakt, -- die uit zijne pen zijn gevloeid, behooren tot het
zwakste gedeelte van zijne zeer omvangrijke »letterkundige
nalatenschap ", zooals men het eenmaal zal noemen. Kunstkenner en kunstbeminnaar boven alles en vóór alles, is hij meer
subjectief dan objectief in zijn oordeel. Omdat hij de eerste
Katholiek is geweest, die openlijk, in het door allen ten strijd
gekozen worstelperk, als dusdanig, is opgetreden, is hij al dadelijk door geestverwanten hoog geprezen, door tegenstanders vaak
onwaardig behandeld, door verreweg de meesten nooit begrepen. Trouwens een populair schrijver is J. A. Alberdingk Thijm
nooit geweest; hij kan het ook niet zijn.
Dezen waren omstreeks 1848 de mannen, die als dichters de
Nederlandsche Letteren tot eer verstrekten, hetzij, zooals het
geval was met de grootsten van allen, het voor hun werkkring
»reeds avond geworden was," hetzij zij in hun volle kracht
waren, hetzij zij hunne dichterlijke loopbaan pas waren ingetreden. Zij zijn niet de eenigen, zij zijn de uitstekendsten en invloedrijksten, daar ook nog anderen niet geringe verdiensten bezitten.
Gelijk de geslachten der menschen zoo wisselen ook de geslachten
der dichters. Dertig jaren bv. na 1848 is eene andere generatie in
het volle bezit van talent en van roem gekomen, al behooren de
mannen van de voorgaande eeuw nog niet allen tot hen die
zijn heengegaan. Onder dit later opgekomen geslacht in onze
Dicht- en Letterkunde komt, zonder eenigen twijfel de eerste
plaats toe aan Schaepman (geb. 1844). Men verhaalt, dat Jb. Van
Lennep, toen hij de eerste gedichten van Schaepman had gelezen, zeide: »Vondel is bij ons herrezen." Niet lang nadat
hij de priesterlijke wijding had ontvangen vertrok hij met den
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Aartsbisschop van Utrecht, Mgr. A. J. Schaepman, naar Rome,
waar het Vaticaansch Concilie was vergaderd. Heeft de geest, die
hem bezielt, hem tot geboren dichter gemaakt, het verblijf te
Rome, tijdens een der belangrijkste gebeurtenissen onzer Eeuw,
heeft ongetwijfeld een machtigen invloed op de verdere ontwikkeling en richting van zijn talent uitgeoefend; hoewel hij
reeds vóór zijn vertrek naar de stad der Pausen de Ultramontaansche dichter bij uitnemendheid was. Men heeft aan
Schaepman verweten, dat »hij slechts ééne snaar op zijne Lier
heeft" en slechts ééne soort van Poëzij, een schetterende koperen
krijgsklaroen kende. (1) Hierin vergist men zich. 't Is waar, de
omstandigheden, waarin Europa verkeerde, toen Schaepman voor
't eerst optrad als dichter, de overweldiging der Pauselijke Staten
enz. moesten een sterken en diepen indruk op het dichterlijk talent
gemaakt hebben, maar, hoewel als dusdanig door de drukpers nog
niet algemeen bekend geworden, weet hij evenzeer lieflijk en
zacht te wezen. Trouwens men zal toch niet van een dichter,
die Priester is, zangen begeeren gelijk bv. van Tollens: »Schoon
Elsje ", of gelijk de verzen van Beets aan zijn Gade en kinderen.
Schaepmans medewerking aan de Tijd heeft hem er toegebracht,
om van de kiezers van Breda een mandaat als Lid van de Tweede
Kamer der Staten- Generaal te aanvaarden. Toestemming van het
hoogste kerkelijk Gezag, uitlegging van een Artikel der Grondwet
door de Staten- Generaal zijn redenen genoeg, dat hij dat mandaat
kon aannemen. Velen onder zijne geloofsgenooten zouden wel is
waar liever gezien hebben, dat Schaepman een Nederlandsche
Lacordaïre of een Katholieke Da Costa ware geworden, maar zijn
optreden als redenaar, zijn verbazende kennis van zoovele ver
wetenschappen, hebben later hen geheel verzoend met-schilend
Schaeprnans politieke werkzaamheden. Onder de Katholieken in
Nederland is hij zeer populair. Meer dan iemand ooit te voren of
in den tegenwoordigen tijd heeft zijne persoonlijkheid de laster-

