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DERDE DEEL .
I.
TER ZALIGE GEDACHTENIS
VAN
PROF. J . H . WETSING .

Hij mag niet naar de Tweede Kamer! - Veel vrienden van
Schaepman oordeelden zoo, en van de beste mee . Zij die hem
als dichter en als geleerde, als priester en als mensch bet
hoogst waardeerden, hoef den niet eens met mekaar in overleg
to treden om to beamen, dat de sterkste waarborg voor 's Doctors
volste ontwikkeling lag op de stille Rijsenburgsche studiekamer .
't Oordeel van Thijm, die toch ook voor pers en politiek
heel wat over had, kennen we reeds en vernemen we nog
duidelijker in later verband . Nuyens draaide na 't onder-onsje
wel weer stilaan bij, maar bleef toch wij zen op het woord : >> Ik
zag u liever een Nederlandschen Lacordaire of een katholieken
da Costa dan lid der Tweede Kamer« 1).
Aartsbisschop Schaepman verkoos to zwijgen, hoe ook Geerdink en Van Heukelum en anderen hun best deden om hem to
1) Nuyens haalt dit aan als 't woord van peen vrienth in zijn artikel over
Schaepman (kigen Haa`rd, i888) ; maar die >>vriend« zal wel niemand anders
wezen dan Nuyens zelf .
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doen spreken . Eenieder wist dat hij met den dag meer neiging
voelde om zijn neef een candidaxuur to verbieden en dat
hij in dezen, 'zooals in velerlei, luisterde naar 't advies van
Prof. Wensing .
Niet banaal! Wensing was een der priestess in 't Utrechtsche
naar wie de Doctor bet meest opzag : ook zijn raadsman voor
allerhande.
Bij eenieder trouwens genoot deze oud-professor van 's Heerenberg en van Warmond hoog aanzien . Sinds jaren had hij, in
ruste, verblijf to Utrecht gekozen . Hij was er zooals we vroeger
vernamen, pcensor librorum« en bestuurslid van 't Archief ;
allebei bezigheden naar het hart van den man, die zooveel eer
had geoogst met zijn >Geschiedenis der Pausenc, bewerkt naar
Chantrel, en met zijn bijdragen in > de Katholiek«, waaronder de
meest inslaande zijn weerlegging der Pausinne-fabel .
Maar Professor Wensing's gezondheid ging zichtbaar achteruit,
en hij stierf onverwachts, op 0 . L . Vr . Lichtmis z R8o, 7 2 jaar
oud . Op verzoek van den Aartsbisschop werd aan den Doctor
de hooge tack der lijkrede opgedragen . En den hen weerklonk
uit Schaepman's mond die heerlijke welsprekendheid, in een
vergeten jaa'rgang van het toenmalig weekblad ode Nederlandsche
Katholieke Stemmen << opgeborgen 1 ), en waaruit we hier, jammer, enkel kunnen aanhal_en datgene wat zonder al to veel baldadigheid uit het schitterend geheel kan worden losgemaakt :
.. . . » Geheel zijn leven toont ons hem als een Sacerdos in
aelernum, een priester in eeuwigheid, van wien men zou kunnen
zeggen dat hij reeds de levende onveranderlijkheid der eeuwigheid, de onvergankelijkheid van het onsterfelijk leven in de
wisselingen van dezen tijd bezat. Op het oogenblik toen hij
zijn ziel teruggaf aan God was hij nog dezelfde priester als
toen hij het eerst het heilig altaar betrad, dezelfde priester, niet
alleen door het karakter van het Sacrament, maar dezelfde door
de onverwelkbare frischheid en zuiverheid zijner gevoelens en
gedachten, door den onuitbluschbaren gloed der geestdrift die
de jeugd der zielen is .
. ., . ~Onverwacht is hij uit ons midden heengegaan . Onverwacht,
maar niet onvoorbereia. Men zegt dat het leven een school is,
1) Door mijn vriend J . A, v . Waardenburg werd de a1 to lang verdoken tekst
voor de Centrum •l ezers weer to voorschijn gehaald enkele jaren geleden .
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om ons to leeren sterven, maar die school heef t een hooger, een
verder reikend doel. Niet to leeren sterven is het doel, maar
zoo to leeren sterven, dat wij door den dood heengaan tot een
hooger levet4 . Die les des levees had de hoogwaardige grijsaard
sinds lang geleerd. Zij n ziel was vervuld van de verheven gedachte aan den dood die ons doet opgaan tot den Vader . Zijn
ziel was vol van God en de goddelijke dingen . Toen hij daar
tieerlag zonder bewustzijn, machteloos, toen de helpende liefde
zijner vrienden zich niet meer kon doers verstaan, toen dwaalde
zijn geest niet of naar de dingen van den dag. In de taal der
Kerk beleed hij zijn schuld, zijn allergrootste schuld, in de taal
der psalmen bad hij tot zijn Rechter, zijn Vader, en toen de
klokken luidden en de geloovigen opriepen tot het feest van
het licht ons door Maria geboren, door Simeon den grijsaard
bezongen, toen liet God zijn dienaar heengaan in vrede tot de
volheid van het licht .
. . . »Een zoo eenvoudig levee, zonder groote of treffende gebeurtenissen, dat zelf s door de geweldige f eiten van zijn tij d
niet schijnt geschokt of beroerd . Maar dat eenvoudige levee is
toch weergaloos rijk aan de meest verscheiden werkzaamheid .
Deze man was een snort van middenpunt, waarom zich niet een
eigenaardige maatschappij bewoog, maar dat op geheel de maatschappij die het omgaf een zeer eigenaardigen invloed oefende .
Indien ooit iemand het alles voor alien zijn tot levensbeginsel
heeft gekozen en het beginsel eenvoudig en deugdelijk heeft
gevolgd, dan is het Professor Wensing geweest . Hij was de
vriend van kleinen en grooten, van meerderen en minderen,
van ouderen en jongeren . En als hij vriend was, was hij dat
geheel . Aan hen die door de banden des bloeds met hem verbonden wren, heeft hij nooit de hartelijkste zorg en de voorzichtigste leiding laten ontbreken . Voor zijn Doorluchtigen Kerkvoogd koesterde hij de eerbiedige vriendschap, die hij in menig
welsprekend woord en in menige nog welsprekender daad heeft
vertolkt . Hij begreep sneller, waardeerde beter dan menig
ander. Voor zijn tijdgenooten, voor die met hem en rondom
hem wren opgegroeid, heef t hij steeds de genegenheid bewaard, die hem alley vertrouwen deed winners . Men kon dezen
man niet kennen zonder to weten dat men op hem steunen kon .
Vooral voor de jongeren is hij een waarlijk edelmoedig vriend
geweest ; zijn raad was vriendelijker nog dan zijn lof en zijn terecht-
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wijzing was het vriendelijkst van al . IJverzucht of kleingeestige
beknibbeling heeft hij nooit gekend ; zijn oordeel was altijd een
waardeering. Vriendelijk, minzaarn, velen tot zich trekkend, niemand afstootend i~in voorzichtigheid sterk, grijs door wetenschap
en ondervinding, jeugdig door frischheid van geest en hart, in
matigheid rustig, zoo heef t hij in ons midden geleef d . Nu hij
henenging gevoelen wij dat een groote leegte is ontstaan .
>>Een waarlijk vroom man, een echt en ernstig priester, zonder
vertoon , en zonder praal, maar diep doordrongen van zijn hoop
en heilig ambt. Vlekkeloos bleven zijn handen en vlekkeloos
zijn kleed, de eer van zijn priesterlijk leven ligt in de stralende
reinheid van zijn karakter, dat geen smet . heef~ gekend .
Het woord waarin de verklaring van dit schoone en stichtende leven ligt opgesloten is het woord dat de Apostel van den
Profeet overnam pJustus autem mews fide vivit« .
~Deze man was inderdaad een rechtvaardige.
~De genade der rechtvaardigmaking, van God ontvangen,
erkende en roemde hij in onuitputtelijke dankbaarheid als gave
Gods, waardeerde hij door de zorg, waarmede hij haar bewaarde, en tot hooger ontwikkeling der deugd trachtte to brengen ; eerde hij door zijn leven dat van Gods kracht getuigenis
gaf. Maar hij was ook een rechtvaardige in diep zin dat hij in
zijn leven de ware verhouding, de juiste regelmaat, de schoone
orde had weten to brengen, dat alles bij hem werkzaam was
tot eer van God, dat hij nooit vergat hoe een dag zonder God
niets anders is dan een verloren dag . En zijn leven was uit het
geloof. Een man des geloofs was hij die met kinderlijken eenvoud en mannelijke fierheid de verheven waarheden beleed, die
de ziel waren geworden zijner ziel, het leven van zijn leven .
Aan de verdediging, aan de verbreiding des geloofs had hij
alles dienstbaar gemaakt, de gaven van zijn geest en van zij n
hart ; aan het geloof had hij zijn wetenschap gewijd, gelijk hij
haar om des geloofs wil gewonnen had . Is het geloof in zij n
diepste wezen een offer, door en om het geloof was hij ook
een offeraar geworden, die telken morgen aan het altaar bij de
Goddelijke Spijze nieuwe offerkracht vond .
Door het geloof en in het geloof leefde hij . In die gehoorzaamheid, in die onderwerping vond hij den regel en vooral de
kracht van zijn leven . In het geloof werkte hij zoolang het dag
was en voor hem zal dan ook de nacht niet komen . Neen, zijn
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onsterfelijk geloof zal hem leiden door de bitterheid des doods tot
bet vo11e genot van bet eindelods levee .
Deze lijkbaar, mijne Broeders, le~rt ons een korte en zeer
eenvoudige les. Zij zegt ons dat wij moeten staan als mannen,
krachtig in bet geloof . Zij leert ons God to danken voor bet
licht, ons geschonkeri, in dat licht to handelen en to wandelen, in
dat licht to levee, opdat wij mogen sterven zooals deze man
gestorven is .
>>En nu, nu de laatste zegen der Kerk weldra dit lijk naar
de laatste rustplaats zal geleiden, flu zeggen wij u nog eenmaal
dank, wij alien door wat banden ook met u verbonden, voor
alles wat gij ons zij t geweest . Als de beste tolk onzer dankbaarheid stijgt ons gebed tot den troop des Vaders, opdat zijne
rechtvaardigheid voor u barmhartigheid en lief de zij .
> Toen de Prediker, de zoon van David, de koning van Jerusalem, zijn levee overzag, kwam de klacht over zijne lippen
>> Het geslacht gaat voorbij en een geslacht komt, maar de aarde
staat voor eeuwig vast« . En het wisselende van dit menschelijke
levee met die vastheid als vergelijkend, sprak hij het sombere
woord : »Vanitas vanitatum, et omnia vanitas! «
Maar bij deze lijkbaar, bij dit levee dat voor ons is beengegaan, valt onze blik niet op die eeuwige natuur, op die zon, op
die aarde, maar op het Kruis : ~Stat Crux, dam volvitur orbis .«
En met den blik op dat Kruis klagen wij niet : Vanitas vanitatum «, maar verhef f en wij onze ziel en spreken bet woord des
geloofs : Credo in resurrectionem mortuorum « ; bet woord der
hope : ~Beati mortui qui in Domino moriuntur ; opera enim illorum sequuntur illos« ; het woord eindelijk der liefde, die de strijdende en lijdende Kerk verbindt : > Requiem leternam dons ei
Domine, et lux perpetua luceat ei ; requiescat in pace . < Amen !«
II .
TER ZALIGE GEDACHTENIS
VAN
MR. J . H . L. HAFFMANS.
Hij zal naar de Tweede Kamer ! De groote apostel voor
Schaepman's candidatuur was en bleef, naast Mr . H . van der
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Hoeven, Mr . Haffmans . Zijn lijfspreuk gun poco piu di luce« 1)
had hij zoo goed als begraven 'onder den ijver om Schaepman's
Kamerlidmaatschap to schotelen, in Zuid en Noord, op allerlei
wijze, gaar en ongaar .
Het gare kan men thans nog naproeven, smakelijk genoeg,
uit de drie artikelen van 't Venloosch Weekblad, die gerust
mogen heeten de gedenkwaardigste en gevolgenzwaarste door
het najaar 1879 over Nederland gebracht .
»Kunnen katholieke geestelijken leden der Staten Generaal
zijn ?« 2) Wat alien , steeds hadden ontkend of betwijfeld werd
nu voor Haffmans de stevigste der stelligheden .
Niet zoo dadelijk ; eerst een gevierendeel, niets minder dan
episch, van artikel q 1 der Grondwet, dat tot heden als de Cerberus
der katholieke priesters voor de poorten van 't Binnenhof lag .
>)De leden der Staten Generaal kunnen niet tegelijk zijn leden
of procureur genera d van den Hoogen Raad, noch leden van
de Rekenkamer, noch Commissaris der Konings in de provincien, noch geestelijken, noch bedienaren van de godsdienst .«
Vooreerst betoogt Haffmans,, dat de Grondwet met de laatste
zinsnee >>geen Kerkgenootschap in 't bijzonder wou treffen ; zij
wilde gelijk recht voor alien, en dat doet ons genoegen voor
de Grondwet .
. . . ~Alles wel bedacht bestond er ook volstrekt geen reden
om juist voor de katholieke geestelijken beducht to zijn . Deze
hebben zich hier to lande noon net staatszaken bemoeid . Onder
de Republiek waren zij blij dat zij bet leven hadden, en niemand
heeft ze ooit verdacht gehouden den Staat to willen beroeren .
Daarentegen hebben de predikanten bet den >heeren« dikwijls
lastig gemaakt, 'en er 'bestond dus to hunnen opzichte wel eenige
aanleiding om hen uit 's lands raadzalen to weren . 't Is clan ook
met bet oog op de Domineer dat er in art, q i der Grondwet de
woorden noch bedienaren van de Godsdienst<c bijgevoegd zijn .«
Maar, zal men vragen, wat baat het to betoogen dat de Grondwet niet in 't bijzonder de Roomsche geestelijken wil treffen ?
Wel, treffen it3 den blinde evil ze eigenlijk niemand.« Zij zijn niet
onvoorwaardeljk uitgesloten . De leeraren der godsdiensten zijn
alleen uitgesloten zoolang zij in f unctie zijn . Wilt gij een spre1) Zie » Dr. Schaepman«, lie deel, biz .
$) Venloosclz Weekblad, i8 Oct. 1879 .

184.--185 .
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kend bewijs ? Aanschouwt de Kamer . Zij krioelt van dominoes
of die hot geweest zijn .
~Nu komt hot ons met alle bescheidenheid voor dat er ook
onder onze geestelijken zijn, die goon herderlijke waardigheid
bekleeden of niet moor bekleeden, en dat aan dezulken mots in
den weg staat om zitting in de Kamer to nemen .c
En tot getuige wordt Groen opgeroepen, den Groen van i 849
Indien wij hot art . 9 i lezen en dan willen letten op de woorden
~niet to gelijkc, dan acht ik dat de bedoeling van de Grondwet
zeer eenvoudig is, dat iemand zoolang hij is leeraar van de eene
of andere godsdienstige gezindheid, niet kan zijn lid der Kamer,
maar dat hij de bevoegdheid hoof t, tot welke gezindheid hij ook
moge behooren, aan de kerkelijke bediening to renuntieren, en
dit voldoende is om hem als lid der Kamer to doers aannemen,
zonder dat hij zijn radicaal van geestelijke behoeft to verliezen .
Zoo geloof ik ook dat hot voor de roomsch-katholieke geestelijken behoort opgevat to worden . Zoo een roomsch-katholiek
geestelijke wil renuntieren aan zijne kerkelijke bediening, dan
kan hij ook tot lid der Kamer geadmitteerd worden . Nu weet
ik wel dat een roomsch-katholiek geestelijke volgens de leer
zijner godsdienstige gezindheid altijd geestelijke blijft, maar ik
geloof dat hot artikel niet in den strikt kerkelijken zin kan
worden opgevat .« 1 )
De week daarop verscheen Haffmaus' tweede artikel : 2 ) Is
hot wenschelijk dat katholieke geestelijken leden der Kamer
worden ?K Is dat wenschelijk voor de geestelijken zelf ; is dat
wenschelijk voor onze Vertegenwoordiging ? Het eerste moot de
Kerk zelf uitmaken .
Op hot tweede antwoorden wij : 't Is niet alleen wenschelijk
voor onze Vertegenwoordiging, maar zelfs noodzakelijk.
. . . Ofschoon wij maar de helft der zetels in de Kamer hebben
die wij volgens ons zielental hebben moesten, zoo vindt men toch
ternauwernood hot vereischte personeel om die weinige zetels to
bezetten . . . De jongelieden, die onze Universiteiten bezoeken
keeren vandaar meestal als liberalen terug en zijn dus niet to
gebruiken .
. . . >>De geestelijke heeren zijn juist de manners voor eene partij
1) 14 Nov. 1849, Bijblad '49-'5o, blz. 29 .
2) Venlooseh Wee/eblad, 25 Oct. 18 79 .
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als de onze, die aan hare verdedigers niets anders aan to bieden
heeft dan smaad en verguizing . Zij hebben niets hoodig en dus
niets to vragen . Zonder gezin (dat uit den Haag thuis houdt),
zonder kroost (dat omzichtig doet zijn), zonder betrekking (die
gedwee maakt), leiden zij een leven van toewijding en opoffering .«
En Haffmans' > nalezing« in zijn, volgend Weekblad 1) besluit
~'t Is gelijk Groen zoo treffend zeide : Volgens artikel q i der
Grondwet bestaat er geen uitsluiting wegens het karakler maar
wegens de gel~kt dige diens/waarneming . . . .« 2); Mr. Haffmans,
en anderen ook, zaten nieuwsgierig to wachten op wat na zulk
een pleidooi komen zou, 't Bleef stil . Geen enkel blad roerde een
vin, behalve de instemmende Courier de la Meuse .
Wat men ook denke over Haffmans' artikelen, - en men dacht
ook toen allerlei - bij verreweg de meeste Roomschen en vooral
onder de geestelijkheid, in 't Zuiden zoowel als in 't Utrechtsche,
gold de Venloosche stem als een indrukwekkend Baptista-geluid om -- salva reverentia - den weg to bereiden en de paden
recht to maken .
De Rijsenburgsche seminar~ejeugd, aan den voet van ''s Doctors katheder, werd gesterkt in haar geestdrift ; schier alle oudere
bewonderaars evenzeer. En wat bij de stuggen en soberen en
anders-gestemden Haffmans niet vermocht, positiefsgewijze, kwam
negatief door Prof . Wensing's overlijden terecht . Want een feit
is 't dat zoowel op 't Aartsbisdom als onder de Rijsenburgsche
collega's, die aanvankelijk allemaal anti waren, de hekken na
Lichtmis i 88o stilaan beteekenisvolle neiging erlangden om verhangen to worden .
En Schaepman zelf ? Die deed precies alsof hij niemendal
merkte . Sinds jaren zag hij van uit de Kamer-tribune, die hij
wekelijks bezocht, dat hij eenmaal daar beneden terecht zou komen
langs een open deur of met een duchtigen bops op-een toee
om 't even . Intusschen vond hij het wijs aldoor maar to werken
aan de tack van elken dag - naar Gods beste beschikking
en voor de rest zich heelemaal niet in to laten met wat de toekomst, die hij zoo graag doorpeilde voor 't lot van zijn Kerk,
hem zelven brengen zou .
1) henloosch Weekblad, 31 Oct . 1879 .
E) Blijkens een eigenhandige nota van Haffmans op zijn legger-ex . had hij
zijn artikelen gestuurd aan 130 bisschoppen, pastoors, enz .
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Onderwijl, van hinderpalen voor zijn gul optimisme geen
kwestie. Ge weet nog wel dat hij sinds jaren in de Debatingclub op het Buitenhof verscheen 1), net als zoovele anderen die
daar kwamen leeren Kamerlid worden .
't Was diezeifde Debating-club waarin twintig jaar to voren
Kappeyne en Bakhuizen hadden geschitterd, en waarover Ising
een en ander weet to vertellen . 2) Nu vergaderden daar, onder
voorzitterschap van Mr . Veegens, den lateren griffier en minister,
jeugdige werkers als Gunning en Domela Nieuwenhuis, Jan ten
Brink en Goeman Borgesius .
De voormalige kamerpresident wist nog lekker to vertellen
van Schaepman's debating .-jaren .; hoe de joviaal-geniale Rijsenburger daar debuteerde ; 't zal in '75 zijn geweest ; hoe hij alien
innam, ook de kribbigsten tegen Rome, en hoe, telkens als hij
met een speech stond gemeld, de vergadering voltallig was ;
want reeds toen domineerde hij 't heele gezelschap met zijn
prachtige welsprekendheidh . Ten Brink, de man van de Fransche
Revolutie, lief er heel wat veeren onder den Roomschen klauw ;
en uit 1877 herinnerde zich Mr . Borgesius een club-rede van
Schaepman over de grondwet, waarin werd betoogd dat men
r~iet zoo star op de letter had to turen, maar dat ook de grondwet, naar gelang de geschiedenis vorderde, haar zin ontwikkelen
moest' en zich aanpassen aan de nieuwere tijdsomstandigheden . .
Toen dan Borgesius op 't einde van datzelfde jaar in de Kamer
werd verkozen, had Schaepman hem, al feliciteerend, ronduit
opgebiecht : ilk ben eigenlijk een beetje jaloersch op je ; ik wil
ook naar de Kamer, re Daarop Goeman : » Maar dat zal jou, als
geestelijke, wel wat moeite kosten, - )N u, dat komt wel terecht,
besliste de Doctor ; in elk geval wensch ik 't beste van mijn
leven to wijden aan de politiek .re
Dit bleef een bekentenis infra muros, evenzeer als al de
politieke kransjes met Van Heukelum, Geerdink, Aukes, Oldenkott,
Barge enz,, en al 't geen er valt op to diepen nit brieven aan
Thijm, en aan Nuyens vooral, 't Geval was natuurlijk to kiesch
om het aanhangig to maken bij 't groote publiek ; en van dat eigenaardig snort Strebertum naar een beschreven vaderschap wilt
Schaepman, zich vrij to houden, hoewel hij bij zijn bezoeken in
1) Zie Dr, Schaepman e, IIe deel, hi. 361 .
') 4 . Ising : ~In de Kamers der Staten-Generaale, biz, 108-109, nota.
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Twente aan enkele kapelaans, oud-leerlingen van hem, aleens
hooren liet dat hij, kwam hij to zetelen, bet lief st voor zij n
geboortegewest zetelen zou .
Intusschen was hij weer zoo bezig als ooit in » de Thd« aan
bespiegelingen over binnen- en buitenland . Zoo betoogde hij met
Nieuwjaar '8o in een reeks artikelen over » het jaar i 879 « dat
het liberalisme als regeeringstelsel had afgedaan :
. . . In den Rijksdag vertoonde de Kanselier een meesterstuk
uit de hoogere rijschool, een zwenking naar rechts, zooals de
goede merrie Germanic er zelfs onder dezen meester nog geen
enkele had uitgevoerd zoo onverwacht, zoo forsch en zoo volkom en was zij . . . «
. . ~Ook bet troetelkind van het liberalisme, femme rnod~le der
partij, Belgie, biedt geen vertroostend schouwspel aan . Het bewijst
dat de- liberale staat wel kan tyraniseeren, maar dat de Katholieke
Kerk zonder den Staat, zonder de schatkist en zonder diplomatic
een vaste orde kan in 't lever roepen, in weinige dagen onmetelijke offers kan brengen met onuitputtelijke kracht, en de
waarheid durft spreken overal en altijd .
. . . . »In Frankrijk is geen enkele der nieuwe katholieke universiteiten onder de bedreigingen van Ferry bezweken « . . . Toch
is char weinig verbetering . . . >Maar de groote schuld van den
ellendigen vazallenstaat waartoe Frankrijk is gebracht ligt op de
schouders van hen die gisteren geen steep van hun vestingen,
geen stroobreed van hun grondgebied wilder afstaan, die heden
roepen : » Het clericalisme, ziedaar de vijandh . . , de manner die
de vraag naar Gods bestaan beneden hun waardigheid achten, en
daarom alleen het woord van den Communard niet herhalen
~Si le nomme Dieu existait it faudrait le fusiller» . . . .
Maar 't beste brok is voor zijn eigen land : » Het jaar 1879
heeft op onmeedoogende wijze twee onzer groote rationale
krachten aangerand . Het heeft de eene geknakt ; bet heeft getoond
dat ook aan de andere het bederf met rapper tand knaagde .
Onze twee groote rationale krachten, die met ors onaf hankelijk
volksbestaan zijn saamgegroeid heeten : het huffs van Oranje en
het bewustzijn van cps vrije recht .
Toen het vrije yolk der Nederlanden zich gereed maakte om
zijn jonge koningin to begroeten, en hoofd- en hofstad zich
midden in den winter tooiden mct lentezwier, ging de treurmare
over bet land dat Prins 1lendrik der Nederlanden was gestorven .
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Toen in Juni de strijd der partijen op bet hoogst werd gestreden,
vermengden zich de berichten uit de stembus met de mare dat
de Prins van Oranje in de voile kracht van zijn leven was bezweken ver van zijn vaderland .
Harde slagen voor ons yolk . Het Nederlandsche Volk is in
den echten zin des woords peen monarchaal yolk ; bet zal zich
niet ten doode vechten voor bet Koningschap . Maar bet is een
dynastiek yolk ; het hangt met hart en ziel aan dit geslacht der
Oranjes ; bet heeft hen lief met al hun gebreken, fouten, misslagen,
zwakheden ; het beef t hen lief our hun laden die op de beslissende
momenten onzer historie steeds beslissend zijn geweest. Het geheele yolk heeft hen lief ; en terwijl hun naam sours als partijnaam
werd misbruikt, wisten zij boven partijen to staan door edelmoedigen,
ridderlijken zin . Ook had lit geslacht het geluk dat de opvolger
gewoonlijk herstelde, waarin de voorgarlger had gedwaald ;
Frederik Hendrik volgde meer dan eens op Maurits. Het yolk
is altijd geneigd our de Oranjes `veder to bewonderen erg to huldigen ; het neemt deel in al hun doen en laten ; het leeft met hen .
> Dit yolk der Nederlanden is echter tevens vrij van alle vorstenvleierij ; het aanbidt ook zijn Oranjes niet . Het eerbiedigt hen ;
maar bet wil ook in zijn eigen karakter, in zijn geweten, door
hen geeerbiedigd zijn . Dat is zijn van God geschapen, zijn aangeboren recht . Het verlangt van zijn vorsten waarheid en waardigheid . Het zal niet oordeelen, niet spotten, maar het treurt,
waar deze schade lijden .
»Bij bet tweede huwelijk des Konings juichte bet yolk niet
alleen zijn jonge Koningin toe ; bet juichte ook omdat de Koning
's yolks eerbied voor bet huiselijk leven gehuldigd had . Bij den
lijkstoet van den Prins van Oranje weende bet ; het weende ook
over een gebroken leven . Het begrijpt niets van een vrijwiilige
ballingschap to Parijs . Het beeft oog noch oor voor keen vroolijke
levensbeschouwing~ . Maar nog eens het heeft zijn Oranjes lief
en de dooden hebben bet nauwer met de levenden verbonden .
. . . . >Onder alle omstandigheden heeft bij den Nederlander bet
bewustzijn bestaan van zijn recht op dozen grond, van zijn vrijheid onder de bezworen wetten . De jongste geschiedenis van
ons vaderland, de geschiedenis der laatste vijftig jaren, heeft dat
bewustzijn niet weinig opgewekt . Het mag in hot algemeen
worden gezegd ; bij alle partij scbap, bij al len religiestrij d, bij
alle onverdraagzaamheid zelfs, heette Nederland een vrij land,
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waar men een staatsburger kon zijn en een man kon blij v en
»In den allerjongsten tijd is deze toestand geschokt . Het liberalisme heeft met zijn onweerstaanbare neiging tot dwinglandij,
naast de gelijkheid van rechten door de Grondwet gewaarborgd,
een nieuwe wet geschapen, die de belijdenis der liberate beginselen ats noodzaketijk voor den staatsburger vordert . Buiten bet
liberalisme geen trouw jegens den Staat, geen mogelijkheid om
bet vaderland to dienen . . . . Deze leer is onzedelijk en ontzenuwend . Zij die haar volgen leveren gemoed en overtuiging
gebonden en gekneveld over aan een partij . . . . 1 )
»Met deze en dergelijke dingen plaatsen wij ons op eene lijn
met de staatslieden der Fransche Republiek, die straks het schrikbewind zullen moeten invoeren, immers bet zedelijk Schrikbewind
is reeds daar. Wanneer bet echter met Nederland zoover zal gekomen zijn . dan is bet met Nederland gedaan .
>>Het is in onze dagen geen ijdele vreesaanjaging ; bet is niets
meer dan een bijna overtollige herinnering, wanneer men zegt
dat bet bestaan der kleine Staten vrij onzeker is . Maar meer
nog dan door eenig leger wordt de onafhankelijkheid dier kleine
Staten verzekerd door de hooge waardigheid hunner houding .
Tot bet handhaven dier waardigbeid behooren dynastie en yolk
saam to werken . Bij beiden -eerbied voor de hooge beginselen
van Maatschappij en Staat ; bij beiden bet krachtig bewustzijn
van het vrije recbt, bier het rechtvaardig gezag, daar de mannelijke geboorzaamheid . Zoo kan een yolk wet worden geslagen,
maar vallen niet . < 2)
Andere Tads-artikelen uit bet voorjaar '8o zijn minder gelukkig : »Liberate Staatsmanswijsbeid < 3) is erg alledaagsch, ' Een
College van zijne Excellentie den Hoogleeraar Minister van
Financier« 4) tegen Vissering, vooral »Het nieuwe wetboek van
Strafrecbt« 5) mogen getuigen dat Schaepman zich kranig inwerkte
in de meest ernstige en voor zijn aanleg de meest weerbarstige
Kamerstof, ten slotte blijven deze dingen grootendeels beneden
bet onderwerp. .
Veel beter op dreef komt hij waar hij Bismarck's : » Ik ben
Dit slaat natuurlijk vooral op de Schoolwet .
2 ) Sch . in de Tijd 13 Jan . i88o : Nederland in 1879« •
3)
» » » »
I8 Maart » . 4 ) De T~jd, 22, 23 en 25 April '8o .
5)
20 en 22 Maart en 4 Mei '8o .
I)
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tnoe, doodmoe!« aan 't ontleden gaat 1), waar hij met Pinkstei =
bezieling de 0verwinning des Geestes« ~) viert, of waar hij Mr .
J. Heemskerk Az, als een ,» Staatsman in ruste « 3) typeert .
Met zijn beschouwingen over ode Invoering der OnderwijswetK
en met allerlei over 't buitenland in den trant van been zilveren
Bruiloft« 4) over Tsaai Alexander vulde hij de uren die hij anders
aan ~Onze Wachterc had moeten besteden . Want in i88o, zooals
we 't vroeger vernamen, kwam enkel de helft van 't gewone
bladzijdental, op voorstel van Schaepman zelf, die aan Nuyens
beleed : > Ik voor mij verklaar ronduit dat ik niet meer kan « 5),
Wat den Doctor niet belette steeds hardnekkig op leesbeurten
to gaan ; zooals naar Utrecht over ~Rembrandt« 6), naar Amsterdam over de zooeven verschenen > Gedenkschriften aangaande
Napoleon I van Mad, de Remusat en prins von Metternich« 7),
naar Deventer over de Europeesche politiek, enz .
Wat hem evenmin belette, in zijn correspondentie met Alberdingk overhoop to geraken om wille van . . . . Tartuf f e.