(1) Dit ongeveer is de zin van een kritiek over Schaepmans Poëzg door
Ch. Boissevain in de Gids.
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taal gelogenstraft van hen, die, het meest omstreeks 1853
maar ook nog jaren daarna, beweerden, dat »de Roomschen niets
anders zijn dan menschen zonder kennis, zonder studie en
zonder talent." Minachtende aantijgingen kwetsen vaak meer dan
een geweldige aanval; (1) althans velen in Nederland hebben nog
niet vergeten, wat zij in 1853 hebben moeten verdragen. De
talenten van Schaepman als redenaar zijn misschien even groot
als die van den dichter. Niet één Katholiek heeft dan ook door zijn
optreden in het politieke Leven der laatste jaren zulk een grooten
invloed uitgeoefend als Dr. H. J. A. M. Schaepman.
Het behoort tot de eigenaardigheden van het tijdsverloop der
laatste vijf-en- twintig jaren, dat de overtuigingen en meeningen
scherper tegenover elkander staan dan vroeger. Ieder jaar wordt
dat verschil, hetwelk noodzakelijkerwijze moet voortkomen uit
verschil van beginselen, duidelijker zichtbaar: zoowel in den
strijd op wetenschappelijk en politiek gebied als op dat der letterkunde. Het Catholicisme, sinds 1853 in Nederland tot een hernieuwd,
zich krachtig openbarend leven gekomen op maatschappelijk en
staatkundig gebied, heeft in Schaepman eene persoonlijkheid gevonden: den dichter van het Ultramontisme, zooals zijn tegenstanders hem noemen. Van tegenovergestelde zijde vertoont zich
onder het jonge, letterkundige geslacht een sterke neiging om
over te hellen naar Radicalisme, zoowel in het Politieke, in
het Sociale als in het Philosophische. Is het oprichten van een
standbeeld van Spinoza daarvan misschien eene uitdrukking 2
P. A. S. van Limburg Brouwer, (die echter niet meer tot _het
geslacht der levenden behoort,) heeft gemeend, dat in het Indisch
Oosten een godsdienst, een zedeleer heeft geheerscht, zuiverder
clan het Christendom. Anderen hebben hem in zijn Akbar zoeken
na te volgen: zij het dan ook dat zij niets meer zijn dan
naklanken. Martellus Emants treedt in onzen tijd als dichter
op, voor wien het Christelijk Idee door een Legende, genomen uit den Talmud, wordt verdrongen. Het Realisme zegeviert bovendien in zijne Poëzij boven het Idealisme. Vosmaer
(1) Men vergelgke D. III hoofdstuk IV van dit werk.
1V8 D.

2t

322

HET JONGE HOLLAND.

zoekt nog altijd de hoogste idealen van schoonheid bij de oude
Grieken. Voor het talrijk, maar minder talentrijk schrijvend
personeel, dat men wel eens »het Jonge Holland" noemt, geldt
thans vooral eene minachting van den Christelijken godsdienst
niet allèèn, maar ook van hare. Kunst, van hare Overlevering,
als een bewijs van »Vrijheid des Geestes," terwijl het in het Realisme, ja, in het Naturalisme van Zola, nog meer zelfs in het Pantheïsme iets zoekt wat de verouderde Christelijke ideeën moet vervangen. En daarbij gaat al meer en meer het eigenlijke, het waar
dat altijd eenvoudig is en voor iederen geest-achtigSone,
te gevoelen, verloren. Ja, dat Schoone zou tenondergaan, zoo
het niet onvergankelijk ware!
Op het gebied der beeldende Kunst blijft Nederland, in de
tweede helft der XIXe eeuw, zijne beteekenis in Europa in
aanmerking genomen, niet achter bij andere Natièn.
Evenals bv. Frankrijk, België enz. kan ons land roemen op een
getal van schilders groot genoeg; doch ook in Nederland kan de
vraag gesteld worden of het aantal de hoedanigheid kan 'vergoeden? Schilders die eene eigen richeing vertegenwoordigen
zijn er onder ons volk in onzen tijd niet veel: zoo zij er zijn.
Een der uitstekendste, en een der hoogst gevierde is Israëls.
Met groot talent begaafd neemt hij bij voorkeur zijne onderwerpen uit het leven onzer visschers. H. W. Mesdag, een Groniger, wordt algemeen als onze beste zeeschilder geroemd. Een
Nederlander, die buitenslands, in Londen, zich gevestigd heeft,
hoewel hij zich altijd als Nederlander blijft beschouwen, Alma
Tadama is ongetwijfeld de oorspronkelijkste onzer historieschilders. Gelijk anderen hunne tafereelen schilderen uit de latere
eeuwen, tracht Alma Tadama vooral, den tijd der Romeinsche
Caesars op het doek te schetsen; niet op de conventioneele wijze,
gelijk bv. door de School van David is geschied, maar gelijk
thans in onze dagen, dieper doorgedrongen, in die lang vervlogen eeuwen, de Oudheid wordt gekend.
Als portretschilderes wordt Therèse Schwartz als de beste,
in haar genre in Nederland beschouwd.

ROYER. CUYPERS.
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Onder Nederlands beeldhouwers van de eerste helft der XIXe
eeuw neemt L. Royer voorzeker de eerste plaats in. Een zijner
beroemdste werken, het Standbeeld van J. van den Vondel, dag
echter nog van 1867; een jaar later overleed hij. Een-tekn
uitstekend kunstenaar, behoort L. Royer meer tot de school,
die voor vijftig jaren algemeen, thans niet veel meer gevolgd
wordt, maar evenwel geen mindere voorgangers telt, dan die
van onze dagen. De zoogenaamde klassieke School van de voor
eeuw is niet op éénmaal overgegaan tot de hedendaag--gande
sche, die wij de moderne kunnen noemen. F. Stracké, een
Bosschenaar, kan onze voornaamste beeldhouwer in den tijd,
dien wij thans beleven, genoemd worden.
In de monumentale Bouwkunst, komt ongetwijfeld de eerste
plaats toe aan P. J. H. Cuypers (geb. te Roermond). Hij is
de Architect der schoonste katholieke kerken, die in de laatste
vijftig jaren in Nederland zijn verrezen. Hij is vooral de Architect van het Museum- gebouw, dat Amsterdam ten sieraad strekt:
niet minder dan het Paleis op den Dam. Cuypers behoort tot
die School, als welks voorname meester de Franschman Viollet1e-duc wordt genoemd; maar hij brengt misschien met meer
genialiteit diens kunstenaars-stelsel in praktijk. Cuypers gaat uit
van de Gothieke kunstbeginselen, zonder echter de vormen van
andere tijden te versmaden. De zoogenaamde Oud-Hollandsche
stijl voor niet-kerkelijke gebouwen is door hem met uitstekend gevolg, bekend en populair in Nederland gemaakt. Dat de Architectuur van Cuypers heftig wordt aangevallen door ettelijken,
die b. v. »het ideaal van Schoonheid" nog nergens anders mee
te mogen zoeken, dan bij de Grieksche Oudheid, laat zich-ne
begrijpen. Dat velen in Cuypers' werk een in den grond Ultramontaansch (d. i. Katholiek) werk zien; of trachten, tot zelfs
in kunstenaars- krakeelen liet versleten wapen van »Paepsche
grillen"; te gebruiken is geen blijk van gezond verstand bij
»kunst-critici" ; of wel het verraadt een geloof aan de onfeilbare
werking van Papenhaat bij de Nederlandsche Natie; aan welker onfeilbaarheid evenwel niet meer geloofd wordt door de mannen van gezond verstand en van helderen geest, die de Ge-
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schiedenis der laatste dertig jaren van het Nederlandsche volk
oplettend hebben gadegeslagen.
Nederland gaat in de toekomst een anderen strijd tegemoet ;
niet zoozeer van het eene groote kerkgenootschap tegen het
andere ; niet eene van het Rationalisme tegen het positieve
Christendom ; maar een strijd van niet- bezitters tegen bezitters,
van ongeloovigen tegen geloovigen: de strijd tegen de bestaande
Maatschappij, aangevallen door de Sociaal-democratie.

EINDE.

ERRATUM.

pag : 221 regel 5 staat : shmner moet zijn : niet slinammaer. Zoo althans
is de zin des sprekers, Heydeuryck, duidelijk teruggegeven. De schrijver
van dit werk heeft in dit geval wel de verslagen van hoorders, maar
niet de officieele verslagen, geplaatst in het Biblad, geraadpleegd ; vandaar
misschien de zinstorende fout, waardoor des sprekers bedoeling verkeerd
is medegedeeld.
;