~TARTUFFE« .
Alberdingk, die steeds meer om den broode moest werken,
.
had op verzoek van het ~Nederlandsch Tooneelr op zich genomen de 'Tartuffe« in Nederlandsche versmaat to vertalen . 't Was
een bezigheid voor zijn snipperuurtjes .
Zonder erg was hij op 't voorstel ingegaan . Maar zijn geloofsgenooten vonden 't zoo beroerd dat hij van alle kanten door
waarschuwingen werd bestormd . Zelfs de zachtzinnigheid van
zijn eigen zoon Jan, in wiens oogen vader niet zondigen kon,
geraakte van streek . Maar de Roomsche voorkampers deden
Alberdingk's brievenbus overstroomen van hun verontwaardiging
Welhoe, >>Tartuffe«, waariri 't onkerksche genie met al zijn
1)
E)

3)
¢)
')
6)
7)

De Tijd, ii Mei '8o,
17 Mei '8o .
»
»
»
» 26 en 27 Mei '8o .
»
2 Maart '8o .
Sch. aan Nuyens, 21 Febr, '8o .
Zie de Tijd, 20 Jan . '8o .
n
»
» 2 Febr. '8o.

venijnige kunst de Jezuieten-orde belaagde, door Thijm geschonken aan Nederland !
Nuyens was radeloos : « J. de Maistre zegt : > La plus grande
faute qu 'un homme puisse faire, c'est de broncher a la fin de sa
carriere .< 1 ) Maar Thijm, voor wien de Tartuffe onschuldiger
werd naarmate de vrienden hem - Alberdingk zelf -- schuldiger
heetten, kaatste terug : ))Vrijheid, blijheid . Dunkt u let verkeer
met onzen Hemelschen Vader waardiger als gij u van de zoogenaamde mondaine 2) afkeert, ik werlsch bet geoorloofde to gebruiken .« 3) Nuyens liet niet of : ~Na geen fouten to begaan
is niets mannelijker dan ze to herstellen ; verbrand 7arlufle, en
zeg : Men haalt er uit wat ik er niet in wou gezien hebben : dus
weg er mee ; ik ben catholique avant tout« . 4 )
Geeii baten hielpen . Thijm's Tartuffe verscheen, maar zonder
opdracht aan Van der Hoeven, die aanvankelijk had aanvaard .
In zijn > voorreden« is Thijm bijzonder behendig : ~Het is nu
tamelijk wel uitgemaakt dat Moliere inzond'erheid de Jansenisten
van zijn tij d heef t willen bestraf f en « . . . . Veuillot zet hij op zij
met zijn »weinig vertrouwbaar geschrift«, en gaat dan rechtstreeks
of op Pater Bourdaloue . Met spitsvondige snedigheid wordt betoogd dat hetgeen we zouden meenen to zijn een veroordeeling
van Moliere door den beroemden Jezuiet, eigenlijk neerkomt op
een vroom-rhetorische interpolatie in Bourdaloue's tekst, gepleegd
door zijn uitgever, Pater Bretonneau . Toch >>is bet n-iet volstrekt
onmogelijk dat Bourdaloue in zijn laatste levensjaren kennis gedragen hebbe van Bretonneau's vernieuwde redaktien zijner
preeken en er in berust hebbe . . . . «
Schaepman betreurde de uitgave . Door dik en dun verdedigde
hij Thijm's goede trouw, maar aan vrienden als Van der Hoeven
verzweeg hij niet dat, naar zijn m eening. d e » voorreden« op
zwakke, zoo niet valsche redeneeringen steunde .
Natuurlijk werd hij om zulke uitlatingen door Thijm ter verantwoording geroepen, en wel bij brieve van 5 Februari, waarin
bet gi7g, en holde, en stormde, over Schaepman's verregaande
aanmatiging, over zijn vermetelheid, over zijn onwetendheid in zake
Moliere.
1 ) Nuyens aan Thijm, 4 Nov . '79 .
g ) Het tooneel .
3) Thijm aan Nuyens, 6 Nov . ' ; 9 .
4 ) Nuyens aan Thijm, i6 Nov, '79 .
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Dadelij k al rookend zijn kalmste pij p, stelde Schaepman zij n
»Tartuffe«-epistel op, een lijst van bezwaren tegen Thijm's boekje,
ten bewijze dat hij van de Moliere-litteratuur op de hoogte w as
en de partijen in geweten gehoord had .
» Wie is Tartuffe ?
»I . Het zal wel altijd een onopgeloste, maar tevens onoplosbare kwestie blijven, vie door Moliere met Tartuffe bedoeld
werd . Nog altijd geldt het woord van Racine : »On disait que
les Jesuites etaient joues daps cette piece, les Jesuites au contraire
se flattaient qu' on en voulait aux Jansenistes .
)II. De persoonlijke meening of bedoeling moge dan ook buiten rekening blijven . De groote vraag toch blijft : Wie werd als
Tartuffe versleten ? En hier zegt de constants traditie der Fransche letterwereld : de Jezuieten . Die traditie vindt men overal.
Tot in zijn jongste werk -- la Question du Divorce - levert
Dumas fils er nog bet bewijs van . En deze traditie wordt niet
alleen gevonden bij de profane, de onkerkelijke auteurs, maar
een liberaal-katholiek als A . de Pontmartin roemt in zijn »Nouveaux Lundis<<, loe serie) Louis Veuillot's geschrift, en bet zal
overbodig zijn to zeggen hoe weinig de Pontmartin overigens
met Veuillot dweept. Maar hier staat hij aan zijn zijde . Het geheele opstel blz . 176-194 is lezenswaardig . Ziehier een Erase : » Un
homme d'esprit a dit de Voltaire que son chatiment est de devenir
le dieu des imbeciles . Le chatiment de l'auteur de Tartuffe,
depuis pres de deux siecles, est d'avoir ouvert un arsenal ou Finnombrable armee des sots, des commis-voyageurs, des journalistes d'estaminet, des moities et des quarts de lettres, des libres
penseurs sans pensee et sans liberte, cherche et trouve des armes
contre la religion . Le bourgeois hebete qui vote pour Barodet
et ne va pas a la messe, croft grandir de dix coudees quand it
a cite avec un ricanement idiot quelques uns de ces vers presents
a toutes les memoires . La punition etait deja bien cruelle pour
un homme de genie.« En flog : »L'intention est reprehensible,
l'oeuvre d'art est incomparable, les consequences ont ete desastreuses . S'il eat vrai que l'hyprocrisie, jugee avec optimisme, soft
un hommage a la piece sincere et a la vertu, on est force d'en
conclure que la vertu et la piece sincere sont atteintes par uns
admirable satire, herissee de maximes proverbiales contre l'hypocrisie .
»In dezelfde orde van gedachten zegt Joubert : »Moliere s'est
2
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joue daps Tartuffe de la forine des affections religieuses, et c'est
la sans doute un grand mal .« U, 379 .
)III, Maar de Jezuieten zelven hebben Moliere geprezen . Hier
antwoord ik net Brunetiere die de studie van Lacour bespreekt
>Que d'ailleurs les Jesuites aient fait l'eloge de Moliere et que
meme l'un d'eux, le pere Maury, daps une piece datee de 1664
et recemment decouverte, ait celebre le poete aussi dignement
que pas un de ses contemporains, cela ne fait rien a l'affaire .
Des gens mal intentionnes pourraient meme alley jusqu a dire
au contraire : Car le moyen n'etait-il pas bien ingenieux, en 1664,
de detourner le coup, si par hasard, Moliere l'eut dirige contre
le celebre institut ?« (Etudes critiques, blz. 205) .
HIV. Met groote gevatheid is in de Voorreden, blz . VIII van
goedkeuring door kardinaal Chigi aan de Tartuffe verleend,
gebruik gemaakt . De geloof waardigheid dier goedkeuring berust
echter alleen op een bericht, door Moliere zelf in een snort
verweerschrift meegedeeld . Loiseleur - ales Points obscurs«
schij nt er niet zooveel waarde aan to hechten : > Moliere se
vante d'avoir obtenu son approbation « zegt hij .
Overigens maken deze lofredenen der P.P . Jezuiten en die z .g,
goedkeuring van den Nuntius denzelfden indruk als de lofredenen der P .P . op Voltaire - in zijn jeugd - en het antwoord
van Benedictus XIV op de opdracht van Mahomet«, dat hij
namelijk deze ~bellissima tragedia con sommo piacere« gelezen
had . En wat is Mahomet ?
>Voltaire appelait son Mahomet« Tartuffe le grand, et it le
disait persecute par les fancifiques, comme le Tartuffe de Moliere
avait ete persecute par les devots (Lettre du Ir sept. 1742) . Un
tel rapprochement dit tout, et it n'y a aujourd'hui que les fanatiques et les devots de Voltaire et de Moliere a pretendre que
l'un n'avait pas voulu flageller toute piece sur le dos de la fausse
devotion et l'autre faire execrer tout fondateur religieux, a commences par celui qu' it appellera l'infdme, daps le faux prophete
de la Mecque« (Maynard, Voltaire, I, 383) .
>V. Maar Bourdaloue ? Zeker is de bibliographische ontdekking
over de inlasschingen van P. Bretonneau zees belangrijk . Het zou
aardig zijn eens to weten wat Sainte Beuve, die ook aan Bourdaloue's veroordeeling geloofde, - Causeries du Lundi, IX, 292
Portraits litteraires III, 10 - hierop kon antwoorden . Maar de
vraag is voor ons : doet dit verschil in lezing iets ter zaak ? Met

19
den besten wil ter -wereld kan de ondergeteekende dit niet inzien .
Bij Bourdaloue is de beschuldiging minder duidelijk, maar zij
raakt hetzelfde. Een verschil van duidelijkheid, meer is er niet .
eZoolang niet bewezen is dat P . Bretonneau tegen de bedoeling
van Bourdaloue in, Moliere heef t getroff en, zoolang doet deze
verandering weinig of niets ter zaak . De groote vraag is : bedoelt Bourdaloue Moliere ? En ook volgens de eerste lezing kan
men onmogelijk anders antwoorden dan : ja.
. Moliere, die om reden en van persoonlij ken aard, niet zeer
'VI
veel meer met austere christenen op had vgl . > Revue catholique,
15 Feb. 1880, p . io6), heeft in Tartuffe willens of onwillens de
echte goede devotie, de echte christelijke practijk als huichelarij
voorgesteld. > Daar heb je flu die brave paters!a moet ieder
libertijn bij dit schouwspel uitroepen . Ja, wij zijn wel niet veel,
maar wij huichelen toch niet, wij knijpen de kat niet in het
donkey . Wij nemen wel eens een anders vrouw, maar toch niet
een anders geld . « Zoo gaat het .
~Maar waar heeft Moliere de fraaie praatjens van Tartuffe
gehaald ?
~Villemain en Vinet zeggen dat Moliere veel aan Pascal to
danken heeft .« Nous admirerions moms les Lettres Provinciales,
Si elles n' etaient pas ecrites avant Moliere,« zegt Villemain ; en
Vinet voegt er bij : »Moliere, en eff et, a pu devoir quelque
chose a Pascal, et it est meme difficile d'en douter : Pascal n'a
rien appris de Moliere .« Sainte Beuve heeft in het derde deel
van Port Royal die thesis uitgeplozen en uiteengezet op een
wijze, die mij, niettegenstaande Lacour, aan den onloochenbaren
samenhang van Provinciales en Tartuffe doet vasthouden .
~Overigens behooren hier nog twee opmerkingen plaatste vinden
~a. De dingen die Tartuffe doet, de immoraliteit en de hebzucht met huichelarij gepaard, zijn door de lasteraars der Jezuieten steeds aan hen toeoedicht. Dit is van zoo algemeene bekendheid dat het niet passend zou zijn dit to gaan bewijzen .
» b. Daartegenover staat dat men de Jezuieten nooit van onzedelijkheid of hebzucht heef t beschuldigd, wel van een radeloozen
en gadeloozen trots. Wel zijn de Jansenisten uit Moliere's tijd niet
meer die uit de groote periode van Port Royal, maar het is toch
zeker dat zij niet voor Tartuffe-huichelaars, die onzedelijk zijn en
hebzuchti~, worden gehouden . In de pamfletten tegen hen vindt
men daarvan geen spoor .

zu

Jules
~Zoolang de constans traditio der Fransche letterwereld
Claretie in zijn » Moliere« is daarvan nog een sprekend getuige -in i Tartuf f e « den Jezuiet of den Ultramontaan, den katholiek
naar eer en geweten blij f t zien, zoolang is voor mij Tartuff e
rune oeuvre reprehensible« . En daar deze traditio levendiger is
dan ooit en door een bibliografische bijzonderheid over den tekst
van Bourdaloue niet wordt to niet gedaan -- men zal toch niet
gaan zeggen dat Voltaire en d'Alembert, Sainte Beuve en Dumas
in den Tartuffe den Jezuiet zien wegens de woorden van Bourdaloue ? - zoo blijft mij niets antlers over dan de wensch dat
het lot van Moliere den vertaler gespaard blij ve.
aOverigens is Moliere voor mij een zeer groot dichter. Hij is
onbetwistbaar de grootste onder de Fransche dichters . Met Sainte
Beuve zou ik hem zenden naar het Congres waar ieder land zij n
grootsten dichter zond, als vertegenwoordiger van Frankrijk ; met
Pontmartin hoop ik dat ~si Bossuet et Bourdaloue sur la terre
out lance l'anatheme a l'auteur de Tartuffe, us ne 1' out pas continue
daps le ciel a . i)
De nota werd niet zoo dadelijk overgezonden naar Thijm, die
over 't Rijsenburgsche stilzwijgen al kregeliger werd en intusschen gelegenheid vond om Schaepman to plagen met Veuillot,
en to beweren dat de Doctor ook in dezen geen andere bron
aanvaardde over Tartuffe dan Moliere et Bourdaloue« . Nu ging
de nota, met een briefje daarbij
. . . Van » partijschap« is hier geen spraak . Het zou toch ook
wat sterk zijn als men om Veuillot's wil Moliere ging veroordeelen. Gij zult toch ook wel willen gelooven dat men zonder
Veuillot weten kan wie, voor de wereld, de Tartuffe van Moliere is .
Het spijt mij meer dan ik zeggen kan dat gij deze vertaling
hebt op U genomen . Naar men mij zegt, zoudt gij de zaak
hebben laten loopen, indien de Bisschop van Haarlem U de uitgave ex ressis verbzs verboden had, omdat gij dan gedekt waart
tegenover het Nederlandsch Tooneel . lk kan dit moeilijk of liever
geenzins van U gelooven . De Bisschop van Haarlem zou dan
wegens een zeer indirekt tot zijne jurisdictie behoorende daad
hij kon toch nooit meer doen dan u het imprimatur weigeren aan de commentaires van een niet geloovige pers zijn overgeleverd .
1) 7 Febr, '8o,
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~Nog eens : bet spijt mij zeer . Gij kept mij genoeg, our to
weten dat ik niet tot de angstige, struisvogelachtige katholieken
behoor. Integendeel. Maar vat is, is ; en Tartuffe is nu eenmaal
de Jezuiet, en daarmede is onze houding aangewezen .
> Het zal wel onnoodig zijn, hierbij to voegen dat uwe bedoelingen voor mij boven alien twij f el verheven staan . Ik geloof
gaarue aan uw geloof in uwe argumen ten . Op dit stuk ben ik
uw kampioen . Maar vat de zaak buite alle personen our betreft,
hierin kan met u niet medegaan, die bet zich antlers een groote
eere rekent to zijn
Uw medestrijder
Dr . S.
>Overigens is Moliere voor mij zonder >Tartuffe« niets minder .
>Tartuffe« komt als kunstwerk eerst na den Misanthrope en na
de »Femmes savantes« en na den > Bourgeois G entiihomme . «
En nu van Thijm de voile lading ; en wel van uit een hoogte,
die in zake stevigheid onrustbarend mocht heeten
»Amsterdam, g Maart .
Amice,
»Met ieder die eenig gevoel heeft voor echte poezie heb ik uw
eerste openlij k optreden als schrij ver met warmte toegejuicht,
met belangstelling, sours met bewondering heb ik u aangehoord .
In onze nadere kennismaking heb ik uw charakter leeren waardeeren ; met groote sympathie en teedere hoogachting ben ik
steeds de onopgemerkte getuige geweest van den strijd dien ook
gij, krachtig bewerktuigde, op den grond uws harten to strijden
halt ; en een traan ging met den glimlach gepaard waarmee ik
sours de paardenmiddelen gadesloeg, die gij, uit echte vroomheid
en plichtmatige zelfbeheersching, uwer natuur sours to slikken
gaaf t .
>Ik ben nooit meegegaan in de vaak meedoogenlooze kritiek
die men omtrent sommige uwer openbare privaat-handelingen
zich liefdeloos permitteerde .
Maar met des to meer smart heb ik U dan ook de journalisten-loopbaan zien inslaan ; het journalisme dat de karakters
afstompt en de grooten bun degelijkheid ontneemt .

22

Tot mijn groot leedwezen leggen de blaadjens die gij mij
onlangs over de Tartuffe-quaestie hebt toegezonden, een getuigenis of die die smart alleszins begrijpelijk maakt .
Wie is Tartuffe ? zet gij boven uw opstel en konstateert
onmiddellijk dat het wet altijd een onoplosbaar vraagstuk zal
blij ven, wie door Moliere met den >> Tartuf f e « bedoeld werd .
In alinea II verklaart gij, dat het er ook eigenlijk niet op
aankomt. Het eenige wat ons interesseeren mag is : Wie werd
als ~Tartuffec versleten? En dan worden de vijanden der Jezuieten
en de min-geloovigen omstuwd door liberate katholieken als de
Pontmartin, en jansenistisch-geneigden als Racine in het gelid
gesteld om to getuigen dat Tartuffe den Jezuiet afteekent .
aIs Moliere dan zoo'n onbeholpen schilder ? Men durf t in de
verste verte (en men heeft groot gelijk) de dwaasheid niet bepleiten, dat de kweekeling der Jezuieten zijn leermeesters en
vrienden aan de kaak heeft willen stellen door eene lasterlijke
satyre, en toch houdt men vol dat hij nolens volens de Jezuieten
geportretteerd heef t ! Hij wilde dus het eene doen en hij deed het
andere ! Wat is dat voor een kunstenaar ? En noemt gij dien den
eersten der Fransche dichters? Zit er dan bij een groot poeet
zoo weinig zelf kennis en zelf beheersching voor ? Heef t hij zoo
weinig erg? Is hij zulk een idioot?
~Maar als hij de intentie niet gehad heeft, lieden die geen
huichelaars zijn als huichelaars to brandmerken, hoe kan er dan
sprake wezen van een chatiment voor dien onnoozelen hats ? En
toch behaagt gij u zoo in die gedachte van Pontmartin, dat gij
hem zelfs de domheid nazegt : ~S'il est vrai que l'hypocrisie,
jugee avec optimisme, enz .K Die goede mijnheer de Pontmartin,
die zoo scherpzinnig weet to getuigen dat handelsreizigers en
koffiehuis-staatslieden even grif de sententien van den Tartuffe
aan hunne politiek weten dienstbaar to maken als de ketters de
woorden der Schriftuur aan hunne Christusloochening, heeft het
gezegde van la Rochefoucauld blijkbaar niet begrepen ; anders
kon hij niet praten van ~1'hypocrisie jugee avec optimisme .~ Hij
zal wet Fransch kennen, maar hij heeft bier een distractie gehad, die niemand behoorde to bewonderen .
~Komt er in den Tartuffe« geen persoon voor die Cleanthe
heet, en die onophoudelijk zorgt dat met de valsche devotie, de
gehuichelde, de echte niet verward worde ? Heb ik dat zoo mis ?
Waarom gedraagt men zich anders alsof de goede zaak in 't ge-
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heel geen stem in het stuk had, en alsof alles overgelaten werd
aan de beschaming van den bedrieger ? Het is ook volstrekt
niet waar dat ~la paix et la discipline« bespot worden . Neen, men
ergert zich dat die middelen onoprechtelijk misbruikt worden .
I)at onderstelt het waardeerbare dier devotievormen . Als ze in
zichzelf als ondeugdelijk gedacht worden, zou er geen sprake
van misbruik zijn.
>>Uw paragraaf III heeft, om het rechtuit to zeggen, mij diep
verontwaardigd . Gij moest u schamen met to zeggen dat de
Jezuieten hun goede reden hadden om Moliere to beschermen
en to prijzen ! ! Zie, dat gaat zelfs voor een journalist to ver . . . .
Het mooiste is dat die mijnheer Brunetiere weer zoo gewetensnauw geoordeeld heeft, dat hij niet eens heeft opgemerkt dat
Jean Maury, toen hij zijn Moliere-brief schreef, den Tartuf f e nog niet
kende ! ! En zoo oordeelt men . En met dat oordeel trekt gij op
tegen mij !
>Neen, prijs flu ad 4am mijne gevatheid niet, (ik heb reden u
dat zeer kwalijk to nemen) als ik de getuigenis van den Pauselijken Nuntius bijbreng . Die lof is van een journalist, die durft
spreken van een Abericht«, door Moliere in een snort van verweerschrift meegedeeld, terwijl men toch weten kon dat Moliere
zich op die getuigenis beroept in zijn ~placet« aan den Koning .
Hij beroept zich op iets dat in tegenwoordigheid des Konings
gebeurd moet zijn, en dat zou niet waar wezen ! Moliere zou in
een officieel stuk (met Louis XIV) als de nude auguren lachen
achter de hand ! Is dat ook al dat moderne konstitutionalisme
dat de subtielen op het punt der monarchistische typen dermate
benevelt ?
En gij waarschuwt mij tegen het au pied de la lettre opnemen
van den lof door Benedictus XIV aan den Mahomet gegeven .
Ik zal zoo vrij zijn diep Paus verantwoordelijk to laten voor zijne
meening, en Z. H . heeft het ~sommo piacere<< wel niet uitgesproken
opdat wij 't in hem verontschuldigen zouden .
Gij noemt mijn terugbrengen van Bourdaloue's uitspraak tot
hare rechte waarde iets bibliografisch dat >>weinig of nfets ter
zake doet« . Vergelijk de twee lezingen, en gij zult misschien
het radikaal verschil meer recht doen . Met de lezing van Bretonneau gaat de geruststelling van Bourdaloue, dat de ware dwalingen terstond herkenbaar zijn, nog veel minder samen dan met
zijne eigene redactie, die er toch al vrij hevig mee clocheert .
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»1)at Moliere uit Pascal zijn karakterschets van Tartuffe zou
hebben moeten putten is eene verzekering den ~grootsten Franschen dichter« al heel weinig waardig, en waar gij-zelf ook geen
geloof aan hecht . Dat zijn feuilletons-argumenten . 1)
>> Gij ziet uit een en ander dat de 'konstante traditie« lnij
niet bang maakt. Bestond zij, dan werd het hoog tijd dat een
eerlijk letterkundige er eens met open vizier tegen inging .
Toen men, op grond van een stemming die dwaaslijk door
onze eigen partij wordt levendig gehouden, aan een lid van het
Bestuur van 't Nederlandsch Tooneel zijn verwondering uitsprak
dat ik den Tartuffe vertaald had, antwoordde deze : >'t Bewijst
dat de heer Alb . Thij m de Tartuffe in zijn eigen Kerkgenootschap niet thuis rekent .« Ziedaar de »must« die de liberale
organen uit dezen letterarbeid >>slaan< zullen .
>Aardig heb ik gevonden dat gij gemeend hebt mij to moeten
gerust stellen omtrent de mogelijkheid dat ik iets van onze dag-,
week- of maandbladen to vreezen zou hebben .
»Mijn lieve vriend, meent gij waarlijk dat de landengte van
Thermopylae bij mij in slechte handen zou zijn ? Hebt gij nooit
opgemerkt dat ik, door Gods genade, nogal tamelijk goed gewapend ben ; en dat gij liever de onberadenen die mij to lijf
zouden gaan, moest waarschuwen, dan u over mij tegenover
wien ook uit onze of welke partij to bekommeren ? Mijn kracht
kan mij begeven (wij zijn in Gods hand), maar tot dusverre
meende ik het zoo gemaakt to hebben, dat ik op dergelijke bemoediging niet voorbereid behoefde to zijn . Hebt gij waarlijk
gedacht, dat ik na meer dan dertig jaren strijdens geen schik
meer in den kruitdamp had ? Allons done!
. . . ~Ook vindt gij het noodig mij to zeggen dat mijn goede
trouw bij u boven bedenking staat! ! Maar tot welk peil zijn wij
dan afgedaald ?
Ondanks alles, hartelijk genegen

.Alb. Thin .«
Neem, om der waarheid wille, weg uit dezen brief het vele
wat er uit weg moet, dan blijft er nog genoeg over opdat
1 ) Thijm mocht hier hebben gedacht aan de bronnen waaruit Dante,
Shakespeare, Milton, Goethe e nz . d e stof voor hun meesterstukken hebben
gehaald . Of komen die herleidingen ook al neer op » feuilleton-argumenten« ?
P.
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Schaepman, als een kostbare bijdrage tot zijn zelfkennis, dit
epistel zorgvuldig zou hebben bewaard .
Wat den grond des zaak betreft : dat de Tartuffe-kwestie onder
de vrienden door een sober en kalm denkenden literator best
had kunnen bij gelegd worden, getuigen deze enkele regelen uit
Petit de Julleville, die, jammer genoeg voor Thijm en Schaepman,
eerst negen jaar later met zijn meesterlijk > Le Theatre en
France« verscheen
. . . »Pourquoi Moliere fut-il surpris des tempetes que Tartuffe
souleva ? En tout temps la peinture de l'hypocrisie offrit, surtout
au theatre, une difficulte particuliere; c'est le seul vice qui presence les memes caracteres exterieurs que la vertu dont it est
le masque ; des loss l'attaque est double forcemeat, queue que
soft la purete des intentions de l'auteur . Et ceci est vrai non
seulement de la peinture de l'hypocrisie religieuse, mais de toute
autre hypocrisie. Quand on joua Tartuffe au 17e siecle, les
devots s'indignerent . Mais quand, au siecle suivant, Palissot
attaqua les faux philosopher, toute la philosophic protesta ; quand,
sons la Revolution, Laya traduisit sur la scene les faux patriotes,
le patriotisme alarme ferma le theatre et faillit guillotines l'auteur .
La science est aujourd'hui, pour beaucoup d'esprits, une religion .
Qu' un auteur comique essaye de peindre sur le theatre un faux
savant, dupant le monde entier par son charlatanisme : it blessera
cruellement les plus veritables savants. Heureusement le temps
adoucit toutes les plaies, amortit tons les coups, met toutes chores
en leur vraie place . La religion et la vraie piece oat survecu a
Tartuffe, l'hypocrisie aussi, et Tartuffe reste un chef d'oeuvre ;
oeuvre emoussee comme arme de guerre, mais immortelle comme
tableau d'un vice imperissableK . 1)
Wat er van zij, met deze briefwisseling was virtueel de tooneelstrijd ingezet, die een jaar naderhand coram 5oj5ulo uitbarsten zou.
IV.
TER ZALICE GEDACHTENIS
VAN
MR . A. F . X . LUYBEN.

Over al deze verborgen dingen heen spoedden in 't voile leven
van den dag de tijden naar hun vervulling.
1)

Petit de Julleville ; ' Le Theatre en France« p . 198 .

Verbeeld u, Vermeulen, de Wachter-medemaat en collega
in de Tfd, was ter Kamer den Doctor nog voor . Dr. Vermeulen,
een waardig onderwijsman en een mensch van arbeid en
studie welzeker, maar allerminst een ridder voor de groote toernooien . Toch na 't heengaan van Mr . Barge, als hooge rechter
naar de kolonien, werd in zijn plaats Vermeulen voor Eindhoven
ter Tweede Kamer gezonden, waar hij trouwens later zeer goed
op zijn plaats blij ken zal.
In diezelfde maand Juni werd Mr . A. F. X . Luyben benoemd
in de Rechtbank to 's Bosch . Oningewijden vonden 't wel een
beetje vreemd dat de oud-minister, die naar een lidmaatschap in
den Hoogen Raad of in den Raad van State dingen mocht, 1)
zoomaar zijn betrekking van Kamerlid en Burgemeester offerde
voor een simpele plaats in de Rechtbank .
Luyben was toen twee-en-zestig, een van de Katholieke
veteranen der Kamer . In 189 immers had hij opgevolgd als
of gevaardigde voor den Bosch - zijn vader, Mr. J. A . Luyben,
peen der krachtigste en kloekste katholieke vertegenwoordigers
uit dien tijd, een mail van wetenschap en geest, meer nog van
karakter~ . 2) De zoon had overgeerfd vaders trouw aan de conservatieve partij die aanleunde bij de liberalen, maar evenzeer
den familiedurf om binnen zoowel als buiten de Kamer, weleens
tot ontsteltenis van de talrijker schuchteren, zijn overtuiging to
ontplooien van >>katholiek, zelfs ultramontaan, wat alle katholieken
eigenlijk zijn.>>
i868
Toen na den dood van Minister Borret, in Januari
zooals bundel I het vermeldde - de Departementen van Eeredienst werden hersteld, aanvaardde Mr . A . F. X . Luyben de portef euille voor de Roomsch-Katholieke of deeling . Slechts voor vier
maanden, want einde April reeds trad het heele Ministerie af .
Toch had Luyben den tijd gehad om de laatste sporen der Aprilbeweging uit de officieele practijken weg to krijgen . Hij was
het immers, die door de Regeering Utrecht, Haarlem, den Bosch
en Breda als » geschikte vestingplaatsen « der Bisschoppen deed
erkennen, zoodat de hoogwaardigheden niet langer gedwongen
waxen in Sassenheim of Gerra to dorperen .
Aldra nam het kiesdistrict Breda den ex-minister als Tweede •
Mr, Luyben was sinds 1877 » Staatsraad in buitengewonen dienst,«
Dr. Schaepman : lieu Katholieke Partij ; Proeve van een Program . -- Utrecht
1883, hi. 71 .
1)

2)
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Kamerlid op ; tot in Juni '8o dus, toen hij plaats liet voor Schaepman . Het vreemde van 't geval werd im'mers eerlang opgehelderd .
Jhr. P. J. J. A . M . van der Does de Willebois, lid van Gedeputeerde Staten, moest die waardigheid vaarwel zeggen uit hoofde
van zijn huwelijk met de dochter van den Commissaris des
Konings. Weldra, in i 884, zou dat worden goedgemaakt : hij
zou zijn oom Luyben opvolgen als burgemeester van 's Bosch,
Voorloopig ging Luyben zelf naar de Rechtbank, maar in i 883,
zou hij overgaan als Raadsheer naar 't Gerechtshof, waarvan zijn
zwager, de oude Van der Does de Willebois, president was . Zoo
kwam het plan klaar, sinds jaar en dag door Herman Van der
Hoeven gekoesterd ; zijn vriend Schaepman moest nevens hem
zetelen voor Breda .
Maar daarmee was alles nog lang niet in 't refine . 't Aartsbisdom immers verstokte zich in 't zwijgen . Monseigneur had neef
Herman zelfs kond gedaan dat het heelemaal nutteloos was een
officieele aanvraag in to dienen om van wege de geestelijke
overheid een toelating to verkrijgen tot een Kamercandidatuur.
In geen geval zou daarop een antwoord komen .
Verder hield de voorzichtige kerkvoogd zijn hart steeds vast
bij 't bedenken van een priesterlot, omstuwd door de hoogste
Haagsche wereldschheid, In welk handboek van Pastorale Theologie zou hij er iets op vinden om Herman's dicht- en dischvreugde zich to laten vermeien in het voile salon- en restauratieverkeer van de wufte prinsenstede
Maar Monseigneur toch, had Herman gezegd, Uw Hoogwaardigheid heeft nu schier een kwart eeuw den tijd gehad om na
to speuren of ik voor mij zelven niet altijd de grens weet
tusschen genoeg en to veel. Trouwelis de Paters Jezuieten in
's Hage zijn hartelijk bereid mij als hun gast op to nemen . En
van uw schouders kunt U toch best den zielelast over mij op
de hunne laten glijden . . . In die oplossing scheen Monseigneur
nogal schik to hebben .
Verder wist Aukes met wonderen van overleg de dagen aan
to duiden dat Zijne Hoogwaardigheid het best had geslapen . En
dan kwam Herman telkens uit Rijsenburg eens even naar Monseigneurs gezondheid informeeren . 't Was trouwens altijd gezellig en heerlijk praten met den doorluchtigen man . Maar zoodra
de candidatuur opdook verscheen het bekende stille glimlachje
weer . . . . tot een zekeren gezegenden Juni-avond alle solemniora

bezweken voor 't verzoek: Als ik mij n candidatuur stel, en ik
word verkozen, krijg ik dan van U uit mijn geestelijke bediening het ontslag door de Grondwet gevorderd ? De Aartsbisschop ging aan 't kuieren, over en weer, door de lange gang ;
hij zweeg . . . en hij zweeg. Maar toen zijn statige toga den bedremmeld-geduldigen Herman den vierden of vijfden keer had
voorbij geruischt, gaf hij, ernstig-strak en bekommerd om veel,
het historische toestemmend knikje . . .
Intusschen liep ook to Breda niet alles van een leien dakje .
Van der Hoeven, Van den Biesen, Luijben en de Willebois
ijverden funk . Maar achter de talrijke gevels met 'spiontjes«
had men een boel praats over priester Schaepman's joviale
levensopvatting, en merle over de kapitale kwestie of hij onder
zijn kiezers in priestergewaad of in gewone rok-en-pantalon
zou verschijnen .
Ook werd op de sobere plekjes der heide en onder de enkele
onthouders in de stad met ontzetting verteld, dat de Doctor zoo
gretig de gelegenheden waarnam om lekker to proeven . Pater
Van Meurs, die om de politieke toekomst van zijn oud-student
antlers niet zoo bijster veel gaf, vond het geklets op den duur
al to beroerd . Hij verscheen op een bij eenkomst to Breda, en
daagde humoristisch-welsprekend het heele Zuiden uit, voor zoover
het aan 't zaniken was : Wat weet ge over hem to vertellen ?
Wie heeft hem ooit onder de taf el gezien ? En waaraan weet ge
dat hij proeft? Enkel wijl zijn toosten dan nog veel mooier zijn!
Kleine ventjes ook, laat flu toch de kans niet ontsnappen u op
to hef f en tot hem
Geen andere sporen liet het kabaal voorloopig dan in > de
Spectators 1) een plagende plaat .
V.
AAN BREDA .
Den 26en Juni las men in De Rozendaalsche en Nieuwe
Zevenbergsche Courant en den 27en in De Grondwet :
a Dr. Herman Schaepman is de candidaat der anti-liberalen hij
de verkiezing van een lid der Tweede Kamer op 6 Juli a .s . in
ons district . . . . «
1) Zie : »De Nederlandsche Spectator nr. 29, 17 Juli i88o, de plaat met
Schaepman als Heinrich uit >Faust« .

n dan de groote trom over Schaepman's verdiensten, als
geleerde, als dichter, als redenaar, als redacteur van Wachter
en T/d, als de drager der >>vele en machtige geestesgaven« . . . .
NLaten wij er dan ook eene eer in stellen aan dien eminenten man
de behartiging onzer openbare belangen in de Tweede Kamer
merle op to dragon ; veroveren wij hem daar zijne plaats naast
onzen waardigen en verdienstelijken des Amorie van der Hoeven .«
De Ted vond dat hot wel wat soberder kon ; zij zelf was
erg sober : de Van der Hoeven van daareven verkondigde
aan wie 't hooren wilde, ook in de Kamergesprekken, dat >> de
T,Ida aan 't kuipen was tegen Schaepman . Een bewering die
ze zeer kwalijk nam : Tot een antwoord op doze zonderlinge
beschuldiging achten wij ons niet verplicht . Wij vragen slechts
aan den heer des Amorie op welken toon hij aan zijn verontwaardiging lucht zou geven ingeval eons iemand hem verborgen
bedoelingen toelichtte, die met zijne nadrukkelijke en openbare
verklaring in lijnrechten strijd verkeeren« . 1)
De nadrukkelijke verklaring bestond uit hot opnemen van de
circulaire der Katholieke Kiesvereeniging in hot hoofddistrict
Breda, meldende dat : in de algemeene Vergadering van bovengenoemde vereeniging tot candidaat voor hot Lidmaatschap van
de Tweede Kamer der Staten Generaal met algemeene stemmen
is geproclameerd : Dr. Herman Schaepman, to Rijsenburg«, en
onderteekend door hot bestuur, aan hot hoofd waarvan Mr . Jac .
W. van den Biesen, een der groote ijveraars voor 's Doctors
candidatuur . 2)
Verder kon men, mits fijn to speuren, nog vinden in De Ted«
aHoewel wij de candidatuur van Dr . Schaepman van heeler harte
en zonder voorbehoud steunen, voegt hot ons echter minder
daarover breeder uit to weiden. Wij twijfelen intusschen niet
of ook zonder dat zullen de kiezers to Breda hun candidaat met
schitterende meerderheid verkiezen, daar zij met ons vertrouwen
dat Dr . Schaepman tusschen en naast onze overige Katholieke
afgevaardigden zijn plaats zal innemen .a 3)
Intusschen deed ode Grondwet>> des to luidruchtiger haar best
immer voort : » Waarde Redactie, luidde den 1 en Juli een ingei) Zie » De Tjdu,
2)
3> »
»
»
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zonden stuk van Herman des Amorie van der Hoeven : De candidatuur van Dr. Schaepman is een glorie voor Breda . . Het komt
er flu slechts op aan deze ferme daad even ferm to voltooien,
door een zoo getrouw mogelijke opkomst van alle katholieke
kiezers voor hun candidaat . Niemand mag achterblijven, want
elke stem telt mede om den glans en het gewicht dezer keus
to verhoogen,
~Laat u niet bevreesd maken door bet bezwaar dat Dr . Schaepman als geestelijke geen lid der Kamer zou kunnen zijn . Die
kwestie is herhaaldelijk uitgemaakt zoowel bij de schrijvers (laatst
zoo helder mogelijk door Mr. J. Heemskerk Az .) als door de
Kamer zelve . . . Er is dan ook voor Roomsche en Protestantsche
geestelijken geen verschil van wetsuitlegging denkbaar, tenzij
de Staat de Roomsche Kerkleer tot Staatswet verheffen wilde,
hetgeen niet waarschij nlijk is . >>
En verder, van de R.edactie zelve : ~Wij betuigen onzen dank
aan de Katholieke Kiesvereeniging, die wederom getoond heeft
zich to kunnen verheffen boven alle kleingeestigheid . . .
>>Zij stond inderdaad voor een groote moeilijkheid . . . Na eerst
aan de kiezers voorgesteld to hebben den voortreffelijken Karel
van Nispen, later den uitmuntenden H . A, des Amorie van der
Hoeven, kon zij, wilde zij zich in zekeren zin niet onteeren,
niets ander doen dan iemand voor to stellen die waardig was de
evenknie to zijn der genoemden, zoo niet hen overtrof . . .
»Misschien is er wel een of ander die, ik weet niet om welke
reden, zegt: zou Schaepman niet dit, zou Schaepman niet dat
doen of laten ? - Weg met alle kleingeestigheid! Er zijn man nen
die streven naar >>het hoogste en heerlijkste~ . Voor zoo een man
houden wij Schaepman . Welnu, schenken wij hem als volksvertegenwoordiger het hoogste en heerlijkste: een grenzenloos vertrouwen . Als man van naam en gezag mag hij dat vorderen .
Wij willen gaarne bet vele goede gelooven dat van onze
Tweede Kamer wordt gezegd ; wij nemen aan dat wij, vat deftigheid en waardigheid betreft, kunnen roemen, vergeleken vooral
bij wat er in Frankrijk, Belgie, Duitschland, ja zelfs Engeland ge .
schiedt. Toch meenen wij dat er veel groote en schoone woorden
worden gebruikt, geheel in strijd met de eigenlijke beteekenis .
Welnu in zoo'n vergadering past Dr . Schaepman, ode koning
van het woord«, de man die niet dulden zal dat iemand zich
met den naam tooie zonder de zaak to bezitten

3'
Ook de Noordbrabanter to 's-Hertogenbosch wist geen hooglovende woorden genoeg voor de candidatuur van den man
die als leider der katholieke meerderheid kan optreden en die aan
het hoofd staat eener school, die we zuiver ultramontaansch
noemen .«
Intusschen was de Grondwet, naarmate de groote Dinsdag
naderde, vooral op 't oprof f elen der kiezers bedacht, en stelde ze
klaar in 't licht het hoofddoel van Dr . Schaepman's verkiezing :
> Onze eeuw heef t ontegenzeggelijk veel op haar schuldboek ;
maar dit is hare lichtzij de, dat zij de uitstekendste mannen uit
onze gelederen voorop stelt, - mannen van scherp afgebakende
beginselen, van b eproef de trouw, met vele en zeldzame gaven
toegerust en tot elke opoff ering bereid . Zij dwingt hen op 't
wereldtooneel die plaats in to nemen, waar zij met hunne van
God ontvangen talenten kunnen woekeren en maakt hen alzoo
tot leiders, tot de onmisbare verdedigers onzer rechten in den
ongelijken strijd, die ze zelve heeft verwekt . . . .
pMaar wij verlangen de opkomst der kiezers nog op een
anderen grond . Toen de rampzalige wet op het Onderwijs was
bekrachtigd, heef t men van liberate zij de gezegd : De strijd is
uit .« Het woord was eene verleiding tot muzelmansche berusting
in 't aangedane onrecht. Het was een verleidelijk woord voor
de overwonnenen, die to kampen hadden tegen moedeloosheid
na mislukten strijd ; verleidelijk ook voor die christenen, welke
de beste wenschen zullen koesteren voor onze zaak, daarvoor
zelfs in de kerk of binnenskamers zullen bidden, maar de toewijding en zelfopoffering missen om in persoon deel to nemen
aan den kamp die door anderen met onbezweken moed worrt
voortgezet ; verleidelijk vooral voor de vreedzame lieden die een
afkeer hebben van alle agitatie, maar vergeten dat de meesten
verplicht zijn evenals Josua to strijden en het aan enkelen slechts
gegeven was met Mozes op den berg Horeb de handen hemelwaarts to heffen .
Neen, de strijd is niet uit!
niet uit, zoolang de katholieken,
2/5
der natie, stelselmatig bij 's lands benoemingen worden achtergesteld ; - niet uit, zoolang de liberate partij van hare kunstmatige
meerderheid in de Kamer misbruik maakt` om der natie de zuurverdiende penning of to troggelen ; - niet uit, zoolang zij door
de gehate Onderwijswet van '78 de meerderheid der bevolking
verdrukt ;
niet nit, zoolang zij meester blijft van 's lands

schatkist tot onderhoud en instandhouding barer moderne sektescholen ; - niet jilt, zoolang zij de bizondere godsdienstige
school eene onmogelijk to bekampen staatsconcurrentie aandoet .
~Neen, die strijd is niet uit, en geen kiezer mag er zich aan
onttrekken . Onze wakkere afgevaardigden in de Kamers, onze
aanvoerders buiten de Kamers, zooals Dr . Schaepman, mogen
daarin door de meerderheid overwonnen zijn ; bezweken zijn ze
niet. Nog altijd )taan zij moedig op de tires ter v€rdediging onzer
rechten, ter bestrijding van 't aangedaan onrecht
~Daar is wel geen eigenlijke verkiezingsstrijd, geen liberale
tegenkandidaat, maar men bedriege zich niet . Elke verslapping
in den strijd, elke onthouding zullen onze verdrukkers als eene
berusting in bet onrecht, als eene afkeuring zelfs van den gestreden strijd beschouwen en rondhazuinen ; bet zal bun eene
beweegreden en een voorwendselzijn om't juk, ons opgelegd, nog
to verzwaren, - bet geloovige deel der bevolking nog verder
achter to stellen, nog meer geld of to persen, en onze godsdienstige
belangen nog geweldiger met de voeten to treden .
>>Daarom ook moet de opkomst der kiezers zoo talrijk zijn .
Het protest der vrijheidlievende Nederlanders tegen onrecht en
verdrukking kan nooit to mid en to krachtig klinken . « 1 )
Zoo werden ook de kleine bedillers van de groote candidatuur
overstelpt door de geestdrift die golfde over bet Roomsche
district.
2018 Stembriefjes werden ingeleverd . Van onwaarde bleken er
132, zoodat bet getal der geldige stemmen 1886 bedroeg 2) .
Daarvan werden op Schaepman uitgebracht 1853 -- bet symboliscbe
cijfer voor 't Roomsche Nederland, bet jaartal van 't herstel der
Hierarchic .
Breda mocht kroonhalzen . Geen enkele stad in heel Nederland
was vertegenwoordigd door zulk een welsprekend paar als de
stede der baronies Van der Hoeven en Schaepman .
1) De Grondwet, 4 Juli, '8o
2 ) Voor bet district Breda stouden toen in den Staatsalmanak opgeteekend
86,646 inwoners, met 3893 kiezers . De kiesafdeeling strekte zich uit over
Breda, Prinsenhage, Etten en heur, Hoeven, Oudenbosch, Standdaarbuiten,
Oud en Nieuw Gestel, Nieuw Vosmeer, Steenbergen en Kruisland, Roozendaal
en Nispen, Halsteren, Wouw, Rucphen en Vorenseinde, Zundert, Rijsbergen,
Baarle-Nassau, Chaam, Gilze en Rijen, Terheyden, Teteringen, Ginneken en Bavel .
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Er werd gevlagd en gefeest . Van der Hoeven, die liefhebberde
in de metempsychose, en die er niet zoover van of was to meenen
dat de ziel van 't heele katholieke Nederland in Schaepman
tabernakelde, ontwaarde in de verte iets van Brom's vizioenen
over de bekeering van Nederland . Van den Biesen, bet kalme
proza in persoon, liep langs de straten luidop dichtend van een
heerlijk verschiet .
En op 't seminarie to Rijsenburg gonsde en juichte de jeugd
bet heele heiligdom vol van de hulde can den Meester, die,
zonder zijn gelief de katheder to verlaten, voor 't beele Roomsche
Nederland zou worden vat hij flu Binds tien jaar was voor de
vroomste jongens in 't Aartsbisdom : onze Doctor.
Schaepman zelf zal zijn verkiezing hebben gevonden een
bijzonder beuglijk feit in een land, dat alweer met smack zich
vergastte op den katholieken-smaad die voor 't grijpen lag in
bet boek van Dr . Nippold, waarvan Dr . Herderschee onder den
titel ~De Roomsch-Katholieke Kerk in Nederland na de Hervorming<< zooeven een vertaling had bezorgd .
Toch trilde daar iets van een heel fijn heimwee in 's Doctors
diepste binrenste . Hij, die Sheller kende, heeft hij zijn onbestemde
dichtersontroering wellicht geformuleerd in de klacht van 't genie
dat zijn weg zoekt uit den droom naar de daad : ~I have deserted the odorous gardens of literature for the great sandy
desert of politics re ?
Om 't even, de harde tack riep . En 't was toch wel een beerlijke kans, zoo naar de vervulling to gaan langs den weg die
liep door de tires, voor 't eerst sedert bet bestaan der Vrij e Nederlanden in den muur der Staten gehakt . Kom, een glorieuse
dag was bet heusch. Och, hadden Vader en Mama dat nu toch
mee beleefd !
VI.
TER GEDACHTENIS
VAN
MR. R . P. MEES .

Den 8en Juli zond Schaepman volgend briefje naar de griffie
der Tweede Kamer : > De ondergeteekende verklaart, in vol3
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doening aan art. I I I der Kieswet, na zijn op 5 dezer verkregen
ontslag uit zijne betrekking als professor van het Aartsbisschoppelijk Seminarie, hoofdafdeeling Rijsenburg, en uit de geestelijke
bediening, geen openbare betrekkingen to bekleeden .c
Lang niet alle Kamerleden wisten wat er eigenlijk vastzat
aan het Sacrament van het Priesterdom . Een beschreven vaderschap brengt een buitenstaander nog niet dadelijk op de hoogte
van Roomsche dingen ; toen de Doctor al twee jaar zetelde,
scheelde 't geen haar of, op den sterfdag van den Aartsbisschop,
werd het geacht medelid voor Breda ten aanhoore van heel Nederland gecondoleerd bij den doud van zijn vader ! - Anderen
waren beter geschoold en wisten b .v . dat de Doctor, hoezeer ook
uit zijn bediening ontslagen, toch nog Mis-lezen zou . Enkelen
achtten dit bedenkelijk, voorwaar. - Korn, kom, antwoordde geestig
de Bieberstein : C'est sa faeon a lui de dire sa priere du matin !
Intusschen werd met voorbeeldigen vlijt door de Commissie
gewerkt aan 't verslag. Het episch verslag, waarvan hier de tekst
moet gegeven
. . . > Men kan niet anders dan aannemen, dat de Grondwet
aan alien, die in art. 9 i vermeld worden, eene keus latende,
verondersteld heeft, dat alien inderdaad eene keus kunnen doen .
Daaruit schijnt terstond reeds eene gevolgtrekking gemaakt to
kunnen worden omtrent hetgeen, in den zin der Grondwet
onder ~geestelijkenK moet worden begrepen . Moest het gewijd
karakter, dat de Roomsch-Katholieke geestelijken behouden,
ook wanneer zij hunne bediening hebben nedergelegd, begrepen
worden in datgene, wat van het lidmaatschap der Staten-Generaal uitsluit, dan zouden zij voor een dilemma worden geplaatst,
dat voor hen onbestaanbaar is ; dan zou hun eene keuze worden
gelaten, die voor hen onmogelijk is, en zouden de woorden van
art. 9 r, ofschoon ook voor hen geschreven, ten opzigte van hen
geene beteekenis hebben . Feitelijk zouden zij niet benoeribaar
zijn . Had de grondwetgever ook den Roomsch-Katholieken
geestelijke, die zijne bediening heeft nedergelegd, wegens het
geestelijke karakter, dat hij steeds behoudt, van de Staten-Generaal willen uitsluiten, dan had hij behooren voor to schrij ven
„Geestelijken zijn niet benoembaar lot leden van de StatenG~neraal" .
~De Grondwet, aannemende dat de Roomsch-Katholieke geestelijke verkiezen kan het lidmaatschap der Staten-Generaal to
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aanvaarden, moet derhalve geacht worden uit to gaan van de
veronderstelling, dat hij eene betrekkinc bekleedt die hij kan
nederleggen en die, wanneer ze nedergelegd 2's, geen beletsel
voor toelating meer oplevert .
>>Onder die betrekking
flu kan, met het oog op de bekende
.
leer van de Roomsch-Katholieke Kerk, niet anders verstaan
worden dan de active dienst, of, gelijk het in de verklaring van
den heer Schaepman beet, „de geestelijke bediening" .
~De woorden der Grondwet schijnen derhalve aan de Commissie,
na de overgelegde verklaring, geen beletsel tegen de toelating
van den benoemde to zijn .
>Jntusschen moet erkend worden, dat de woorden der Grondwet door de schriftelijke gedachtenwisseling, die bij hare aamenstelling heeft plaats gehad, aan duidelijkheid hebben verloren,
en dat de vraag, wat bij bet aannemen van art . g r, ten slotte
de bedoeling is geweest, zoo inge .wikkeld is geworden, dat een
volkomen beslissend antwoord moeijelijk is to geven .
~Eene herinnering aan de geschiedenis van art . q i is bier
noodzakelijk .
> De negen leden van de Tweede Kamer, die in 1844 voorstellen tot eene herziening der Grondwet indienden, stelden
voor : Geestelijken zijn niet benoembaar tot leden van de StatenGeneraal~ . Het wares de woorden, die, gelijk wij opmerkten,
noodzakelijk zijn, indien men de bedoeling heeft, geestelijken,
ook wanneer zij hunne bediening hebben neergelegd, van de
Staten-Generaal uit to sluiten, en indien men die bedoeling
ondubbelzinnig wil uitdrukken .
POnder geestelijken worden verstaan
zij, wier beroep, na
voorbereiding door theologische studies, een kerkelijk leerambt
is of die tot geestelijken zijn gewij d « .
~De Staatscommissie van z7 Maart 2848 stelde dezelfde bepaling
voor en gaf dezelfde toelichting .
> Maar anders luidde het daarop gevolgde ontwerp der Regering,
dat tot wet is verheven . Het bepaalde : ~De leden der StatenGeneraal kunnen niet to gelijk zijn . . . . geestelijken noch bedienaren van de godsdienst < . Als grond dezer bepaling werd
door de Regering aangevoerd dat de roeping van geestelijken
en bedienaren van de godsdienst niet is zoo lang zij hunne
herderlijke waardigheid bekleeden, zich met de staatkundige
zaken dezer aarde bezig to houdena .
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Was het bij die toelichting gebleven, de uitlegging van
art q i zou geene moeijelijkheden opleveren ; bet zou niet twijfelachtig zijn, dat, na de nederlegging der ~geestelijke bediening«,
zoowel geestelijken als bedienaren der godsdienst tot de StatenG en eraal kunnen worden toegelaten .
.
,dn het Voorloopig Verslag der Kamer werden evens el de
volgende opmerkingen gemaakt : Men meende dat de Regering,
ten aanzien van de uitsluiting der geestelijken, to ver was
gegaan . Al wilde men aannemen, dat de betrekking van lid
der Kamer moeijelijk met de waarneming van kerkelijke dienst
is overeen to brengen, dan moest men toch de gelegenheid tot
bet doen eener keus geheel vrilaten, en dit was bij het artikel
geenszins het geval, daar bet geestelijken onvoorwaardelijk uitsluit, terwijl toch de geestelijken van meer dan een kerkgenootschap, ook w nneer zij geheel en al als bijzondere burgers leven,
hun geestelijk karakter geenszins verliezen . Men zou dus in alien
gevalle de uitzondering beperkt willen zien tot geestelijken die
de kerkelijke dienst niet verlaten hebben .
>>De opmerkingen in het Voorloopig Verslag der Kamer schijnen
niet gegrond . Hetgeen in de Kamer werd gewenscht, - een
wensch, die bij het onderzoek naar de bedoeling van den grondwetgever bijzonder de aandacht verdient, -- was inderdaad zoowel in de woorden van bet voorstel der Regering als in de
toelichting uitgedrukt . De woorden van bet ontwerp : De leden
der Staten-Generaal kunnen niet le gelfk zijn geestelijken of
bedienaren der godsdienst, lieten -- gelijk verlangd werd,
de gelegenheid tot het doen eener keus vrij, en de toelichting
der Regering dat geestelijken en bedienaren van de godsdienst
geen staatkundige roeping hebben, zoolang zI hunne herderl ke
waardzb heid beklecden, kwam overeen met den wensch, in de
Kamer uitgesproken, dat de uitsluiting uit de Staten-Generaal
beperkt zou worden tot „geestelijken, die de kerkelijke dienst
niet verlaten hebben" .
»De{opmerkingen der Kamer werden door de Regering aldus
beantwoord : zij meende hare stelling to moeten vasthouden
beperking van uitsluiting tot bet volstrekt onvermijdelijke . Desniettemin achtte zij de geestelijken, die bun karakter als zoodanig
niet hebben verloren, minder geschikt om zitting in de StatenGeneraal to nemen, daar zij moeten geacht worden hun geheele
leven vreemd aan staatkundige bemoeijenissen to zijn gebleven
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De zin dezer nadere verklaring is, in verband met de Memorie
van Toelichting en op zich zeif, moeijelijk to vatten . Ofschoon
de Regering verklaarde vast to houden aan hare stelling, beperking der uitsluiting tot het volstrekt onvermijdelijke, en die
uitsluiting aanvankelijk slechts toepaste op geestelijken en godsdienstleeraars zoolang zij hunne herderlijke waardigheid bekleeden,
ging zij thans verder en breidde haar uit tot geestelijken die
hun karakter als zoodanig niet hebben verloren .
»En als motief wordt genoemd : mindere geschiktheid, omdat
zij vreemd zijn gebleven aan staatkundige bemoeijingen, met
andere woorden, mindere geschiktheid wegens geniis van voor~
bereiding. Maar de uitbreiding der uitsluiting past niet bij dat
motief. Immers, niet het geestelijk karakter, maar de herderlijke
bediening, de active dienst, die alle krachten vordert, kan geacht
worden van politieke voorbereiding of to houden . Tot opheffing
van dien grond van uitsluiting is het nederleggen van de geeste»
like bedienin~ voldoende . Bovendien, als het >>vreemd gebleven
zijn aan staatkundige bemoeijingen« als reden van uitsluiting
moet gelden, dan zou die reden zelfs door het afleggen van het
geestelijk karakter, indien het mogelijk ware, niet vervallen .
Bij dezen stand der quaestie, uit een grondwettig oogpunt
beschouwd, verkrijgt de wijze waarop art. 9 z tot hiertoe is
toegepast, een bijzonder belang .
~De Kamer moest voor de eerste maal eene uitspraak doen
in r 849 bij de benoeming van den heer van Hoevell, vroeger
predikant to Batavia . De Commissie, belast met het onderzoek
der geloofsbrieven, was van oordeel, dat de overlegging
van het Koninklijk besluit, waarbij de heer van Hoevell als
predikant was ontslagen, onvoldoende was, omdat met dat
ontslag het candidaatschap tot de heilige dienst, hetwelk iii
de Hervormde Kerk het radicaal van geestelijke geeft, niet
was verloren .
> De benoemde legde daarop een afschrift over van eene verklaring dat hij afstand gedaan had van zijne vroegere admissie
tot de predikdienst, en van alle uit die admissie voortvloeijende
regten en bevoegdheden . De Commissie, ofschoon van oordeel
dat door deze eenzijdige verklaring niet genoegzaam was uitgemaakt, dat zij op zich zelve en zonder eenige aanneming van
het betrokken kerkelijk gezag, het radicaal van geestelijke zou
hebben doen vervallen «, meende evenwel tot toelating van den
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heer van Hoevell to kunnen concluderen . De Kamer vereenigde
zich met die conclusie . 1)
»Twee jaren later werd de vroegere predikant, de heer
Blaupot ten Cate, als lid der Kamer toegelaten, zonder dat
eenige vraag omtrent zijn radicaal werd gedaan,
>>Toen in 1866 de heer Moens tot lid der Kamer was gekozen,
legde hij geene andere verklaring over, dan dat geene openbare betrekking door hem werd bekleed . Zonder eenig debat en
zonder hoofdelijke stemming werd tot zijne toelating besloten .
~1n 1874. werd dr . A . Kuyper, predikant to Amsterdam, tot
lid der Kamer benoemd . Bij zijne geloofsbrieven voegde hij,
behalve de verklaring, dat geene openbare betrekkingen door
hem werden bekleed, een brief, waarin hij mededeelde, dat hij
was losgemaakt van de betrekking, waarin hij als bedienaar van
de godsdienst verbonden was aan de Nederduitsch-Hervormde
gemeente to Amsterdam. Ofschoon de Voorzitter der Kamer
voorstelde de conclusie der Commissie tot onderzoek der geloofsbrieven om dr. A . Kuyper toe to laten, eerst den volgenden dag
in beraadslaging to brengen, besloot de Kamer tot onmiddellijke
toelating van den benoemde.
~1n 1877 legde de heer W, de Meijier, tot lid der Kamer
verkozen, verklaringen van den kerkeraad der Hervormde gemeente to Wormerveer en van het classicaal bestuur van Haarlem
over, waaruit bleek, dat hij uit zijne dienst was ontslagen en uit
het verband flier classe was losgemaakt . Zonder eenige discussie
en zonder hoofdelijke stemming werd hij toegelaten .
~De heer Lieftinck werd in Februarij 1879 op ongeveer gelijkluidende verklaringen toegelaten .
~De heer Donner verklaarde bij zijne benoeming tot lid der
Kamer geene andere openbare betrekkingen to bekleeden, dan
die van director van de buitenlandsche tending der ChristelijkGereformeerde Kerk . De Commissie voor het onderzoek zijner
geloofsbrieven stelde zich de vraag of de heer Donner kon geacht
worden geestelijke of bedienaar der godsdienst to zijn, Dat de
benoemde lid van den gemeenteraad to Leiden was, strekte haar
tot bewijs van het tegendeel . De heer Donner werd in Februarij
van flit jaar toegelaten .
>Uit deze feiten blijkt, flat slechts eenmaal, hij de benoeming
1) Zitting van 17 Nov.

'q49 .
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van den heer Van Hoevell, afstand van bet radicaal van bedienaar der godsdienst is verlangd . Het verdient opmerking, dat
zelf s toen die eisch niet ten voile is gehandhaaf d. In alle latere
gevallen heeft de Kamer bij de toelating van een vroegeren
predikant, eene verklaring, dat hij zijne bediening had neergelegd
of zelfs alleen, dat geen openbare betrekkingen door hem bekleed
werden, voldoende geacht, ofschoon bet meestal bekend was,
dat geen afstand van het radicaal had plaats gehad .
)Is er reden om bij de beslissing over de toelating van een
Roomsch-Katholiek geestelijke, die een kerkelijk ambt heeft
bekleed, van deze antecedenten of to wijken en meer to eischen
dan eene verklaring van ontslag uit de geestelijke bediening ?
De Commissie durf t, met bet oog op den grammaticalen zin en
de geschiedenis van art. 9 i der Grondwet en op hetgeen in de
Kamer is voorafgegaan, die vraag niet bevestigend to beantwoorden . Zij wijst er bovendien op, dat, indien aan bet gewijd
karakter van den Roomsch-Katholieken geestelijke bezwaren
tegen zijne toelating worden ontleend, de Kamer zich aan een
onderzoek naar den aard en de gevolgen van dat gewijd karakter volgens de Katholieke leer, niet kan onttrekken en derhalve
genoodzaakt wordt zich midden in de Katholieke geloofsleer en
bet Katholieke kerkregt to verplaatsen . De vraag mag gedaan
worden, of zulk een onderzoek door de Staten-Generaal, met den
geest onzer Grondwet en van ons Staatstegt overeenkomt.
»Op grond van de beschouwingen, in dit Verslag medegedeeld, achten twee van de leden der Commissie bet to zeer
twij f elachtig of art, 9 I der Grondwet uitsluiting van een geestelij ke wegens zij n blij vend gewijd karakter heef t bedoeld, om
niet, na de verklaring van den beer Schaepman, dat hij uit de
geestelijke bediening ontslag beeft verkregen, tot de meest vrijgevige uitlegging to besluiten .
~Een lid geloofde verder to moeten gaan .
)In aanmerking nemende, dat de woorden der Grondwet op
zichzelf slechts afstand van de geestelijke bediening eischen,
dat de aanvankelijke toelichting der Regering eveneens alleen
nederlegging van de herderlijke waardigheid verlangt, dat in de
Kamer hetzelfde werd gewenscht en de meening dat het voorstel en de toelichting der Regering niet met dien wensch der
Kamer overeenkwamen, naar het schijnt, slechts op een misverstand berustte ; dat, eiiidelijk, de strekking der grondwettige
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bepaling slechts twijfelachtig is geworden door een nadere toelichting der Regering, die niet duidelijk is, en voor zoover zij
duidelijk is, tot de eerste verklaring der Regering most terugvoeren, -- meent hij zich verzekerd to mogen houden, dat, na
de verklaring, door den heer Schaepman overgelegd, aan den
eisch der Grondwet is voldaan .
~De Commissie heeft de eer eenparig voor to stellen
»dr . H. J . A . M . Schaepman, nadat hij de eeden, door de
Grondwet gevorderd, zal hebben afgelegd, als lid van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal toe to laten .
Vastgesteld door de Commissie, den 13 Julij i 88o.
Schagen van Leeuwen.
Meydenr 'k .
Mess .
~De Commissie vestigt nog de aandacht op
~Mr. Thorbecke's > Bijdrage tot de herziening der Grondwet,«
bl . 5 4, vlg.
>>Mr . A. Heemskerk ~De Praktijk onzer Grondwet, Bijdragen
tot de kennis van Staats-, provinciaal en gemeentebestuur in
Nederland, deel XXII, bl . 278, vlg .
~Mr. 2E . Mackay . De uitsluiting van geestelijken enz., Akademisch proefschrift, 1862 .
~De beraadslaging over het ontwerp der provincials wet in de
zitting der "Tweede Kamer van i 8 Junij i 850 .
Het Koninklijk besluit van 27 Julij 1855 en het advies van
den Raad van State omtrent het besluit van den gemeenteraad
van Delfshaven tot niet-toelating van een emeritus-predikant .c
*

*

Over dit rapport namen acht leden het woord : Lenting, Van
Delden en Cremers bestreden het . Van der Hoop van Slochteren,
Van Eck, Van Houten, De ' Meyier waren er voor . Bredius Jr.
ontfermde zich mits Dr . Schaepman > zou verklaren noch geestelJke
noch bedienaar van den godsdienst to zijn . < Het schilderachtigst
was Lenting die steeds de uitsluiting van geestelijken heeft gelaakt en die bij een Grondwetsherziening dan ook ijveren wil
om 't artikel to doen verdwijnen . Maar zooals 't artikel daar staat
kan hij er niet over heen, ~hoewel hij steeds gewenscht heeft
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in de gelegenheid to worden gesteld de kennis to maken van
een man die op letterkundig gebied zulk een grooten naam in
oils vaderland heeft verworven .« Het leelijkst deed natuurlijk
Cremers, de ex •R oomsche Groninger .
Geen enkel Katholiek lid nam deel aan de langdurige beraadslaging, l) dit > om zelfs den schijn to vermijden van op de beslissing
to willen influenceeren . « 2 )
Ten slotte `verd Dr . Schaepman met 55 tegen 14 stemmen
als lid der Kamer toegelaten . 3 )
En to midden van de tropische hitte, die er dien i5en Juli
heerschte in de zaal, blies Voorzitter Dullert zijn koelte : > De
heer Schaepman is in het gebouw der Kamer aanwezig . Ik verzoek den heer Griffier dien heer binnen to leiden .« De heer
Schaepman verscheen, en al transpireerend -- transpireeren kon
hij geweldig, - legde hij zijn eed of en nam hij zijn plaats
naast van der Hoeven,
VII .
AAN DE TWEEDS KAMER VAN 1880 .
Sedert 1878 was het petal der Tweede Kamerleden op 86 gebracht . Hoeveel daarvan flu joist behoorden tot deze of gene
partij valt niet zoo makkelijk uit to maken, w ijl .d e afbakeningen
toen lang niet zoo duidelijk liepen als thans en, vooral waar
het de beraadslagingen betrof, weleens in het vage verdoezelden .
1 ) Behalve een korte repliek van de Bieberstein op de nare rede van Cremers .
2 ) Venloosch Weekblad, 17 Juli iSso,
3 ) Voor stemden de Bieberstein, rransen van de Putte, des Amorie van
der Hoeven, Rombach, van I ck, Patijn, de Beaufort, Idsinga, Rutgers
van Rozenburg, van Kerkwijk, Hingst, Godefroi, de Meyier, Arnoldts,
Haffmans, Sickest, van der Schrieck, Vermeulen, Humalda van Hysinga,
Wintgens, Lambrechts, Kool, Proper, Lieftinck, Dyckmeester, van Baar,
van Dedem, Roell, Moens, de Casembroot, Veiling Meinesz, van Asch
van \Vyck, Keuchenius, Schimmelpenninck van der Oye, Mees, de
Savornin Lohman, de Ruiter Zylker, van der Kaay, Blusse, Heydenrijck
van `Vassenaer van Catwyck, de Jong, Borret, Schimmelpenninck, Tak
van Poortvliet, Goeman Borgesius, Schepel, van der Werk, de Bruyn,
Schagen van Leeuwen, van der Hoop van Slochteren, Dormer, Bastert, van
Houten en Nijst .
Tegen hebben
gestemd :
I,enting . Oldenhuis Gratama, van Delden,
Bergsma, de Vos van Steenwyk, Vlruly Verbrugge, Idserda, Bredius Jr.,
Wvbenga, de Bruyn Kops, van Ossenbruggen, Cremers, Corver Hooft
en de Voorzitter (Dullert) .

Bij het stemmen echter kwamen de verhoudingen doorgaans wiskundiger to voorschijn, en bracht het besliste > jac of ~neen <<
meer groepeeringsbewustheid, en voor den buitenstaander alvast
beter schiftingsgelegenheid dan de veelal rustig-huiselijke, bedaardzakelijke ~handelingen « . Loo komen we voor i880 op 53 liberalen, I7 katholieken, II anti-revolutionnairen, 5 conservatieven .
Sinds jaren echter was het zoo goed als nit met de kameraadschappelijke gemoedelijkh&d die, nit hoofde van een eigenaardig begrip van wellevendheid, in 't kiezen der zetels liever
geen acht sloeg op linker- of rechterzij . De liberalen vulden thans
heel kordaat den leant dien men, zoo men bijgeloovig is of
Grieksch-klassiek, liever niet noemt bij zijn naam ; en, daar ze
zoo talrij k warm, legden ze tevens beslag op de voorste plaatsen
rechts . . . Bedroevend voorwaar voor de toch reeds zoo droefdoende conservatieven, die hun aloude erf met elke verkiezing
hadden zien sunken, en die daar nu nit den modernen zondvloed, aanzwalpend op hen zoowel nit Rome en Dordt als nit
de Grondwet van '48, nog slechts drie bescheiden bankjes hadden gered . . . .
Achter dit archaisch Mohikanendom prijkte de eeuwige jeugd
van de Roomschen, en daartusschen in groeide weelderig, frisch en
sterk, de nieuwste partij, de anti-revolutionnaire .
Op zijn verhoog, beheerschend rechts en links, troonde de
voorzitter Dullert. Het liberaal-eerbiedwaardige jaar '48 had hem
in de Kamer gebracht en, behoudens een paar tusschenpoosjes,
was de trouwe Thorbeckiaan tot heden blij ven zetelen, rustig en
degelijk, en blozend gezond . Sedert i 869 mocht hij zich verheugen in 't voorzitterschap . Behoudsgezind zooveel als 't mocht
zijn stemmige zwarte jas was het waarborgend uithangbord ; vooruitstrevend waar 't zonder bezwaren kon -- zijn fantasie-pantalon
stand er gezellig voor in . Met ieder jaar werd mr . Dullert vaderlijker onpartijdig, tot het nu stilaan in een grootvaderlijke goedzakkigheid verliep jegens jonge onstuimigaards of bedaagde
zanikers . In onverstoorbare def tigheid luisterde hij maar door,
zijn luim beperkend binnen 't beluik van zijn groenen hemel, waar
ze werd opgevangen door dien schranderen oolijkerd Mr . Veegens,
den griffier, ter opfrissching van zijn saaie bezigheid, en ook wel
een beetje door den commies-griffier Mr . P. W. . A . Cort van der
Linden, toen nog jong en va ' aar voor stijleering in ernst
en in luim .
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Aan de lange groene tafel zetelde in die dagen het Ministerie
Van Lynden het >Zakenkabinet, boven Partijen~ .
De ministerieele crisis van 't vorig jaar had lang geduurd . De
Koning had achtereenvolgens Heemskerk, Fransen van de Putte
en Cremers gepolst. Eindelijk, den r9en Augustus 1879, durfde
Van Lynden de kwade kans aan, en kreeg hij een kabinet bijeen dat als geheel zijner waardig mocht heeten .
Mr. G . Th. Baron van Lynden van Sandenburg was toen een
kranige vijftiger, rozig-blank gevleeschd en nog jeugdig gelokt .
Zoo bijziend als Windthorst, maar bijna even verwonderlijk sterk
van geheugen voor cijfers zoowel als voor feiten, werkzaam als
nooit, buiten tijden van groote beroering, eenig Minister van
Buitenlandsche Zaken mocht heeten . Daarbij de behendigste
redenaar van 't heele Huis, een die ze alien gladweg omver kon
praten . Schrander, wegend en overwegend leider meteen, ~onbetwistbaar een staatsman,re') een stoelvaste Kamerbaas, die als
liberaal-gezind >geparfumeerd anti-revolutionnair~ 2) bewijzen
dorst >met een ontoerekenbaarheid alleen door Bismarck overtrof f en <, dat hij zich uit plichtbesef geroepen voelde om to
blij ven regeeren < 3 ).
Naast Van Lynden, die jonge vlugge man, met dat innemend
gezicht en dien mooien, donkerbruinen baard, een figuur wiens
uiterlijk sprak, ook toen hij zweeg, voor zijn inerlijk hooger
leven, geestelijk en zedelijk ; Mr . A . E. J . Modderman, Minister
van Justitie . Een type van parlementarier, denker en spreker,
man van wetenschap en werkkracht, plichtvervulling en verantwoordelijkheidsbesef, een ideaal van mens sang in cori5ore
sano, onder al de Kamer-collega's toen facile ~rinceps .
Nevens dezen voormaligen Leidschen hoogleeraar in de Rechten,
zijn oudere ambtgenoot in de Staatswetenschappen mr . S . Vissering.Indertijd evenzeer als de Doctor zelf met Potgieter bevriend ; want bedreven was mr . Vissering in de letterkunde zoowel als in zijn doceervak, een smaakvol klassicus, een geestdriftig merle-leider van de Girls . Wie zou dat hebben vermoed
op 't uiterlijk van 't onnoozel burgerlijk baasje ? Maar bij 't opklinken van zijn heldere stem, werd men dadelijk gewaar dat
men iemand voorhad -- echter ook dat deze boekenmensch beter
thuishoorde in de katheder dan achter de groene tafel .
1), 2) en 3)
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Koel en kalm, dank en saai, dor en deftig, Jhr . Mr. W. Six,
Binnenlandsche Zaken, kort in 't woord, de Kamer leeglatend
als hij sprak, maar vullend zijn dossiers met een snoezig schoonschrif t - de calligraaf der Kappeij ne-wet, hoe cacophonisch ook
in haar verdediging, waar hij ze uitvoeren moest .
Goedig en vredig, de minister van Oorlog, de katholieke
generaal A. E . Reuther, ietwat gebukt onder zijn portefeuille,
maar zijn schuchtere bedaardheid ontgroeiend in mooie welsprekendheid zoodra 't zijn idealen gold, en ruiterlijk militair in de
tires der verdediging van God en land, mikkend meestal juist
en schietend meestal rack .
De sinecure in 't Kabinet, het ministerie van Marine, waargenomen door W . J. van Erp Taalman Kip . Daarom niet minder
een vlijtig man, een gezaghebbende specialiteit ; en door de politiek zoo weinig aangetast, dat hem eenieder alles vertrouwde .
»Kip, ik heb je« zei van Lynden toen hij Taalman inlijfde . En
't was een goede greep inderdaad . Want de rijzige, rustige Kip,
door levenservaring tot veel wijsheid en veel eenvoud gebracht,
was voor talrijke Kamerheeren een raadsman, en voor nog
meerderen in dit gezelschap, zoo tuk op effect, een toonbeeld
van degelijke soberheid en stille vaderlandsche kracht.
Heel anders die stij ve, steile Mr. W . van Goltstein, de Excellentie bij uitnemendheid, die steeds de zwaarste portefeuille sleepte
of deepen deed ; 't was dan ook die van Kolonien . Hoofsch
en heusch nochtans, in alles even verzorgd ; slechts niet in zijn
spreken, ofschoon wat er van hem in de >'Handelingen
staat
zich wel lezen laat ; intusschen zoo heelemaal niets Oostersch, een
man bestemd om ijzige koelte to blazen door de stovende
keerkrin,gen .
Voor 't jongste Ministerie, dat van Waterstaat, Handel en Nijverheid, toen drie jaar oud, stood Jhr. G. J. G . Klerck, lang,
mager, bleek, blond ; maar 't geheel veredelend met een prachtigen
arendsneus. Toch 't minst van al zijn collega's een arend ; een
gewetensvol ambtenaar, zonder meer, bang voor zijn eigen stem,
fluisterend zijn adviezen of van 't hapier en ze wikkelend in een
snort geheimzinnigheid waarmee een Departement als het zijne
allerminst was gediend .
Onder de vele linkschen dan ging Schaepman's turende aandacht steeds naar dezelfden, naar de meesten met sympathie, naar
enkelen met wat anders .
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Daar had je vooreerst den man, die onder al de Kamerleden,
ofschoon zelf lang niet de vriendelijkste, toch het meest vriendschap, en vereering zelfs, mocht genieten : Van Houten. Ook
naar Schaepman's groeiend inzicht was Mr . Sam »de rechtvaardige . « Een kloeke geest, een eerlij k hart, een die our wille
van de politiek nooit aan zijn waarheidsliefde wou tornen .
Onbevangen helderziend, harmonieerend zijn wijsgeerigen kijk
op 't verleden en zijn practischen kijk op het heden ; in zijn
rechtspractijk, in zijn Kamerbedrijvigheid, in zijn »Vragen des
Tijds« belangstellend voor alles in 't sociale vraagstuk - de alpha
en omega voor hem ; rechtsgeleerde menschlievendheid, staatkundig altruisme immers was bet hoogste dat deze moderne
Socrates met zijn geloof in de menschheid en zijn ongeloof in
de goden bereiken kon .
Ouder dan Van Houten, maar even jong en even helder van
geest was mr . M . H . Godefroi. Enkel zijn ooren wilden niet langer mee . En als hij en Saaymans Vader mekaar iets hadden wijs
to maken, was 't voor de traditioneele stemmigheid der Vergadering een bijna ontstichtend lawaai - zooals't onder Israelieten
wel eens meer pleegt to gaan. Mr. Godefroi immers was de
eenige Israeliet der Tweede Kamer . Maar een die tellen kon .
Om de scherpe schranderheid van zijn betoogen gold deze oudminister van Justitie zelfs boven Van Houten als ode apostel
der logica» .
Als 't betoog van die beide meesters in 't helder denken, meer
dan in 't helder spreken, voor velen wat schemerig bleef, bracht
Mr. J. T. R . Tak van Poortvliet klaarheid en bevattelijkheid ook
bij degenen die hardleersch mochten heeten . Deze Zeeuw was
het water en het varen gewend . Op de klare golven van zij n
woord, in zachte zwalping of rasse rimpeling vloeiend steeds
voort, de andersdenkende stugheid beklotsend sours met hel- iriseerende vaderlandsche schuimfranje, schoven de stevig-gestuwde
ladingen gedachte-voorraad van beginsel-, en zelden partij-politiek,
gemakkelijk daarheen, met bezadigden spoed, vast en kalm . . . .
Alsof bet niet grog naar die ontketende deficiten-zee, een liberaal fatum dat hij erkende, Tale, maar helaas, niet verhelpen kon,
tenzij met, waar 't pas gaf, bezwerend to wijzen op 't Aeolus
orkanenhol, dat - zoo hij een vertrouwbaar verkenner was
daar ergens liggen moest in de kwartieren waar dingen als de
Kappeyne-wet werden gebrouwd . . . .

Nevens, en sours tegeriover, de gestuukt-gezette kloekheid van
den donkey-blozenden Mr . Tak, slankte de sierlijke, toch stijve
voornaamheid van Mr. J. G. Gleichman, 1) den fijn gebaarde
en zorgvuldig gekapte . Ook geestelijk bleef hij zijn naam steeds
getrouw, met zichzelf altijd gelijk, in de wel ietwat gezochte zorg
voor inhoud en vorm, bedachtzaam gewogen en mooi gestyleerd,
als wenschte Mr. Gleichman het aan to durven zijn rechts- en
staatkundige gewikste degelijkheid, zonder iets van haar zelfbewuste waardigheid op to of f eren, to zetten op het rythme
dat in zijn geheimste zenuwen polste als erfenis van wijlen dichter
Bogaers, den literairen roem der familie .
Imponeerender met mannelijk-typische schoonheid was de
luttel-geschoolde maar van nature lichamelijk en verstandelijk
gtharnaste I. D . Franssen van de Putte, frisch van kop en rad
van tong. Een stevig debater, die met zijn helder-gezonde oogen,
door geen wetenschappelijke bijziendheid ontaard, klaarder
schouwde dan de besten, vooral waar het gold over afs anden
als die naar 't verre Oosten te . kijken . Hoe welsprekend ook zijn
woord bleef hij liefst kort, en bracht hij in e Kamer de onderbreking in twang, wijl, naar zijn meening, het gepaste niet zondigen kon tegen 't passende, en een kernige zet sours voordeelig een lange rede vervangen mocht . Zijn laatste daad als
Tweede Kamerlid was de stem die hij verleende aan Schaepman's lidmaatschap. Al had de Doctor ook gevreesd dat hij op
Van de Putte niet rekenen mocht ; maar de reeks van bewijzen
tusschen die beiden dat de eene Kraft-natuur de andere waardeeren en bewonderen kon, begon bij 't rapport van Mr . R . P. Mees.
Ook deze was beslagen als weinigen, tevens waar 't nuchterder taken betrof van economischen aard ; hoogste plicht inderdaad voor iemand die door Rotterdam werd bezield . Maar Mees
dorst ook wel sereener beschouwingen aan, en gold steeds als
iemand, die de meeste zijner collega's beschamen kon met zooveel mogelijk zaaks in zoo weinig mogelijk woorden to leggen .
Tegen de schrale, lange, magerte van Mees stak verleidelijk of de gezette waardigheid in ruste van Mr. J. L, de
Bruijn Kops, wel geen redenaar, maar toch een der meest gezaghebbende kamerkoppen, our zijn onverstoorbare wetenschappelijkheid en zijn specialisten-gezag als professor in de
Staatswetenschappen en redacteur van p de Economist < .
1)

Sinds Sept . So .

Dat smalls, tengere hoofdje daar borg de massieve hersenen
van Mr. L. E. Lenting, met een smeuling van oud geuzenvuur
in zijn grijze spreekvaardigheid . Zijn grootredenaarschap van de
Loge deed zoo wat kelderachtig-huiverig aan, maar er was warmte
genoeg in hem our velerlei sympathieen to wekken, al ging het
gezellige zonnetje sours onverwacht schuil achter toornige buien,
waarbij dan bleek dat hij minder goed zijn tong bestuurde dan
zijn pen in de T ds~iegel« of in N hoff's Bvjdragen< .
Toch mocht Lenting bedaard heeten in vergelijking met die
kleine, donkere Zuider-verschijning, Jhr . Mr. J. W . H . Rutgers
van Rozenburg, binnen de Kamer de bitterste en bitsigste bijter,
hoe gezellig collegiaal ook daarbuiten . En je vond al weinig kans
our hem zijn dweperig anti-clericalisme kwalijk to nemen, want
in tegenstelling met dien anderen drij venden partijman, ex-predikant
A . Moens, was Rutgers altijd puntig in zijn scherpheid, geestig
in zijn vinnigheid, kleurig in zijn batschheid en keurig-rack in zijn
spotternij .
Geen zoo boeiend redenaar maar toch een boeiende persoonlijkheid was Mr. J. J. van Kerkwijk, en our de innemende goedlachschheid die zijn stalen wetenschap verguldde, en our de luchtige
openhartigheid, die, getuige zijn mooi voorbeeld, de politiek niet
zoo dadelij k schaden zou . . . , of wellicht nooit .
Jovialer nog J . Lieftinck, een eeuwig protest tegen predikantenbeffige deftigheid. Groot en forsch, goedig en grappig, spottend
met alley, niet het laatst met zichzelf, was deze ex-dominee
degene op het Binnenhof die uit de versluikende serre-matheid
het meest wilds Karen had weten to redden, en de kunst verstond uitloopertjes van rakkerigheid to laten dartelen over het
stemmigste alley nationals vloertapijten, zonder daarbij de traditiewijding der Staten-atmosfeer ook maar in 't minste to ontredderen .
Fijner, met meer droogscheerderij in zijn pret, was die Reintjede-vossige Mr . Blusse, in ernst de schranderste financier van de
Kamer ; in kortswijl de napluizer van allerlei komische literatuur .
Wars van ails schalkschheid, steeds even strak en even zacht'
volieerd in 't yak van hooren, zien en zwijgen, bescheiden- schuchter, en toch door geen duivel of drolle to slaan uit zijn lood,
was Mr . 0 . Van Rees, de oud-Minister van Kolonien uit Kappeyne's
kabinet, de vermaarde »Koning Otto< in persoon .
Oudere dragers van liberalen roem, als Mr. G. van der Linden
en Mr. Van Eck, en Mr . Van Delden, hadden den . . . . troost, zal
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ik maar zeggen, het ochtendglansen to aanschouwen van
Jhr . Mr . J. Roell, in al zijn jeugd een toonbeeld van zelfstandigheid en wel-beredeneerde onafhankelijkheid . Zoo niets geen
slaaf van zijn partij en, ter symboliseering van zijn gesteltenis
wellicht, zittend op de voorste bank der rechterzij . Voor alles
eeti heldere kop, zich niet paaiend met muziek, en steeds op het
zakelijke uit . Bedachtzaam administratie-man, wetend dat het
vaderland als een ordelijk huishouden moet worden beheerd . . . .
Was het uit zucht naar zulk een kunde, die den Doctor steeds
vreemd zou blij ven, dat hij zich zoo getrokken voelde naar den
keurig-aristocratischen Jonker, en dat van de trouwste sympathieen, die hij de linkerzij de schonk, het ruimste deel grog naar
Van Houten en naar dezen ?
Mr . W . H . de Beauf ort, klein maar f ij n, degelijk rechtsgeleerde
niet enkel, maar plan van algemeene beschaving, zoo goed op
zijn plaats in de Gids-redactie als in de Kamer, naast zijn modellen van staatkundige redevoeringen uitstallend voor 't letterkundig-wetenschappelijk publiek de zorgvuldig opgediende vruchten zijner geschiedkundige vorsching .
En Mr. Goeman Borgesius, in wiens blonde Germaansche hoofd,
nuchter en toch naief, de ziel van den Hollandsch-liberalen schoolmeester-op-zijn-best was gevaren . Want bet Nut was groot, en
de goede Goeman was zijn jong-geestdriftige anti-clericale profeet .
Vooreerst flu genoeg linkerzij . . . .
Rechts kwamen, beleef dheidshalve naar 's Doctors eigen zin,
het eerst aan de beurt de vijf Conservatieven . Was 't uit eerbied voor vergane grootheid dat hij deze collega's, bij uitzondering
van alle anderen, steeds een >mijnheer~ schonk voor hun naam ?
MJnheer Schimmelpenninck, de Graaf, Mr . Rutger Jan, grootmeester van 's Konings Huis, onooglijk klein en bleek, maar een
toonbeeld, natuurlijk, van goede manieren ; MJnheer De Casembroot, de Jonkheer, tronend op zijn lauweren van ~zeeheldh van
Simonoseki, en ook op zijn historisch protest tegen de vergunning
aan officieren om ~bakkers-dochters« to huwen ; M~'nhccr H. A .
Insinger, de patricier uit bet Amsterdamsch koopmansgeslacht,
groot en forsch en stevig-in-de-traditie, maar met nu en dan een
liberale bevlieging, waardig van den burgeradel der roemruchte
grachten ; Mjnheer J . R. Corver Hooft, - maar dit M,mnhecr viel
van wat spitser lippen, want dat was nu de vertegenwoordiger
voor Almelo, Schaepman's geboortedistrict, en die had tegen ge-

49
stemd, met een ~neen« van beteekenis, want Corver Hooft deed
niet mee in de stille statigheid zijner vrienden, die zoo allengskens berustten in de liberale decadentie van het yolk der Nederlanden . Hij zorgde er voor dat men van de Conservatieven nog
wel iets flinks in de Kamer to hooren kreeg ; hij - met Mhnheey W . Wintgens, een der befaamdste Haagsche advocates, vergrijsd in zijn politieke en rechtskundige practijk, en ook wel een
beetje in zijn zelfvoldaanheid, wijl hij als >man van alle partijen en
van gees partij« zooveel verrassingen met zijn ~ja« of seen
kon teweegbrengen ; en, toes de Kamer op het doode punt
vegeteerde, zooveler ontwerpen lot in zijn aristocratisch fijne
handjes droeg. Sinds hij met Dr . Kuyper overhoop lag stemde hij
meestal met de liberalen mee . Onder al de Kamerleden toes was
hij de eenige die zijn redevoeringen gebundeld aan 't publiek
waagde voor to leggen . - Monumenten wares 't van oud-conservatisme en van Johannes Henricus van der Palmschen tram
in het edel yak der welsprekendheid .
Waar vaart toch de tijd ? Daar zetelde nu de Doctor vlak
achter Mr . Heijdenrijck. Vijf en twintig jaar her . . . . He, Heijdenrijck, weet je 't nog, van mijn Tubbergschen brief? Zeg, de
f amilie bewaart steeds uw antes oord, hoor ! en er staan een paar
fouten in tegen 't Fransch - Maar Heijdenrijck plaagde terug :
hij herinnerde zich wel niet zoo juist het geval, maar hij wist
nog patent dat het in den Franschen brief van den Tukkerschen
rakker krioelde van flaters . - Heelemaal niets van aan . Mama
zaliger had immers alles op een prikje in den hack gezet . Mais
n'inzj5orte . . . Chey Ami was toes de kleine Schaep voor Mr .
Heijdenrijck ; 1) voelden ze beiden, nu ze daar samen zaten om
elk op zijn wijze mee to regeeren, dat het they aldra verbleeken
zou, en daarna het arni ? . . . Maar wapenmakkers bleven ze toch,
en nog een heelen tijd ging het goed .
Minder voorloopig met Mr . C . J. C. H . van Nispen tot Sevenaer . Dat was die grijze meneer op de bank achter de Conservatieven, en die zoo treffend begon to lijken op den ouden
Duitschen Keizer van toes . Sinds jaren - we weten het nog
--- was de Doctor bij de Van Nispen's vriend van den huize, en in
ode Tijd« verscheen hij steeds, bij verkiezingstournooien, in voile
styleering als hun dappere ridder . Zoo smartte 't hem dubbel dat
1)

Zie over Heijdenrijck > Dr . Schaepman«, dl, I, hoofdstuk XV1( .
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de Nijmeger man van h.et Recht - zonder - meer niet over
de Grondwet heen had gekund, en had goed gevonden onmiddellijk voor het stemmen over Schaep de zaal to verlaten, al to
opvallend . . . .
Tot heden berustte bij Mr . Van Nispen de leiding van de
Roomsche groep - zonder - partijverband ; en ze berustte bij
hem in goede handers . De kerkelijke traditie zat hem in 't bloed,
heerlijk in eerlijkheid - boven - alles, ook in de politiek . En
de eigen hoedanigheden van Mr . Carel, den schranderen en geleerderi denker, waren mede een verfrissching voor den ouden
familieluister .
Naast Heijdenrijck en Van Nispen, die onder de besten telden
der heele Kamer, lichtte de jonge schittering van Mr . Herman
A . des Amorie Van der Hoeven, Schaepman's trouwsten vriend
in den Haag, en voor 's Doctors verschij nen de meest welsprekende redenaar van 't Binnenhof. 1)
Meer nog dan Van der Hoeven, en huiselijker plezierig sprak
die andere peetoom van Schaepman's candidatuur, Mr . J. H . L.
Haffmans . Zijn speeches waren mee van de gezelligste uurtjes,
die de Kamer to smaken kreeg . Ook buiten 't Parlement hokte
het ultramontaansche trio wel meer in ideale onderonsjes, wijl ze
elk om 't meest zelfstandig bleven, en zich onderling maters in
't meesterschap om hun strakke meeningsverschillen to verlenigen
tot keuvelpartijtjes vol goedlachsch geplaag.
Zwaartillender Dr . P. J. F. Vermeulen, dien we thans stilzwijgend voorbijgaan, daar hij zelf in de Kamer nog een poosje
to zwijgen verkoos. Meer nog dan deze bezwangerd met oumanlijken ernst, ook in de luchtigste dingen, was F. H . H . Borret,
een der jongsten, maar met zijn air van verveling bedaagder in
schijn dan de tachtigjarige C . A . baron de Bieberstein Rogalla
Zawadsky. Deze martiaal nog sjazierend met jets als een tiare
op zijn grijzen schedel : den eenigen glans van den strijder to
Waterloo, den lauwer van Castelfidardoosch zouaaf, en de ietwat
minder aureoleerende kroon van laatst overgebleven liberaalKatholiek, toch met zijn joviale gulheid zoo trouw ultramontaansch in het stemmen als al de andere nog ongenoemde afgevaardigden nit het Roomsche Zuiden, waarvan we thans enkel
i) Zie over Van Nispen en Van der Hoeven > Dr . Schaepmana, dl . II,
177 en iSo .
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belijden, dat ze, hoe deftig de Bruyn ook en hoe vlijtig van Baar,
een verstokte - neiging vertoonden om, in dit rijk van sierlijke
bottines en zachte pantoffels, met provincials holleblokken to
verschijnen - een Nederlandsche vrijheidsopvatting met de
Belgische verwant, en gesymboliseerd in Mr . J . H . Arnoldts'
»Miners de Vorsiter<< . . .
En de laatsten zullen de eersten zijn
Het sterkst en het
best geharmonieerd in haar levenskracht als partij was
degene, die daar de Rechterzij doorspikkelde met een zoo
bloeienden groei als haar stichter zich in zijn organisatorische
kieschkeurigheid bet zich nimmer had voorgespiegeld . De groep
van «in ons isolement ligt onze kracht» zat met haar voorhoede gezellig tusschen de Roomschen geschoven, en haar jongste
volgeren vulden stilaan met een snort evangelische »Montagne <
wat er aan gestoelte rechts nog beschikbaar bleef .
De mantel van den grooten Groen omzwachtelde thans den
trouwsten der bloedverwanten en leerlingen, 0. baron van Wassenaar van Catwijk, en dekte met zijn stemmige statigheid
al bet goud van zijn millionairschap en al 't verguldsel van zijne
hoogwaardigheid : opperceremoniemeester van zijne Majesteit
Willem III . Het kinderlijk geloof aan den Heidelbergschen
Catechismus en aan Groen's onf eilbaarheid had hem echter niet
de genade gegund Groen's gelijke to worden, en bij gebrek aan
genie schonk hij de Kamer in Bijbelsche beeldspraak mondvollen
godzalige zalving, veel to plechtig om practisch to zijn . Wel
bleef hij voor 't publiek nog de leider, maar hij zelf had bet
vroom besef dat hij gerust zijn middagdutje kon doen en de
wake over de heilige Arke toevertrouwen aan jongeren, die in
't klare besef der christelijk-socials zending in de nooden van den
dag hem verre de bags waren .
Daaronder de wakkerste, en degene die geroepen was om
binnen de Kamer to schitteren met weinig minder glans dan dit
buiten de Kamer Dr. Kuyper deed, was Jhr . Mr . A . J. de Savornin Lohman . Een jaar voor Schaepman was hij binnen getreden,
met een alree gevestigde faam van hoogstaand jurist, hem gebracht door zijn orthodox vestingwerk over ~Vrijheid en Gezaga,
Het Calvinisme had Lohman gekweekt tot een mensch even reinidealistisch, tot een soldaat even gedrild en strijdlustig als bet
Katholicisme den veel jongeren Doctor . Ze kenden malkander
persoonlijk Binds enkele maanden . Lohman had Schaepman op
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een lezing gehoord, en Dordt kon zijn hart niet verbieden in
dien reus naar lijf en geest den man to bewonderen van bet
jectus quod disertos facit. Schaepman had Lohman zelf uitgenoodigd -- na toevallige ontmoeting dien middag - en de
kunstenaar voelde zich, zoowaar, nogr mooier bezield bij 't staren
op dit prachtexemplaar van een Fries . Het Evangelic vergeestelijkte den aristocratischen snit van bet fiere gelaat, en verhief
den edelen mensch tot een flog edeler Christen . . . . Van toen of
verstonden die beiden malkaar, en al borg de een den Syllabus
en de antler de Institutio, hun handen, bij 't weerzien ter Kamer,
sloegen ze vast ineen ; en 't word een levenslange vriendschap,
waarvan de vruchtbaarheid eerlang blijken zal .
Even groote waardeering bijna bestond bij Schaepman voor
dien anderen, meer liberalen man van (ieneve, Mr . Aeneas baron
Mackay . Een oud bekende alree, daar Schaepman in zijn seminarie-tij d, den j eugdigen Meester als substituut-grif f ier bij de
arrondissements-rechtbank to Arnhem menigen keer aandachtig
had nagetuurd . Toch kwam bet in de Kamer niet zoo gauw tot
kameraadschappelijken omgang met hem . Had . Schaep sours
wellicht nog een snort onveilig gevoel wegens dat schrandere
proefschrift over ode uitsluiting van geestelijken en bedienaren
van den godsdienst uit de volksvertegenwoordiging ? < 't was
wel acbttien jaar oud, maar ten bewijze dat Mackay nog steeds
dacht, als toen, was hij bij Schaepman's intreden weggebleven,
niet wijl hij in zijn stelling onverbiddelijk was, maar wijl hij
toch bechten bleef aan Lord Brougham's uitspraak : >> The character of the priest is one of the most valuable and respectable,
if kept pure from political contamination«,1) Van eerst afaan
oefende Mackay op den naar Engelsche politieke mentaliteit geneigden Schaepman een snort mystieke aantrekkingskracht . Deze
model-aristocraat droeg immers de lusten en lasten van eeri
weidscher naam dan de Nederlandsche addl van thuis . Donald
Mackay, een volbloed neef, zoon van dien anderen Aeneas,
voormalig vice-president van den Raad van State en Groen's
grooten vriend, was thans Lord Reay, Pair van Engeland, befaamd redenaar en schrander socioloog. Om in zulk een familie
zijn man to staan van uit bet lage landje, mocht men bier zien
to pakken to krijgen een allereerste viool
die Mr . Aeneas Jr.
1 ) Zie Mackay's proefschrift, b17 . 64 .
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dan ook veroverde, al scheen deze rijzige melkbaard, zoo ingetogen en zoo natuurlijk-eenvoudig, er heelemaal niet op uit .
Nog een andere uitgelezene van Calvijn was even fijn een
baron : A. Schimmelpenninck van der Oye, funk redenaar en
kranig debater. Geen verwarring s . v, p . met zijn halven naamgenoot en conservatieven buurman, Schimmelpenninck > de
Bierlokc . Beideii allerminzaamst beschaafd, schraaltjes mager,
maar de jongere gedrenkt als 't ware in een fluidum waaraan
de azijngeest niet vreemd kon wezen . Geen der broederen uit
de groep der gezegende zalving vermocht het, voor zijn medeleden, die allemaal zijn geachte vrienden waren, zoo bijtend
ironisch to zijn .
En om de reeks, begonnen met Van Houten, op een waardige
wijs to besluiten : Mr. L. W. C . Keuchenius . Die zat daar, lacie,
klein en verschrompeld, zijn versukkeld lijfje maar amper gored
uit een vroege beroerte en een tragisehen sluipmoord door
kwaadwillig vergif. Zoo was hij uit hot Java van Multatuli gekomen, met een vertrokken gelaat en een oog dat steeds traande .
En dit lichamelijk dutsje was wellicht de geleerdste der Kamerleden, de man dien sommigen niet schroomden to zetten nevens
Pascal : wijsgeerig en wiskundig vorscher, theoloog en mysticus,
rijklevend, daadvaardig denker . Wat een wilskrachtige geest
doorstoomde met prof etenbezieling dit wankele wrak van de
stof ! En als uit dit vaal-grijnzend, boetepreekend gelaat, over
die half-stramme, onwillige tong de kastijdende tale Kanaans
daverde door de zaal - dan zinderde 't ook door de onwilligsten,
dat Mr . Keuchenius, zoo langs hot kerkhof heen, nog even vol
en veel echter dan de man uit de woelige wereld to leven vermocht .
En toch, ook de doleerende somberheid van Mr . Keuchenius
kon er niets aan verhelpen ; ze zaten daar allen to zaam in een
oude danszaal, godbetere 't ! Binnen deze muren, een eeuw
geleden, praalde de pracht van Willem V, den stadhouder die
't alles zoo koninklijk aandorst, waar hot zijn hofluister gold,
en die met zijn Cent Suisses niet week voor Versailles noch Vatikaan .
In deze pas voltooide zaal werden den i 2en October i 79 z de
feesten ingezet met hot trouwgala van zijn dochter, de bevallige,
begaafde Louise met den ziek-zuchtigen erfprins van BrunswijkWolf enbuttel. Wat er over dit fijn-ingelegde parket een witwufte voetjes hebben getrippeldanst en geschuivelzweefd, toen
en nog vole keeren, vier jaar lang! Maar hot vijfde jaar was 't
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een ander bedrijf, - o, Keuchenius, inderdaad. Toen verscheen
daar een laatste maal Willem V, tusschen zijn beide zones, bleek
en ontdaan . Enkele getrouwen - hovelingen en ambtenaars
wares daar bijeen . In Willem`s hand bibberde een papier . Hij
poogde to lezen ; maar het kropte hem in de keel, Toen las
Kamerheer Van Rechteren `t afscheid af . En daarmee was `t
gedaan met het stadhouderschap . Door een doodstille stall reden
de prinsen naar Scheveningen . Daar lag de pink van Jan R oos,
en een paar uur nadien stond de laatste der stadhouderen to
stares naar den klaren winterhorizont, hoe daar zachtjesaan de
kust van het land door zijn vaderen groot gemaakt, wegdeinde
voor immer.
Les extremes se touchent, ook in de diepere lessen van `t leven .
Dat fluisterde `t getuigenis dezer muren door al de welsprekendheid heen, die flu veer van datzelfde Nederland de geschiedenis
verder weefde.
VIII.
~NATIONAAL ? AAN Dr. A . W. BRONSVELD . «
Den i 7 en Juli, twee dagen na Schaepmalis's intrede, ging de
Kamer uiteen, tot September. Al den tijd dus voor den Doctor,
om als ingetogen Rijzenburger, veer op zijn verhaal to komen .
Want nu was hij, met behoud van zijn wedde, professor extraordinarius, en voortaan, op de dagen dat het gees Kamer
was 's Maandags en Zaterdags dus, zou hij vrije voorlezingen
houden over nieuwe en nieuwste geschiedenis . Zoo bleef Bonze
Doctor« ook voor de studenten behouden .
Vooreerst flu het genoegen van to zien en to hooren vat er
bij zijn eerste verschijnen als openbaar persoon zooal werd verteld .
Het tandengeknars over de Papenverkiezing bereikte natuurlijk zijn knerpendste woede in 't gebit van Dominee Bronsveld,
die, naar 't getuigenis -van 's Doctors fantasie, bij 't eerste plots
ontmoeten, na dies historischen Juli-dag, aan den omdraai eener
Utrechtsche straat, bij een deurpost bezwijmend in mekaar was
gezakt .
Aldra was hij echter veer opgeknapt . Want in het Augustus-nr .
van de ~Stemmen voor Waarheid en Vrede« klonk het orgaan
van dezen kinde des donders zoo vervaarlijk als ooit
d?it flu is een feit : de roomschen hebben een priester hunner
kerk een plaats weten to bezorgen in de zaal onzer Volksverte-
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genwoordiging. Dat zwart gewaad, to midden van al die fantasiekostumen is niet alleen teekenachtig, maar een teeken . De
pastoor, die vroeger buiten ons nationals leven stond, dringt in
al onze levenskringen - als de tastbare prediking van de vrucht,
waarmee Rome arbeidt, om onze geref ormeerde tradities uit to
wisschen . In onze hospitalen, op onze gymnasien, op onze congresses -- en nu ook op het Binnenhof vertoont zich het zwart
gewaad waarmee de kerk haar dienaars en dienaressen kleedt .
C'est un regiment - us marchent . De volksschool mag van
Calvij n niet meer gewagen en den Bij bel niet meer gebruiken ;
de geestelijken zijn als leem in de hand hunner superieuren ; de
beminde geloovigen laten zich gewillig leiden en scheren, wat
wil men meer? De vaste goederen in roomsche handen groeien
aan met ieder jaar in omvang en in waarde ; de protestanten
koopen zich liever arm aan of f ecten, welker effect allertreurigst
is - en zoo wordt met een zekerheid, die hoe langer hoe meer
in de oogen springt, ons land gebracht onder roomsche invloeden,
in roomsche handen . Hoe lang zal de blindheid der liberalen
nog duren ?
Daarop vulde de Doctor met pleizier enkele kolommetjes van
De Ted. Een paar echte Tijger-artikelen . Eerst spelen en dan
verslinden
ilndien ik vrijheid kan vinden om ten uwen overstaan den
broederlijken toon to gebruiken waarop gij met Dr. Kuyper
pleegt to verkeeren, dan zoude ik het misschien durven wages
een belle om enkele corrigenda tot u to richten
Het gaat
dan over een paar bewij zen van ds . Bronsveld's f eilbaarheid in
zake taalkunde en geschiedenis, in gemoedelijke jokkernij . Maar
aldra voelt men de trekken van 't joviale Rijsenburger-gezicht
onheilspellend verstrakken
~Eene vraag echter waag ik het u to stellen . Indies alleen
het geref ormeerde yolk het waarachtige Nederlandsche yolk is,
waar is dan op dit oogenblik het Nederlandsche yolk ? Zooals
het daar leef t is het twee vij f den, en dat van ouder tot
ouder, Roomsch . Van de overige drie vijfden kan men zonder
overdrij ving de helf t tot c e modernen en joden rekenen . Is nu
alleen de rest het yolk van Nederland? Ik betwijfel het, want
zijn deze wel alien geref ormeerd ?
Wil het Nederlandsche yolk
de vrij e Uni versiteit met Dr . Kuyper, of neemt het zijn leeraren
aan uit de hand van Doedes en Oosterzee ? Huldigt het de ethisch-
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irenische beginselen van Dr . Gunning of zit het seder aan de
voeten van ds . Bronsveld? Of staat het aan de zijde der Kamperschool, voor vie de staatsruif nog steeds gesloten bleef ?
~Aan deze vragen knoopt zich nog eene opmerking vast.
Wanneer gij in uwen zin spreekt van Bonze» volksvertegenwoordiging, dan slaat gij de Grondwet in het aangezicht . Wanneer
gij roemt op Bonze« hospitalen, dan zijt gij niet alleen liefdeloos,
maar onder ieder opzicht onrechtvaardig . Wanneer gij gewaagt
van Bonze« gymnasien, dan geeft gij to verstaan dat de kosten
voor dezen tak van het hooger onderwijs alleen uit gereformeerd
geld worden gevonden . Wanneer gij ten slotte hoog opgeef t van
»onze« congresses, dan vergeet gij dat de twee mashes, die
aan de Congresses den stoot gaven en hun den meesten luister
bijzetten, gees andere wares dan Mr . Jacob van Lennep en de
zwartrok David, hoogleeraar van Leuven . Zoover - uw speling
van »teekenachtig« en ~teeken« steekt mij de oogen uit - zoover is uwe wijsheid van de wijs . . . :
iEens, maar ook slechts eens, hebt gij dat ~onze<< in volkomen
juisten zin gebruikt. Dat is waar gij spreekt van onze gereformeerde tradities« . Inderdaad, deze tradities behooren alleen aan
u en uw yolk . Die tradities zij n uw erf deel, het erf deel uwer
vaderen ; die tradities der plakkaten, der vogelvrij verklaringen,
der vervolgingen, der boeten, der gevangenisstraffen, der verbanningen ; die tradities van bekrompenheid en onverdraagzaamheid, van f elheid en haat, van achteruitzetten en doodzwij gen en
mondstoppen, die tradities die nu hare laatste uitdrukking vinden
in den souvereiniteitswaan, waarvan uw woord getuigt . Die tradities h ebben het Nederlandsche volksleven vergif tigd en ver •
giftigen het nog . Maar, zooals gij zegt, de Roomschen wisschen
die tradities uit . Edelmoediger dan gij, weten zij to vergeten en
to vergeven . Maar de onderwerping, die gij van hen schijnt to
vorderen, dulden zij niet . Zij laten door u en de uwen gees hand
slaan aan hun Nederlanderschap . De beenderen hunner vaderen
laten zij niet verstrooien van dezen grond . Uwe vaderen mogen
ode zilveren vloot< hebben thuisgebracht, de onzen brachten de
klokjes van Damiate mede ; het zilver is vergaan, maar de klokjes
luiden nog.
~Het valt dan niet to verwonderen dat gij den pastoor teekent
als iemand
die vroeger buiten ons nationals leven stond. << Gij
pleegt hier weer een van die aanslagen waardoor het eene va-
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derland, hoe hoog geroemd, erger wordt dan een spotternij, veeleer
een wreede leugen . Gij zegt dat de pastoor vroeger buiten ons
volksleven stond ; zoudt gij het tijdperk der Nederlandsche geschiedenis kunnen noemen, waarin dit woord waarheid is? Gij
zegt dat hij stond buiten het volksleven 2 mag men weten was
gij onder het volksleven verstaat ? Indien gij daaronder begrijpt
het genieten van staatsinkomsten, het zitten op hooge gestoelten,
het intrigeeren tegen regenten, het opruien van de massa's, bet
vleien der prinsen, het belagen der Staten, bet gaande-bouden
van de onrust, bet zaaien van verdeeldheid en wantrouwen,
kortom : indien gij tot bet volksleven rekent het leven en streven, het benijden en strijden, waarmee de predikanten in de
zeventiende en acbttiende eeuw zich in Nederland bezig bielden,
dan, voorzeker, dan stond de pastoor buiten het volksleven . Zoo
er ecbter in uw volksleven nog plaats is voor bet onderrichten
der kleinen, bet leiden der jongeren, bet opbeuren der verslagenen, bet troosten der bedroefden, bet spijzen der armen, bet
bezoeken der kranken, bet bij staan der stervenden ; zoo er in
uw volksleven nog plaats is voor verborgen zelfopoffering, voor
zwijgende zelf verloochening, voor onbezweken heldenmoed, dan
zult gij daarin eene plaats en eene groote plaats en de voornaamste plaats dienen in to ruimen aan den pastoor . . . . Zie eens
rondom u het voile, Hollandsche volksleven aan, en ontken dan
dat de pastoor met bet edelste en hoogste, met bet hart van dat
leven is saamgegroeid . De lief de, de eerbied, het vertrou wen, die
hem overal omringen, zijn niet het ding van een dag, maar de
erf enis van eeuwen .
» Hebt gij nooit bedacht dat de plaats die door de predikanten
in sommige gemeenten words ingenomen, aan niets anders to
danken is dan aan de eene of andere gelijkenis, welke dan ook,
met den echt-hollandschen pastoor ? Het gezag van den predikant
is geen gezag, indien bet niet iets roomsch, iets pastoorsacbtigs
heeft. Indien de predikant niet de scbim is van den pastoor, dan
blijft hem niets over dan den pastoor als een snort van Brood
spook<< to gebruiken . Ook op die wijze kan hij nog invloed verkrij gen . Maar die invloed is niets anders dan een gevolg der
eigenaardige prikkelbaarbeid, die bij stieren en kalkoenen als
de roode-lapjes-koorts words aangeduid .
»Vooral op dit stuk is de pastoor onmisbaar ; en, met bet nog
hierop, verwondert bet mij niet weinig dat gij zeggen kunt

ode pastoor stond vroeger buiten ons volksleven .« Om dat volksleven to reformeeren, als gij bet noemt, om dat volksleven onder
uw gezag to brengen hebt gij twee honderd en vij f tig jaren
lang gepoogd den pastoor to verdringen of tot een schrikbeeld
to maken . Noch het een, noch het antler is u gelukt . Of dit als
een bewijs mag gelden dat hij, de pastoor, vastgeworteld stond
en staat in het volksleven ? Ik geloof het wel .
~Indien geen enkel Nederlander meer aan het geloof van
Willebrordus en Bonifacius vasthield, indien de Reformatie eens
triomfeerde en noch aan deze zijde noch aan gene zijde van den
Moerdijk een enkele aanhanger van den Paus werd gevonden,
meent gij in ernst dat dit voor de christelijk-historische richting,
voor het streng- ;eloovig Protestantisme een winst zou zijn ? Gij
bedriegt u zeer. Sneller dan in de r 6e voltooien in de ice eeuw
de feiten hunne logische ontwikkeling . Corruj5 io oj5tirni j5essinaa,
en ieder Roomsche, die de Kerk verliet, zou een winst zijn voor
den linkervleugel der modernen . Gij moogt het in Belgie, gij
moogt het in Italie gaan zien
Om de leer en de leerstellingen
van de Reformatie bekommert zich in de groote wereld niemand meer . Tegen Rome wil ieder met u medegaan ; voor Luther
of Calvijn maken de minsten zich warm .
>>Hebt gij dan nooit bedacht dat het uwerzijds een dwaasheid
is den pastoor aan to randen ? Hij is de prediker, hij is de
priester van den menschgeworden God . Indien het geloof in den
menschgeworden God u het hoogste en heiligste is, bet eenig
noodzakelijke voor den enkele en voor de maatschappij, wat
tracht gij dan de maatschappelijke kracht to belagen die dat
geloof handhaaf t in leven en flood ?
i)
Ix.
AAN 'S GRAVENHAGE .
Dat waren eigenlijk twee vliegen in een klap : Dr . Bronsveld
op zijn plaats - zijn kleine plaatsje - gezet, en een Roomsch
getuigenis geleverd van ~Neerlandsch bloed« .
Ook hiertoe was 't oogenblik gunstig . Het yolk leef de met zij n
koninklijk huffs de blijde verwachting mee. En op een stillen
zomeravond gaf een extra-nummer van de Staatscourant het sein
aan alle klokken over 't heele Nederland : . . . . Heden namiddag
1)
De T jd, 9 en ii Aug, '8o,
Dr. Schaepman« II, bl . 590 .

Vgl . met de polemiek tegen de I,aveleye,
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ten zes ure verloste Hare Majesteit natuurlijk van een welgeschapen Dochter. 's Gravenhage, 3 i Augustus 188o . K
Den volgenden dag erkende Nederland zijn Wilhelmina Helena Paulina Maria .
Tusschen de officieele telegrammen van gelukwensching en
dankbetuiging in kwam ook hier en daar een vers to voorschijn
Beets) deed in het
van i September
zijn poet
plicht, en gaf zijn drie onschuldige stroofjes
prijs aan de pretmakerij van Dr . Doorenbos' jongens
Laat Oost en West de blij maar hooren,
Die Kroon en yolk vervult met vreugd :
Den Koning is een kind geboren,
Een Dochter die zijn hart verheugt
Nee, dan toch liever gezwegell, ofwel gezongen, als later Pater Van
Meurs, van Wilhelmientje, aorig kiendje, of gesproken als Ds .
Van Koetsveld straks met zijn dooprede in de Haagsche Willemskerk . . . .
Den 6n September werden de Kamers bijeengeroepen om elk
in zijn vergaderzaal de Koninklijke Boodschap der bevalling
to hooren : . . . . » Wij zijn overtuigd dat de Tweede Kamer der
Staten Generaal van harte deelt in de gevoelens, die deze heugelijke gebeurtenis bij Ons opwekt, en met Ons dankbaar den
zegen erken t, die door den Allerhoogste aan Ons Huis en aan
het Vaderland is geschonken . En hiermede, Mijne Heeren, bevelen wij U in Godes heilige bescherming . Willem .<<
De Kamer grog dadelijk over tot het adres van gelukwensching,
en verklaarde dat zij er behoefte aan had »Uwe Majesteit met
deze voor het Koninklijk Huis en voor het Vaderland zoo heugelijke gebeurtenis hartelijk geluk to wenschen . Moge de jonggeborene Prinses, onder de hoede harer liefhebbende Ouders,
voorspoedig opwassen en daardoor het huiselijk geluk van het
Koninklijk gezin nog worden verhoogd .
De Natie, die wij vertegenwoordigen, Sire, waardeert met ons
dankbaar den aan Uwe Majesteit door den Allerhoogste geschonken zegen . Zij ziet in de geboorte der Prinses, evenals wij,
eene versterking van den band van liefde en erkentelijkheid,
die sedert eeuwen tusschen Nederland en het doorluchtig geslacht
onzer Vorsten bestaat .<
Sobertjes, vond de eenige dichter onder de leden, tevens 't
jongste lid, dat zich nog had aan to passen aan officeel-vormeUtrechtsclz

laureate

Dagblad

<
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lijke nuchterheid . Het ergerlijke was dat een week nadien een
heele stoet Nederlanders, van altaar en troop zoogoed als ontvoogd, hun hooggestemden jubel kwamen brengen aan Baruch
Spinoza, bij de onthulling van zijn bronzen beeld op de Paviljoengracht der Hofstad, Berthold Auerbach sprak namens
Europa, en Van Vloten namens de menschheid. Het huiselijke
Nederland had het zwaar to verantwoorden ; maar Van Vloten
to verzoeken om wat meer begrip en eerbied voor het hoogste
en verhevenste in de traditie van der menschen geschiedenis
niemand waagde het, allerminst de officieele heeren die daar hun
prinsenpraal kwamen uitstallen . De Levensbode ging dus vrij
zijn gang tot het slot, waarbij hij 't zitbeeld aan den burgemeester overmaakte : ~Aanvaard het als dat van den Goeden
Geest uwer stall, den Geest der liefdevolste wijsheid en werkdadigste levenslust ! --- Gelukkige gemeente, die reeds elders binnen uwe muren to voet en to paard het beeld van dien edelaardigen Geuzenprins en opstandeling ziet prijken, dat niet
ophoudt u van zelfstandigen volkszin en eendrachtige vaderlandsliefde to spreken, en die er thans dat van den wijze aan ziet
toegevoegd, die u menschelijke beschaving en veredeling boven
alle bekrompen geloofsverdeeldheid en maatschappelijke vooroordeelen predikt . De middeneeuwschesteden hadden hare waarmerken -- haar zoogenaamde roelandszuilen en dergelijke -- dock
wat zijn ze tegenover gedenkteekenen als deze? Gelukkig land
en yolk dap ook, dat van uit die gemeente deze beelden voortdurend tot u spreken ziet ! Met dien Prins is het kleine Nederland,
voor drie eeuwen, Europa ten voorbeeld geweest, het vooruitschrijdende op den weg der Volksvrijheid in staat en kerk ; moge
't met dezen \Vijze thans het niet minder ten voorbeeld wezen
op dien der verstands- en gemoedsveredeling buiten alle
kerkbegrippen om! Zoo kan het opnieuw het sprekend bewijs
leveren, dat ook voor landen en volken zedelijke kracht en grootheid niet aan den omvang van stoffelijke grenzen gebonden, er
in zijn blijde werking niet van afhankelijk is .'
Schaepman was razend, maar kreeg tot zijn troost de « Onthulling van Spinoza's Standbeeld> een paar flinke artikelen voor
zijn Tijd«, waarin kranig werd geprotesteerd : > Dat een Kroonprins der Nederlanders, door zijn gemachtigde vertegenwoordigd,
dat een Nederlandsch Minister van Binnenlandsche Zaken en
zoovele andere officieele personen, door hunne plechtige aanwe-
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zigheid, zij het ook slechts zijdelings, aan deze beteekenis van
het standbeeld hun zegel hechtten, moge ongetwijfeld niet gestrekt hebben om het geloov7ge en nederlandsche hart van honderdduizenden in den laude to verheugen, nog to minder nu
zulks geschiedde in tegenwoordigheid eener schare vreemdelingen
van allerlei nationaliteit .c 1)
Dan nog liever het officieele Binnenhof-plezier . Den Zaterdag
dierzelf de week, i 8 September, kwamen de beide Kamers in
vereenigde zitting om de gewone vergadering der Staten-Generaal to sluiten met een welgevalligen blik op de reeks der afgeloopen werkzaamheden, zooals Minister Six die ontrolde . En
den Maandag daarop, 20 September, gingen met de gewone
twaalf-uur-plechtigheid de Staten weer open, in de zaal der
Tweede Kamer, zooals ieder jaar voor den tijd toen de Ridderzaal gereed kwam .
Gelegenheid genoeg, voor het openingsuur der vergadering,
om een paar woorden ter eerste of ter betere kennismaking to
wisselen met de leden van den Raad van State en met de
voornaamste Eerste Kamerheeren ; met de beide Heemskerken,
Bz. en Az ., met Verniers van der Loeff, met Jhr. de Jonge, met
A . J. Duymaer van Twist, H . C . L. Regout, E, du Marchie van
Voorthuysen, A . Vos de Wael, graaf van Limburg Stirum, Jhr .
Van Swinderen, Jhr . den Tex, Jhr . Tedin g van Berkhout, Jhr . Huydecoper van Maarsseveen, J, van Vollerthoven, C . T .Stork, J . Thooft,
A . van Naamen van Eemnes, J . B. Hengst, P. J . A . Smitz, Jhr, van
Eysinga, Jhr, van Sasse van IJsselt en wie al meer van de acht
en dertig, zonder to vergeten vice-admiraal J . A . A . Gregory,
kanselier der beide orden . . . .
Dan stilletjes elk naar zijn plaats Ineens de hoogste plecht
met haar gonzende stilte, haar linksche verstijving in 't ctarre
gelid en haar nieuwsgierig nekkengerek . Want de vergulde
galakoets, met de acht paarden bespannen, had door de juichende
menigte heen de Kamer bereikt. De Koning en de 83-jarige Prins
Frederik, zijn oom, waxen bij 't uitstappen door de Commissie
ontvangen, en daar traden ze, al groetend nu rechts dap links,
naar hun troop . Sire zag er weer op zijn vorstelijkst uit, zoo
niemendal geruststellend voor Schaepman, die zich had laten zeggen
dat naar koninklijke opinie de Grondwet op 15 Juli een deuk
1)

De 7ijd, 20 Sept '8o .
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had gekregen . . . . Maar er viel niet to mijmeren .
Met even
duidelijke en krachtige stern als altij d> , las Willem III de troonrede voor, de tabelle van het huiswerk voor 't heele jaar .
Op tien minuutjes was alles afgeloopen : de vergadering van
de Staten Generaal open verklaard, en de deur der leege zaal
achter 't laatste lid weer toe . . . .
Schaepman - hij was niet bijzonder in stemming met zoo'n
troonrede - slenterde met Van der Hoeven op het Binnenhof
nog wat rond . In de Ridderzaal, die men aan 't restaureeren was,
troffen ze Jhr. Victor de Stuers - dien Schaepman sinds jaren
had leeren kennen bij Thijm
en alsaltijd grog het om de maestria
in 't geplaag
Zeg, de Stuers, wanneer kom je weer eens aan 't Hof ? Doe
dan mijn complimenten dat de gelukkige vader het ditmaal al
to nuchtertjes deed . Zoo'n saaie eerste zinnetje in een Troonrede,
is dat flu een Geboorteklock voor een Prinses ? Al de echo's van
deze Ridderzaal en van 't heele Binnenhof protesteeren . Nee, dan
kende die andere Willem III het toch beter . Dat komt er van,
als Keuchenius en Modderman, met hun watermisbruik, de Rechteren in Israel zijn . Jongens, wil ik u wat zeggen, de heele zeventiende eeuw gaat er uit . Weet je nog, historicus van snippertuig en kunstrechter van dor gesteente, vat die zaal daar -onze Eerste Kamer van thans - heeft beleefd toen het Kind
van Staat als Kapitein-Generaal werd befeest? Op gouden en
zilveren vaatwerk werden ze aangebracht en met gouden en
zilveren vorken naar binnen gespeeld : de driehonderd duifjes, de
honderd kapoenen, de tweehonderd vijftig kalkoenen, de vijfhonderd kuikens, de driehonderd kippen, de zestien snippen, de
honderd-acht-en-zestig fazanten, de zestig hazen, de honderd
konijnen, de achthonderd leeuweriken, de vijfhonderd patrijzen,
de zestig eenden, de zestien schapen, de twee-en-dertig speenvarkens, de dertig wilde zwijnen, de veertig lammeren, de zestien
kalveren, de vier ossen, de honderd schapetongen, de vijftig
ossetongen, de acht herten, de vier wilde varkens, (le veertig
hammen, de honderd-vier-en-vijftig pasteien . En wijnen navenant,
meneertje, achthonderd bottels, voor driehonderd man . Zaten
aan de eeretafel en gaven eerlijk het voorbeeld de prins van
Oranje zelf en Jan Maurits van Nassau en de heeren van Odijk,
Van de Seck, van Zuilenstein, en tevens de Heeren van de
Ridderschap met den Raadspensionaris Johan de Witt . De halve
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nacht was er mee gemoeid ; tweehonderd waskaarsen op de taf els,
en op het Binnenhof driehonderd flambouwen, met vuurwerk op
den Vijverberg . Tsjonge, en daar was, helaas, geen enkel Schaepman aanwezig : ze zaten toen nog met het schuchter schaapje
it! hun schild in stillen luister to Munster geburgerd .
Heeren leden der Staten Generaal, wist de Stuers to bekoelen,
geen van uw beide wraakroepend geschonden zalen is thans nog
waard dat Oranje met U komt aanzitten . Want herinner je,
dichter, het vers gemaakt op het feest dat je doet watertanden
Oranje gaf den Staat van Holland 't middagmaal .
Daartoe verleent de Staat aan hem de groote zaal
Van haar vergadering ; - zegt mij nu eens, Poeten
Was Holland bij den Prins, of Hij bij Haar ten eten ?
En zeg mij nu eens, poeet, met in je Pausverzen het kanongebulder van Castel San-Angelo, in plaats van to sputteren op het
heden en to snuiven naar 't verleden, zet je zelf eens aan een
Geboortklock ; maar ik leg mijn hoofd bij dat van Oldenbarneveldt hier aan 't fonteintje als je kan luien lijk Vondel .
Er werd toen besloten, op voorstel van Van der Hoeven,
eventjes langs 't paleis heen om inspiratie to gaan . Maar al kuierend over de Plaats zagen ze, bij Goupil, Artz' Boerenfamilie bij
Grootmoeder aan Tafel . En toen zijn ze maar liever dadelijk
binnengetreden vlak daarnaast .
X.
STAND VAN ZAKEN EN PARTIJEN . II .
Van een to gast liggen bij de eaters kwam niets terecht .
Hoe welkom ook dit heerlijk voorstel den Doctor was als blijk
van genegenheid, toch beperkte hij zijn gangen naar 't Westeinde tot enkele keurige tafeluurtjes en tot de ontspanningen die
hij eens lekker verkletsen wou . Want fideel ging het er toe.
Zij n vasten intrek nam hij op de eerste verdieping van no . r y
in de Papestraat') bij de brave, ouwerwetsch-degelijke Van Doren's,
die tot hem opzagen als tot den hoogsten roem van Nederland,
en toch al dadelijk met hem zoo huiselijk-vertrouwd waren dat
hun goed hart hun permissie gaf om hun grooten loge to behandelen als hun eigen kind .
1) In diezelfde straat heeft Bilderdijk een tijdje fang gewoond .
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Daarbij goede gerieflijkheid voor het mislezen : Op eenige
stappen lag het kloostertje in de Molstraat, waar de Doctor het
kapelletje zoo stemmig vond, en eveneens in de buurt de groote
nieuwe Kerk in de Parkstraat, zoo pas door Cuypers voltooid .
Hoofdzaak immers was dat »een paap toch moeilijk ergens
anders dan in de Papestraat kon gaan wonen ! Beste keurig
nette menschen, aardige kamers, vlak bij Hoogstraat, Noordeinde,
Buiten- en Binnenhof. Hier zit ik als een kluizenaar ; tot ieders
verbazing ziet men mij nergens . Alleen trouw in de Kamer, waar
het hard werk is . Van I1 tot 4 luisteren en niet meer praten
dan noodig is, dat is een toer . Maar »boontje komt om zijn
loontje « . Ik heb het gewild en moet het dus maar dragen .« 1)
Schaepman kende to goed zich zelf om niet in to zien dat hij,
de a-jurist, veel had to leeren en to blokken in zake Rechten en
Wetten . Hij vlaste maar door, tot men - althans de pers in de Kamer ongeduldig werd . In ~Castoretpollux« 2) staat hierover iets bizonder opmerkenswaards : »De nieuwe afgevaardigde
uit Breda kon reeds den dag volgend op zijn aanvaard~ng zijn
votum uitbrengen tegen het wetsontwerp tot invoering van de
Schoolwet van 1878 . Hij was echter verstandig genoeg om niet
toen reeds in een rede rekenschap van zijne stem to geven .
Sommigen hadden verwacht dat dr. Schaepman bij de beraadslaging over een of ander hoofdbeginsel van het nieuwe strafwetboek zijn maidenspeech zou hebben gehouden . Het herstel der
of geschaf to doodstraf scheen een geschikt onderwerp voor dezen
afgevaardigde . Anderen opperden nochtans de bedenking dat
hij dan had moeten spreken in lijnrechten strijd met zijn vriend
en mede-afgevaardigde, Mr . Des Amorie van der Hoeven, die
zoo geijverd had om hem zijn zetel in de Kamer to doen verwerven . Ook liep het gerucht dat dr . Schaepman zich verbonden
zou hebben - tegenover wien ? ,-- om gedurende een maand
of drie in het Parlement bet bekende »hooren, zien en zwijgen«
toe to passen < . . . . De Doctor liet maar :> opperen «, en deze
model-spreker, die tevens een model-zwijger kon zijn, was intusschen
als model-schrijver zijn » Tied« aan 't vullen met de tweede reeks
»Stand van Zaken en Partijen« .
Brief van Sch . aan zijn familie to Zwolle. 9 Dec. '8o .
2) »In de Tweede Kamer,< Portretten door Castoretpollux, Sneek, H . Pyttersen Tz. r88r, blz . 1 53 -1 54 .
1)
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Geruimen tijd voor hij de Kamer binnentrad, maar toes hij
toch reeds in zijn vertrouwden omgang met menschen als Thijm
en Nuyens deed alsof hij reeds binnen was, vatte een zijner
brieven aan den Westwoudschen vriend zijn vroegere Ted' artikelen over bins!enlandsche politiek saam als volgt : Mijn leidende beginselen zijn deze : Onze Staatkunde is alleen to redden
door een eerlijke combinatie der anti-liberale elementen als recht
voor alien . Om die combinatie eerlijk en goed to kunnen makes,
behooren de katholieken to worden erkend in rechten als gelijken der anderen . Om die erkenning to verkrijgen behooren de
katholieken die door hun krachtsontwikkeling to veroveren c 1 ) .
Wijl Nuyens voor to veel » paepsche stoutigheydt<< in de politiek steeds huiverig was, dorst hij, telkens als de geest van Montalembert over hem vaardig werd, zijn vurigen vriend tot het
matigen van partijschap noodigen . Op den eigen vooravond van
de verkiezing kreeg hij voor de zooveelste maal van Schaepman ten antwoord :
Wat uw opmerking over het gematigdkatholieke betreft, deel ik Uwe zienswijze tot mijn spijt niet .
Voor mij degradeert de gematigdheid het katholicisme, daar zij
de plooibaarheden der practijk boven (le vastheid der beginselen stelt . « ~)
En als illustratie van dit antwoord kwam flu de tweede Stand
van Zaken en Partijen . ~Vooreerst eenige zinnetjes lichtvaardigheid waarin hij zijn ultramontaansch hart lucht over bet weinige
dat in de afgeloopen zitting het ministerie heeft verricht .c Het
is alles werk van minder snort . De Rijkspostspaarbank is niets
antlers dan het uitvloeisel eener mode, die in staatsbemoeiing
bevordering van welvaart ziet . . . . De bescherming ten bate van
landbouw en veeteelt aan nuttige dieren verleend, zal niemand
bates en aan onze meeste dorpsveldwachters veel last bezorgen
of veel aanleiding tot plagerijen geven . Zij kan alleen bet hart
der dierenbeschermsters, voor zoover zij er kennis van semen,
streelen .
~Indien men den Minister van Justitie uitzondert die met de
Commissie uit de Tweede Kamer een zwaren arbeid aan bet
Straf wetboek heel t verricht, dan valt er van de werkzaamheid
der overige Ministers niet veel to gewagen . . . . « Vooral Six heef t
1)
2)

Sch . a. Nuyens, i Mei 1879 .
•

•

28 Juni 1880 .
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hot to verantwoorden : Men kan niet antlers zeggen dan dat de
Minister van Binnenlandsche Zaken de slechtste voorspellingen die
over hem gedaan werden heeft bewaarheid . De schoolwet invoeren
was reeds een rampzalig bedrijf, maar ze invoeren op zulk een
onhebbelijke, onhandige wijze is nog erger . . . .<< 1 ) Schaepman
kon immers moeilijk vergeten dat juist den dag die volgde op
zijn aanvaarding in de Kamer, dat nl . den 18e11 Juli hot ontwerp
werd aangenomen tot verhooging van Hoofdstuk V der Staatsbegrooting voor i 88o, waarbij de eerste uitgaven werden toegestaan tot uitvoering der wet op hot lager onderwijs .
Zoo spoedig de liberale partij van strijdende bezittende
geworden is gaat zij in twee richtingen uiteen .« De behoudensgezinde en de vooruitstrevende ; alsof dit niet overal bij elke
partij hot geval was ! ~Onvermijdelijk is de botsing tusschen
deze twee richtingen . Het is de oude strijd tusschen practici en
idealisten ; tusschen de manners der werkelijkheid en de manners
der theories tusschen de genieters en de droomers, de lekkerbekken en de dwepers .
Elk harer draagt reeds een naam :' Putteaansche hoot de eene,
Kappeyneaansche de andere . Ook deze beide namen herinneren
aan verschijningen uit hot verleden . Uit een ver verleden zelfs . .
De heer Fransen van de Putte heeft nauwelijks zijn plaats in de
Eerste Kamer ingenomen of hij schij nt reeds niet moor to bestaan .
Aan den heer Kappeyne wordt men alleen herinnerd door de
hysterische bewondering van hot Handelsblad, of door hot volkomen gebrek aan waardeering dat zijn tegenstanders in hun
zegepraal vernedert . Ziedaar alles wat overbleef van onbetwistbare kracht, van onbeperkte oorspronkelijkheid, van stoutmoedigen
ondernemingsgeest, van veel weten, veel kunnen en veel durven .
Een chaotische verwarring in de wetgeving en in ons staatsleven
is hot eenige wat beider arbeid ons achterliet . Midden in een
crisis die hot moederland en de kolonien beide schokt, en die
door hen half werd veroorzaakt, half moedwillig werd verhaast,
zijn zij heengegaan . Het ontbindend tooverwoord konden zij niet
spreken, hot bezwerend niet . «
I)an begint hot ernstige overzicht ; de staatkundige studio der
actualiteit . ~Putteanen en Kappeyneanen« alzoo . Terwijl de
eersten den grooten strijd der beginselen als gestreden willen
1)

Sch . De Tajd : 25 Sept, 'So.

beschouwen, en slechts schoorvoetend tot herziening van (irondwet en Kieswet zouden overgaan, houden de anderen aan hun
vooruitgang door hervorming vast .«
Maar de groote oorzaak waarom de liberate partij in verdeeldheid, verwarring, onmacht verkeert, ligt in de persoonlijkheden .
>>Persoonlijke twisten, persoonlijke gevoeligheden, persoonlijke
veeten zijn het zaad, waren de drakentanden waaruit dit alles
is opgegroeid . «
Maar vooral merkwaardig is vat de Argus in zijn >>T/d« van
de vrienden to vertellen weet : > Onder den naam van rechterzijde worden die groepen of die leden van ons Parlem nt aangeduid, tinier beginselen, gevoelens, neigingen of meeningen min
of meer van de liberate partij of wijken of daar tegenover staan .
Wie het zou wagen achter deze geheel op het uiterlijke berekende aanduiding een aaneengesloten en om een vast beginsel
vereenigd geheel to zoeken, zou zich deerlijk bedrogen vinden .
~Het kan wet voor niemand verborgen gebleven zijn dat het
conservatieve hoofdorgaan 1) meer dan eenig antler aan het vast
en onbetwij f elbaar bestaan der Rechterzij de geloof t . Maar het is
voor niemand een geheim dat dit orgaan bij voorkeur strijd
voert niet tegen het liberalisme, maar tegen het radicalisme .
Welnu, dit is een verschuiving der strij dpunten, een vervalsching
van den strijd . Zonder liberalisme is het radicalisme niets . Het
radicalisme is een hoedanigheid ; het liberalisme is een beginsel . . . .
Men zou de katholieken en de anti-revolutionairen die van huffs
uit en in merg en been anti-liberaal zijn onder een vlag ten
strijd willen voeren met anderen die slechts de toepassing van
het liberalisme, de practische, financieele gevolgen zouden willen
bestrijden . Dit is op den duur onmogelijk .
Voorzeker achten wij het bestaan eener rechterzijde een voordeel, een nut, zelfs een noodzakelijkheid . Maar het bestaan dezer
rechterzijde moet niet gekocht worden door valsche toegeeflijkheden, door offers van onafhankelijkheid of zelfstandigheid. Het
is zeer gemakkelijk to zeggen : let liever op de punten van overeenkomst ; maar waarom zouden wij verzwijgen dat in ons oog
die punten van overeenkomst tusschen katholieken en anti-revolutionairen eenerzijds, en conservatieven anderzijds niet bestaan?«
~Iets antlers zou to doen vallen . In plaats van to zoeken naar
1)

Bedoeld wordt het Dagblad van Zuid-Holland .
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punten van overeenkomst tusschen katholieken en conservatieven, zou bet beter zijn de punten van overeenkomst bij de eigen
groep klaar en scherp vast to stellen . In stede van vereeniging
to zoeken met vreemden zou bet beter zijn de eenheid in bet
eigen kamp to bevestigen . Dat werk zou de moeite loonen en
het zou den ijver waard zijn van de zoekers naar de rechterzijde .K
~Inderdaad kan de rechterzijde als gezonde, krachtige groep
slechts bestaan nit de katholieken en de anti-revolutionairen .
Tusschen deze beiden bestaan punten, van vereeniging. Maar
deze formatie heeft tot onmisbare voorwaarde dat beide partijen,
ook in bet Parlement en vooral in bet Parlement, als partijen met
vast program en vaste ricbting tegenover en naast elkander staan .K
~Overigens heeft bet al den schijn, alsof de berauten der rechterzijde van deze fictieve, deze denkbeeldige eenheid zoo bong
opgev en, alleen om aan een werkelijke vereeniging op eigen
grond en bodem to ontkomen . In dezen toevalligen samenhang
meent men bet middel to bezitten om een feitelijke, op beginselen rustende aaneensluiting to verijdelen. Geen wonder dat bet
Dagblad van Zuid-luolland met deze rechterzijde dweept .< 1)
Het eenige vat door onze katholieke leden over bet hoofd
wordt gezien is de groote waarheid dat in bet openbaar leven
een eenheid van beginsel van luttel waarde is, zoo daarmede
geen eenheid van practijk gepaard gaat . Men moet deze eenheid
van beginselen kunnen zien en hooren ; anders blijf t zij een
drang des geestes, dat zeer veel op een onzicbtbaren geest lijkt .
~Vooreerst bestaat er een dwaling ten opzichte der gevolgen,
die een mogelijke partijformatie zou medebrengen . Men stelt
zich voor dat men altijd en overal de eigen meening zou behooren
op to geven . Niets is echter minder waar . . . . Maar wie een
eigen meening voorstaat verklaart zich bereid en geneigd om
tot een andere overtuiging to worden gebracbt . Dat is alles,
maar dat is ook genoeg . Zeventien mannen, die op een beginsel
en onder een lens gekozen zijn, kunnen toch van meening verschillen ; maar zij kunnen ook tot eenheid komen . En deze laatste
mogelijkheid wordt door de partijformatie bevorderd . Buiten deze
bestaat zij eigenlijk niet .
Ten anderen vreest men dat een katholieke partijformatie een
snort uitdaging zou zijn . Maar waarom ? Een uitdaging tot scherper
1)

Sch, De Tild, 29 Sept . 'So .
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strijd tegen ons? Het past ons nie~ uit to dagen, maar bet past
ons zeker evenmin to vreezen voor het gevolg, dat het gebruiken
van ons aangeboren recht kan hebben . . . .
ANog een laatste reden van zeer teederen aard blijft over . . . Tot
de levensgewoonten onzer bestrijders behoort het de katholieken,
die tegen hun drij ven zich verzetten voor to stellen als gedrevenen .
Deze katholieken toch zijn toch niets antlers dan werktuigen eener
geheime macht. Deze voorstelling is zoo gangbaar, dat niet alleen
Leo XIII de ongelukkige dienaar der Jezuieten heet, maar zelfs
dat Pius IX als bet slachtof f er der Jezuieten wordt beschreven . . . .
Het is waar, kiesdistricten vallen voor ons slechts bij toe val
nog to veroveren . De heerschende toestand is echter niet voor
de eeuwigheid gevestigd, en met bet oog op de toekomst behoort men zich voor to bereiden en to organiseeren .
Zal een katholieke partijformatie geboren worden ? Hier behoort men zich noch aan to haastige hoop, noch aan een ontstemd wantrouwen over to geven . Wanneer de geest der katholieke bevolking een partijformatie blijft verwachten, da,n zal zij
ook komen . Maar het is niet het werk van een dag . Beter een
lange wake en een heldere morgen, dan een korte nacht en een
halve dag . Wanneer die partijformatie dan organisch en geleidelijk ontstaat, dan zal zij gevestigd en gegrondvest zijn . Dan
zal de katholieke partij optreden zooals zij het moet en kan .
>>Niet twijfelmoedig en weifelende, dan gevende en dan nemende, maar met het >>Recht voor allen< tot leuze, en met bet ~alle
macht en alle recht is uit God, tot beginsel, met een open oog
voor verkregen rechten en historische toestanden . Vasthoudende
aan de traditie, maar levende en zich bewegende midden in het
leven ; de rechten van den vooruitgang niet verwerpend, maar
ze beoordeelend en proevend zonder vooroordeel of vrees ; in
daad en woord vasthoudend aan en zich gedragend naar de
spreuk, die de onwankelbaarheid der eeuwige beginselen en het
recht der vrij e beweging erkent
~Stat Crux dum volvitur orbis .~ 1)
En een voorbeeld van wat organisatie in tucht en vrijheid
vermag ligt voor de hand : de anti-revolutionnaire partij .
Vooreerst vanwege dengene die zich van meet of theoretisch
zoo strak hield jegens zijn eigen geloofsgenooten, een buiging
van belang : Hij noemt de anti-i evolutionnaire partij ode sterk
')
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partij in de Kamer . -~ l\Iet het oog op hear ledental zou dit
een paradox kunnen schijnen . Het is zelfs niet met het oog op
het gehalte harer leden dat aan de anti-revolutionnairen de
meeste kracht onder zeker voorbehoud wordt toegekend . Wel
is het wear dat bij deze mannen veel talent, veel wetenschap,
veel kunde, veel welsprekendheid wordt gevonden . Maar toch
hebben wij andere redenen om ze de sterkste to noemen .«
Wij kunnen, op grond van 't geen we voor een pear jaar vernamen 1 ), gissen dewelke
~Vooreerst is de anti-revolutionnaire partij vereenigd rondom een
vast programme, en .bezit zij een snort 6an .partij-vorm als aan geen
der andere partijen nog werd gegund . Zij is in den vollen zin des
woords een parlementaire groep, die min of meer openlijk bekende en erkende leiders heef t, die tot eenstemmige besluiten
zoekt to geraken door onderling overleg en samenspreking, en
den ook blijkbaar daartoe geraakt . Hare eenheid is geen kunstmatige, geen uiterlijke, zij is geworteld en gevest in dezelfde
beginselen .
De anti-revolutionnaire partij is een winnende partij . Zij neemt
dagelijks toe, en zij zal nog dagelijks toenemen . Het liberalisme
geraakt zelfsin het j5a y s heal in onwaarde . Om in sommige districten
het overwicht to behouden behoeft het de hulp der versmade conservatieven die uit vrees voor clericalisme en orthodoxie de
hatige saldo's opof f eren . Elk verlies voor het liberalisme is een
winst voor de anti-revolutionnairen . De strooming in het staatkundige loopt hier evenwijdig met die in het godsdienstige, en
terwijl onmiskenbaar het modernisme verkwijnt wint de orthodoxie
veld . Ook ken het niet antlers of de houding der anti-revolutionnairen in de Kamer moet invloed uitoefenen op de kiezers, die
steeds zullen getrof f en en getrokken worden door kordaatheid
en waardigheid . . .
En tot slot de fijnste zet van alle vanwege den doelbewusten
Doctor .
>Er is echter ook een zwakke zijde ; en die is hun neiging
tot isolement . . . . Ieder isolement dat gelijkluidend is met handhaving van zelfstandigheid en onafhankelijkheid, heeft onze volkomen sympathie. Maar een isolement dat meer is den aaneensluiting en afzondering, dat afsluiting en afstooting beteekent,
1) Zie
man« II .
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is ongezond en onstaatkundig . . . . Dit ongezonde wordt bij de
anti-revolutionnaire partij nog to dikwijls aangetroffen .
~DQ reden daarvan ligt in de volstrekte waarde die zij somtijds
toekent aan gedragslijnen, die toch een weinig op bet leven
behooren ingericht to zijn, en in de hardnekkigheid waarmede
zij sours ter wille van een afgetrokken begrip alle tactiek over
boord werpt. Zij kan den lust niet bedwingen our van tijd tot
tijd met bet hoofd tegen den muur to loopen . En al moge zij
flu nog zoo hoog opgeven van haar verwantschap met Cromwell's
rondkoppen, Cromwell zelf zou haar hebben geleerd, dat d~
hardste kop geen muur doet vallen, tenzij een ijzeren helm bet
hoofd bedekke .
dJeze neiging tot isolement maakt dat de anti-revolutionnaire
partij nooit een regeering zal kunnen vormen . . . . Een zuiver
anti-revolutionnaire regeering zou eerst dan mogelijk zijn, wanneer bet land, bet kiezersland, uit niets dan katholieken en antirevolutionnairen bestond
Mogelijk echter zou bet zijn dat
de anti-revolutionnaire partij tegelijk met andere groepen der
rechterzijde tot de regeering geroepen werd . . . . In dat geval
zou zij den souvereiniteitswaan van bet Nederlandsche Calvinisme
want ook deze spookt in bet isolement - moeten opgeven .
Een andere zwakke zijde, die echter slechts van oogenblikkelijken en voorbijgaanden aard is, ligt in de hooding door de
anti-revolutionnaire partij tegenover de ministers van Lynden en
Six ingenomen . Van bet eerste oogenblik af, waarop deze regeering verscheen, hebben de verschillende woordvoerders der
partij geen enkele gelegenheid laten voorbijgaan our aan bun
verontwaardiging over den of val dezer heeren lucht to geven .
Het zal onnoodig zijn bier to zeggen, dat ook wij voor de
politieke moraliteit, door deze bewindsmannen aan den dag gelegd, zelfs de scherpste veroordeeling niet to scherp rekenen .
Maar flu eenmaal de of val der H .H . Van Lynden en Six een
historisch feit geworden is, nu krijgt bet dagelijksch ontboezemen
der gloeiende verontwaardiging al den scbijn van nijdige recrimination . Men behoort toch to bedenken dat deze voortdurende
aanvallen op personen bet bestrijden van bun work zeer verdacht makes . Men keert op die wijze den blik van de hoofdzaak
af . In bet bedrijf der H .H . Van Lynden en Six is bet verloochenen van bun verleden slechts bijzaak ; hoofdzaak is bun
regeering . Doze is verderfelijk, anti-nationaal en onzedelijk ; en
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dat behoort op den voorgrond to staan . De H .H. Van Lynden
en Six beweren niet nog tot de christelijk-historische partij to
behooren ; zij noemen zich nationaal en vragen achting voor
hun werk . Daartegen is verzet noodzakelijk .
. . . . » Toen Elout de tuchtiging had toegediend, toen hij den
balk over de beide wapens had getrokken was het genoeg . Men
kan dat bij een plechtige gelegenheid herhalen ; maar bet is en
blijft ongeraden dit voortdurend en zonder onderbreking to doers .
Te meer daar de boosaardigheid zou kunnen beweren, dat de
anti-revolutionnaire partij zich meer getroffen voelde door het
verlies dezer beide staatsmannen, dais door de smart over hunne
on verdedigbare beginselverzaking .« 1)
Inderdaad, men verstokte zich tegen bet verraad Van Lynden
en Six, als ware jets dergelijks, in Nederland zelf nog nimmer
voorgekomen . Juist alsof heelemaal vergeten was wat reeds Groerl
onder zijn eigen oogerl had zien gebeuren 2), juist alsof de vaste
regel der politieke maangestalten van bewindvoerder en bewindbestrijder niet op de anti-revolutionnaire zoogoed als op elke
partij van toepassing zou wezen !
~Daarmee genoeg uit en over dezen >>Stand<< , . . .
Een duidelijker en stipter half weg tusschen 1875 en 1883,
tusschen ode wieg van het Monsterverbond« 3) en de > Proeve
van een Program kan men zich onmogelijk droomen .
XI .
KOFFIEKAMER-INTERMEZZO .
l\Ienschen die > de Tijd« niet lazen mochten in trouwe meenen
»Een tljdlang wist men in de Kamer niet wat men aan hem
had . Hij zonderde zich niet of in eigen kring, maar zocht omgang
met manners van alle partijen ; en om zijn gezelligen, prettigen
aard en zijn bonhommie was hij al spoedig een gewild persoon .
Er waren er die in den priester-af gevaardigde een liberaal zagen,
niet enkel omdat hij gaarne bet gezelschap van liberalen zocht,
maar ook om de denkwij ze waarvan hij blijk gaf . . . <<
~Maar,
weet de schrijver van dit Rotterdammer-artikel er uit
1)

2)
1)

Schh in De Tzjd, 2 Oct . 1880 .
Zie >Dr . Schaepman«, dl . II, blz. 145 .
Zie >Dr . Schaepman«, dl . II, 661 en vgg .
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later ondervinding aan toe to voegen
er waren verschijnselen
genoeg die van deze meening deden terugkomen . De waarheid
was dat Schaepman zich niet kon vereenigen met het Conservatisme
van het overgroot meerendeel van de hoofdmannen en aanhangers
der katholieke partij, en de partij op andere wegen zocht to leiden . « 1)
Dat klopt inderdaad met > De stand van Zaken en Partijen«,
en even mooi een illustratie van schijn en wezen voor onderhavig
geval is 't artikel uit die dagen waarin Schaepman de T,Id redacteur
Minister Six, den uitvoerder der Kappeyne-wet, zijn rolletje laat
spelen : >> Van uwe zijde - en hij stond natuurlijk naar Schaepman
gekeerd - heeft men mij verdacht gemaakt en gescholden in
pers en parlement . Ik, ik heette op niets anders belust dan op
het vrije onderwijs to knevelen, ja, de bijzondere school to dooden .
Waarom ? Omdat ik de wet, de terecht bestaande wet zou uitvoeren .
Kon ik anders? . . . Nu, nu is de wet ingevoerd . De koninklijke
besluiten zijn bekend . En wat nu? -- Zegevierend ziet de l\Iinister
rond : Hij heeft zijn gehoor zoo vernederd en verteederd, dat hij
den grooten slag kan wagen . . . ~Ziet de lijsten mijner benoemingen
eens in . . . . Het schooltoezicht is opgedragen aan mannen die
eigenlijk voorstanders der bijzondere school kunnen heeten
Kreenen, Mr . P. J . A . Smitz . . . Van onbekenden gewaag ik niet,
maar mag ik niet met eenige fierheid wijzen op dr . W . J . F . Nuyens
to Westwoud, die de scholen van het arrondissement Medemblik
voor zijne rekening neemt! Is de naam van den geschiedschrijver
der » Nederlan dsche Beroerten <, van den hersteller der katholieke
geschiedbeschouwing in Nederland, gees waarborg tegen een
anti-kathol_ieken geest? Wat zeg ik meer? Te Sittard bekleedt
mr . H . F . Lambrechts bet schoolopzienersambt, en deze mr . Lambrechts is het lid der Tweede Lamer, dat bij de beraadslaging
voor de wet van 17 Aug. '78 zoo fier de vaan der katholieke
begins~len omhoog hief en hield, dat zoo cordaat tegenstemde
en nu zoo moedig het nieuwe ambt op zich neemt . Is dit niet
genoeg ? . . . Blijkt hetniet dat ik den vrede wil en den vrede breng?a
> Maar het is genoeg geschectst . . . Over de bedoelingen oordeelen
wij niet ; de minister die to onvast in beginsel is om ooit beginselen gewaardeerd to hebben, kan meenen dat een verzoening
mogelijk is . tiVat ons betref t : nog beslister dan den minister der
Vervolging wijzen wij den minister der Verzoening af . Deze
1) pNieu`ve Rotterd . Courant, 19 Jan, 1903 .
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verzoening heet voor ons verleiding . Al deze fraaie toegeeflijkheden, al deze beminnelijke benoemingen moeten zand strooien
in de oogen der goe gemeente. Het yolk moet gaan gelooven
dat de openbare school nog zoo kwaad niet is . . . Zoolang wij
kunnen spreken zuilen wij waarschuwen tegen dat bedrijf en aan
onze katholieke landgenooten zeggen : > Geloof t aan het mandement
uwer Bisschoppen : houdt vast aan hun woord . De wet blijft
de veroordeelde wet . Geen benoemingen kunnen haar beginsel
minder verderfelijk, minder noodlottig maken . Geen practijk kan
de werking van haar geest belemmeren . Daarom, gaat voort met
het vermijden der openbare, met het stichten van bijzondere
scholen . Blijft trouw aan u zelven en aan uw adres, en handhaaft
uw beginselen ook
tegenover den Minister der Verzoening .« 1 )
Dat Nuyens zich tot schoolopziener had laten benoemen was
den Doctor een spijker in 't levende vleesch . Vroeger steeds, hoe
hoog het ook liep, rondde 't zich of in geestig geplaag
Het heette : »Gij zijt zeer onrechtvaardig in al uw expectoration, maar enf in, we zij n getrouwd en, lastig als gij zij t, for better and for worse hob ik U genomen en ik zal U maar houden
ook . . . . c Misschien dacht de Doctor : Godweet, hoe 't er op
>> Als gij flu deze
Nuyens' jaren met mij zelf zal uitzien
onvergulde pil gesiikt hebt, zullen wij eens ernstig spreken . . . .
En nu, waarde en heminde doorslager, journalistenhater, anticlericaal, dichtermoorder, dweeper, droomer, in een woord beminnelijke Nederlandsche Lamartine, met vat minder rijmvaardigheid
maar evenveel fantasie, even weinig objectiviteit, word nu zoo
boos als gij wilt, mij zult gij niet moor boos maken . Houd u
good en God zegene U t .t . Dr. Sch .« `')
Of : ,~ Gij moot er waarlijk nog wel van spreken alsof hot een
genoegen was van U brieven to krijgen! Uitgescholden worden
voor clericaal«, allerlei lievigheden hooren . 't Is jolig ! wil ik U
eens iets zeggen ? Gij vecht tegen windmolens . Gij praat van
dingen, die Gij in uw fantasie schept . Uw Veuillotisme heeft met
Veuillot niets gemeen . . . . Gij slaat door en meent flood to slaan .
Daarbij zijt gij van nature opposant .~ 3 )

Sc/i .

> De Tijd« 12 Nov . 'So .
aan Nuyens, 15 Oct . '77 .
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Of : ~Verbeeld u dat ik d'emblee met U werd gecensureerd
als een half en halfjen ! Ik werd Trappist ! « 1 )
Of : » Genezing en geduld van en in uw rhumatisme . Redwing
in dezen heiiigen Vastentijd uw mopperigheid wat . Groet uw
vrouw ; ik wensch haar veel blijmoedigheid als gij mopperig zijt .
Gods zegen t .t . Dr. S. - A propos, Gij hebt mij zelf geschreven
dat Gij mopperig zijt, anders zou ik wel oppassen om het U to
zeggen .« 2)
Of : ~Zeer gematigde en zeer geduldige vriend .« 3 )
Of : » Bonjour, Buskruit ! « ~)
Of even een beetje strakker : ~Ik weet wel wat U hindert, men
zegt erg herhaalt U dat ik U loozen wil, dit is de verdoemelijkste
laster, dien men ooit tegen mij heef t uitgezonden . « 5)
Of weer alles goedmakend : ~Ik kook als de een of andere
blancbec mij komt zeggen :« Nuyens spreekt toch graag van
schrijver dezes . Het zachtste antwoord dat zoo'n aap krijgt is .
Jii zult nooit zoo goed en zoo veel schrijven dat je dat ook
kunt does
. ")
Maar flu . . . Nuyens, buiten weten van zijn vrienden, had zijn
candidatuur tot schoolopziener onder de wet Kappeyne gesteld,
en de voorspraak gevraagd van Minister van Goltstein . Deze had
aanvankelijk raar opgekeken, maar meende ten slotte : ~Deelneming aan het toezicht op de wet van 1878 door hen die als
UwEG . voor onverzoenelijke bestrijders gelden, zou alsmede
dienen om de klove tusschen de voorstanders der bijzondere en
der openbare school to dempen, en zoo een verstandige uitvoering to verzekeren .<
) Daar kwam de benoeming . En voor
Schaepman was 't als een born in 't gezicht : » Eerst dezen morgen
heb ik uw benoeming gezien . Gij kunt niet gelooven hoezeer
mij dit spijt . Ik zou er van kunnen schreien!«
Maar voor 't publiek --- en dit was zijn sterkte
schreide
de Doctor nooit, nosh in dit geval, noch in veel andere
en
veel hachelijker
later .
1)

~)
3)

Sc/i ., aan Nuyens, 9 Dec . ' 74 .
»
21 Maart '75 .
n
>
7 Jnni '77 .

4)

4 Mei '79 .
' 79 zonder datum .
r~)
»
29 Oct . 'So . Deze aanhalingen uit Sch's brieven aan
Nuyens zijn to vinden in Gorris' > Dr. Nuyens«, passim .
7 ) Van Goltstein aan Nuyens, 2 Mei iSSo, aangeh . bij Gorris ac, p . 213 .
5)

>

'
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Hoevelen toen onder zijn liberale collega's diep genoeg kijken
konden om in 't gesluierde heilige der heiligen van Schaepman's
binnenste to turen, hoevelen beseften wat een schat van massieve vroomheid verscholen lag achter die speelsche jovialiteit,
weet ik niet, evenmin als ik uitmaken kan hoeveel Kamerkameraden notitie namen van Schaepman's toenmalige Tedartikelen,
welke thans brokken historic zijn .
Maar een feit is 't dat de Doctor met elken dag een nieuwen
liberalen vriend veroverde . In de koffiekamer haalde hij zijn
prettigste praatkunst uit, en onder de gretigsten mee drongen
de liberalen om dien donderschen zwartrok saam . 't Was immers
natuurlijk : juist degenen die het minst omgang hadden met
priestess, waren 't meest geboeid, ook door hun eigen nieuwsgierigheid om ga to slaan hoe dit zeldzaam exemplaar er van binnen
uitzag, De stoutste vrijdenkers schoolden het dichtst merle aan ;
want bij zulk een pastoor raakten de stevigsten hun traditioneel
klutsje hooghartigheid kwijt . Die sakkersche paterskop had met
zijn bijziende oogen de heele wereldsche wereld to pakken .
Van uit zijn sacristij liet hij zijn geestigheid den beau
monde overdartelen als 't gezelligste laagland ; want blijkbaar
was 't een laagland voor hem, die toch van uit zijn thomistische
hoogten de zonnigste glansen van zijn rein idealisme liet spelen
over 't rijk van de zonde, wijl hij onder al die zondaars, als weleer
zijn Meester, bij voorkeur verkeerde . Of was 't geen verbluffing,
een theoloog die 't even gereedelijk had over den meest krassen
materialist der jongste Duitsche school als over den stugsten
Bijbel-exegeet? En was 't ooit gehoord dat een seminarie-professor,
die thans op zijn eenzame kamer de dorste wetsteksten zat door
to blokken, telkens weer verscheen met de fijnste proefjes uit de
nieuwste romans? Men kon hem trouwens aanklampen over alles
wat in de koffiekamer ter tafel kwam - telkens wist die bliksemsche
telg uit den Achterhoek, dien men a priori thuiswees in de poezie en
in de kerkgeschiedenis, zijn man to staan, verrassend van pittigheid
en sprankelend a propos . C een twij f el, 't was uit met Lief tinck
en zijn mutterwitzige alleenheerschappij . Maar de vrij metselaarexdominee gaf zich niet zoo gauw gewonnen, en al de Kamertachtigers tellen onder hun heerlijkste herinneringen de godbege1)
2)

Brief van Sch, aan Nuyens, 21 Oct . i88o .
Sch . De Djd 28 Sept. '8o .
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nadigde tournooien van vernuft tusschen den Credo-pugno-man
en den suppoost van den Antichrist . . .
KII .
SEEN EVENEMENT,«
Aan de groote beraadslaging over Minister Modderman's
Strafrecht-arbeid, die duurde van 5 October tot 9 November,
ram Schaepman zeer wijselijk geen deel . Met Heydenrijck en
andere Roomschen, tegen Van der Hoeven in, wilde hij de
doodstraf weder zien ingevoerd . Maar bet Roomsch amendement
werd afgestemd, ondanks den indruk in den laude gewekt door
den afschuwelijken I-Iaagschen kindermoord van de Jong . > De
menschen krijgen nu alweer medelijdeii met den moordenaar .
Het is een dwaze boel . « 1 ) Toch voelde de Doctor in latere jaren
wel als een snort ongemak, dat hij zich met de meerderheid
der katholieke collega's order de tier tegenstemmers had bevonden,
toen den 9en November bet geheele Wetboek werd aangenomen
't Was tegen een bij voorbaat veroordeeld ontwerpje van
den Minister van Financier, bezwarende den zoutaccijns, dat
Schaepman den 1 Zen November zijn maidenspeech hield . Debutanten-ontroering had er in gelegd al den plecht waarover de
levensernstige studax beschikte en er uitgejaagd, helaas, al de
opgewektheid waarmee de rond-gezonde gezelligaard in elk
antler geval zoo kwistig wist to zijn . Het ding werkte bijna
komisch .
Verbeeld u dat bij Schaepman Whet leedwezen, (zijn eerste
woorden in de Kamer tegen den Minister van Financier to moeten
richten) slechts getemperd wordt door de overweging dat (hij)
aldus handelende niet sprak voor bijzondere belangen, maar in bet
belang van vrijheid en regt.« En bet geldt bier een stukje
zoutwet! - De rampzaligheden van bet toltoezicht in bet >>onvrije territoir« hebben Schaepman's hart getroffen, eti de man
van Breda moet bet luchten : ~De zoutbelasting op zichzelve
is eene belasting op een voorwerp van algemeen en noodzakelijk gebruik, die niet naar de mate van vermogen of middelen,
maar alien onverschillig in gelijke mate treft . Nu bestaat er
echter naast de gelijkheid een ongelijkheid, die de grensbewo1) Brief van Sch, aan zijn Zwolsche familie, 9 Dec .

'so .

nets aan zeer groote lasten en onaangenaamheden onderwerpt.
Deze ongelijkheid, die thans voor de grensbewoners tot op een
uur afstand van de grens bestaat, zal nu ook kunnen worden
uitgebreid tot op bij na vier uur afstand van diezelf de grens ! c
Tot verhooging der tragiek had de redenaar kunnen bejammeren dat aldus de heele provincie Limburg door de xixvvr
verzwolgen werd
Wie was het die zoo smakelijk to vertellen wist van Thiers'
eerste lyrische proeve in de Kamer ? 1)
Een ietsje werd veer goedgemaakt aan het slot, waar Vissering,
de schrij vet van het Handboek voor practische Staathuishoudkunde,
werd uitgespeeld tegen Vissering, den Minister . Deze mocht dan
ook repliceeren « dat hij Schaepman meet met het attisch zout
dan met het keukenzout vertrouwdachtte .<
Eigenlijk niets meet dus dan een onnoozel proefje ; een verkenning
als 't ware ter aanpassing van orgaan met omgeving ; en, als
zoodanig, evenmin geslaagd . Den eersten keer was 't voor een
zoo tuchtelooze oratorsnatuur, die nu eens heelemaal in de puntjes
wou zijn, ook moeilijk om passers .
Maar den tweeden keer, een paar weken daarop, kwam 't genie
om vergelding.
Het was den i en December, En 't ging over de Staatsbegrooting
van 188 i . De algemeene beraadslaging werd door Schaepman
ingeleid.
Hij zou »een woord zeggen over 's lands toestand en over de
staatkunde van Zijner Majesteits Regering tot hiertoe gevolgd .
Die toestand laat zich to zamen vatten in een zeer kort en zeer
duidelijk woord : Wij staan voor een deficit . . .« 2)
De rest van den aanhef is niet vrij van sophistiek, des to minder
aangenaam naarmate zij overdoezeld wordt door geestigheden
als van de Indische melkkoe die een vogel is geworden, hoog
in de lucht, en van Hercules die den Augiasstal zal gaan reinigen,
en die aankomt met een klein stoffertje .
Maar daarna begint het voorgoed, met een welsprekendheid
die alles overtrof vat men in de laatste jaren had gehoord, zelf s
Zie » Dr . Schaepman« dl. II, p . 437 .
l) De liberale bladen vonden het deficit al even beroerd als de andere ; en
hun pogingen om to doers gelooven dat de schuld niet lag aan de liberale
politiek is thans nog roerende lectuur. -- P .
1)

het beste ~vaartoe de Roo van Aldercvereldt in staat was geweest . i)
. . . Onze staatsmanskunst is gedemoraliseerd, onze politiek is slecht
geweest ; daarom zijn onze financier slecht geworden . Wij hebben
het woord van den baron Louis : ~faites moi de la borne politique
et je vous ferai de bonnes finances<< in den wind geslagen . Wij
hebben wetter gemaakt zonder to letter op 's lands behoeften ;
daarom hebben wij 's lands kas uitgeput .
Wanneer ik zeg : wij, dan gebruik ik dat woord, omdat, naar
mijne meening, ieder lid der Lamer solidair is met haar verleden,
solidair met hare goede laden, solidair ook met hare dwalingen,
met hare misrekeningen en erger nog . En ik wensch, ik vorder
zelfs die solidariteit, omdat zij mij het regt geeft vrij to spreken,
en omdat zij dat regt veredelt, verheft tot een pligt . En voldoende
aan lien pligt herhaal ik hier dat wij slechte politiek hebben
gedreven .
»Wilt gij het bewijs? -Tet bewijs staat in de verschillende
deelen van het Staatsblad, in de wetter die daarin geschreven
staan, maar ook in de wetter die daarin ontbreken . Wij hebben
wetter gemaakt zonder daarin to letter op de behoeften van het
yolk, zonder to letter op den toestand van de schatkist . Wij
hebben wetter gemaakt zoo dikwijls daar eene of andere moderne
fata morgana to verwerkelijken viel, wetter gemaakt zoodra een
of antler progressistisch beginsel in vleesch en bloed aan de natie
moest worden opgedrongen, wetter gemaakt zoodra een of andere
lens tot levende daad moest worden verheven . Wij hebben dat
alles gedaan zonder to vragen naar het geld, naar de middelen,
ja, vat erger is, zonder zelfs to vragen naar de behoefte .
Nu zal men zeggen : daar komt gij aan met de schoolwet.
Ja, met de schoolwet, ors Carthago delenda . Maar niet alleen
met die redelooze wet op het lager onderwijs, die den volke
millioenen kosten zal zonder den volke iets to brengen, niet alleen
met die wet op het middelbaar onderwijs, die niets antlers doet
dan voor eenige uitverkoren kiezers eene bezuiniging brengen
op hun huiselijk budget ; maar ook met die wet op het hooger
onderwijs, die niet door deze eendragtige kamer tot stand kan
worden gebragt dan tenzij men het oude euvel der drie univer1) Voor zijn blad had Schaepman ongeveer dezelfde beschouwingen die in
zijn rede voorkomen meer gemoedelijk-journalistisch gegeven in zijn artikel
Waarheen ?« De Tzjd 23 Oct. '8o .

siteiten lief voortduren, en die tot stand gekomen is met deze erf vlek .
»Nu zegt men : door al deze wetten is het yolk beweldadigd,
de vooruitgang is bevorderd, de beschaving is toegenomen, zij
zal met rassche schreden vooruitgaan . Wat ik daarover waag
to denken is dit : met deze ontwikkeling, deze beschaving staat
het als met de Indische bijdrage : wij kunnen ze uittrekken
voor memorie .
Er zijn echter nog andere wetten, wetten, van ieder van
welke men zeggen zal, dat zij met eeil goed doel is gemaakt .
Ik fast de bedoelingen niet aan, maar ik wensch toch to wijzen
op de spoorwegwet . Zij had ten doel de middelen van gemeenschap to vermeerderen en de voortbrengende kracht der natie
to verbeteren . Ik huldig dit, maar was het daarom noodig, dat
men op eenmaal op alle punten tegelijk begon to onteigenen,
lijnen to trekken en aarden banen to leggen ? Was het daarom
noodig, ons roemrijk korps van den Waterstaat to maken tot een
heirleger van ingenieurs en opzigters, dat ook wanneer alles
klaar zal zijn, toch ten taste der schatkist zal blijven ? Ik noem
de afschaffing der differentiele regten . Men zal mij zeggen : het
was in het belang van handel en scheepvaart . Het zij zoo . Maar
hadden wij daarom noodig zonder eenige voorbereiding of overgang, aan den vooravond van den Atjeh-oorlog, daartoe over
to gaan ? Was het daarom noodig aan den Nederlandschen handel,
aan de Nederlandsche reederijen den tijd to onthouden om zich
voor to bereiden op die veranderi~g in de handelswetgeving ?
»Maar ik zwijg van de wetten . Alleen nog een bewijs van
zeer slechte politiek : het kegelspel met de Ministers van Oorlog
gedreven, een kegelspel, dat ons millioenen heeft gekost, daar
men aan iederen Minister van Oorlog, dien wij tangs deze groene
tafel zagen defileeren, wet tijd heeft gelaten om millioenen to
verspillen, maar niet om voor die millioenen jets to doen .
»Maar er is nog jets antlers . Onze staatkunde was niet alleen
demoraliseerend, omdat zij jets heeft gedaan wat zij niet moest
doen, maar ook, en niet het minst, omdat zij niet deed wat zij
had kunnen en moeten doen ; zij heeft gedurende al die jaren
van overvloed geen enkele belasting afgeschaft . Ja, zegt men,
wij hadden eens belastingen moeten afschaffen, waar zouden wij
dan zijn ? Als wij belastingen hadden afgeschaft, kan zouden wij
waarschijnlijk voorzigtiger zijn geworden, en het deficit zou denkelijk niet grooter zijn geweest dan het nu is .
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Niet alleen heeft men geen belastingen ofgeschaft, 1) maar men
heeft bij het yolk ook nog wrevel over nieuwe belastingen opgewekt ; want inderdaad het yolk wrokt over die nieuwe successiebelasting in de regte lijn . Men zal mij zeggen, dat belastingen
nooit vrij willig worden gedragen, dat men altij d heef t geklaagd
en ontevreden is geweest . Ik weet bet, ik geloof gaarne dat de
eenige Hollandsche natie die vrij willig offers brengt op bet altaar des Vaderlands de ~Hollandsche natie& van Helmers is .
Maar toch, bet yolk wrokt en klaagt . Het is moede dat eeuwige
. . . . laat ik zeggen dat eeuwige gezeur over belastinghervorming,
die altijd daarop neerkomt dat de middenstand en de mindere
man nog meer moeten betalen .
>Daar komt nog iets bij . Terwijl men den financieelen toestand
van bet yolk niet heeft trachten to verbeteren, beefs men ook
aan den billijken eisch van bet yolk niet toegegeven, waar het
vroeg om meer regten . Het yolk -- ik spreek flu van de kieswet - herkent zich in deze Kamer niet . Er is eene meerderheid, krachtig en rijk genoeg om naast bet Staatsbudget voor
de Staatsscholen, nog een eigen budget voor hare bijzondere
godsdienstige school to bekostigen . Die meerderheid vindt zich
hier in deze Kamer als een kleine, niets beteekenende minderheid terug. Ook de klassen van bet yolk, die geroepen worden
bij to dragen in de kosten der regering, vragen zich of of zij
nooit een woord mogen medespreken waar het 's lands Regering
betref t.
>>Dit alles heeft men verzuimd en ter zijde gelaten. En zoo is
door deze slechte politiek deze slechte f inancieele toestand ontstaan .
Aan wie de schuld ligt, is riet aan mij to beslissf n . Ik geloof
dat zoowel binnen als buiten de muren van Ilion gezondigd
words . Waren de liberale regeringen roekeloos en lichtzinnig,
de niet-liberale regeringen zijn niet krachtig genoeg geweest,
daar zij nooit zichzelven waren .
Ziedaar onzen politieken toestand, dien bet hoofd der Regering
als een staat van bijna regeringloosheid heeft aangeduid . En was
heeft de Regering gemeend in dien staat van zaken to moeten
does ? Welk program heef t zij gevolgd ? Ik zal hier niet treden
in bet verleden dezer Ministers . Hunne personen zijn mij als
R

1) Die bewering is onjuist en werd dan ook in diezelfde vergadering door
Mr. Gleichman weerlegd.
6
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regeringspersonen geheel onverschillig. Noch hunne woorden,
noch hunne daden, nosh hunne hoeken makers op dit oogenblik
voor mij een punt van onderzoeking uit . 1k geloof niet dat deze
Kamer bij hare beraadslagingen een Egyptisch doodengerigt
behoeft to houden . 1k neem deze Ministers gelijk ze zijn, van
1879 af . De tijd is kort geweest, maar men kan in dien tijd jets
zijn wanneer men jets is, en jets worden wanneer men bet wil .
)Wat heeft nu deze Regering gedaan? Zij wide opgetreden
to zijn op een tijdstip waarin bijna regeringloosheid heerschte .
Het was een fier, hooghartig woord . Het hart ging mij open,
toen ik den 2 7 en September den Minister van Buitenlandsche
Zaken dat woord hoorde uitspreken . 1k vergat alles : ik dacht
daar staat een man . Maar op dat hooghartig woord van den
Staatsman, die doers moest wat zijn pligt hem gebood, ook al
zou hij het antlers niet gedaan hebben om des vaderlands wille,
volgde een antler
~Wij zijn gekomen om in dien staat van regeringloosleid of
to doers wat of de doers was . K Neen, die antistrophe klopt niet
op de strophe. Maar de Regering heeft dat ook niet bedoeld ;
rjj heeft meer willen doers dan zaken afdoen . Zij zegt bet zelve
en verklaart ons dat zij staat boven de partijen . Maar dan vraga
ik haar : Hoe is het dan mogelijk dat gij, zoo hoog staande,
door den adel uwer beginselen, de reinheid uwer bedoelingen
en de kracht uwer daden, niet de edelste van alle partijen rondom
u hebt samengetrokken en aldus een partij gevormd, die door
en om u bzstond
~De Regering zegt to staan hovers de partijen, maar bet eenige
werk waarop ze zich kan beroepen is dat zij eene partijwet, de
noodlottigste wet die ooit in Nederland bestond, de wet op bet
lager onderwijs, heeft ingevoerd en tracht uit to voeren .
De Regering zegt dat zij regeert en niet geregeerd wordt .
Wanneer regeren is aanblijven, ja, dan regeert zij, dan heeft zij
kracht, want er behoort kracht toe to blijven als men zich verworpen ziet.
cDe Regering zegt er prijs op to stellen, er trotsch op to
zijn een cabinet d'affaires to heeten . Als bet dit is, moet het
gewigtige wetten met de Volksvertegenwoordiging weten tot
stand to brengen ; maar welke werden tot stand gebragt ? Ga
ik de gescbiedenis der laatste jaren tot nu toe na, dan zie ik,
dat de Minister van Justitie een straf wetboek beef t tot stand ge-

83
bragt ; dat was eene machtige, eene grootsche daad . Om der
beginselen wille heb ik tegen dat Wetboek moeten stemmen,
maar niet to min breng ik hullo aan den Minister, die met zooveel talent en zooveel hoof dschheid die suet heef t verdedigd en
in die verdediging de beste commentaren voor de volgende
geslachten heeft geleverd .
~Naast den Minister van Justitie zie ik eon man met een vast
stelsel en een nog vaster overtuiging, die hem zelfs den goeden
wil, de gunsten, de beminnelijkheden der Kamer, de geschenken
der Danai loot of wijzen, maar niet wijl hij deze vreest . Ik bedoel
den Minister van Oorlog .
Maar overigens heb ik niets gezien ; goon enkele daad, alleen
die eeuwige schoolwet !
~Wat had dan die Regering moeten doers ? Hoe had zij moeten
optreden ? Zij had moeten optreden met een program, dat met de
werkelijkheid overeenstemde, dat hot antwoord gaf op den toestand gelijk zij lien meende to zien. Zij heeft gesproken van
regeringloosheid, welnu, dan was hot hear plicht die verder
onmogelijk to makers, en lit heeft zij niet gedaan . Laat ons niet
spelen met woorden ; seen, de regeringloosheid vertoonde zich
niet in straten en op pleinen ; zij bestond hierin, dat hot Staatsorganisme was aangetast en ontzenuwd en ontwricht ; hierin, dat
eene onzedelijke verhouding bestond tusschen de partijen in de
de Kamer en tusschen de Kamer en den lande ; hierin dat de
Regering, geroepen om to regeren, niet moor regeren kon,
omdat zij hare kracht had overschat .
»Wet heeft flu de Regering gedaan om die regeringloosheid
to bedwingen ? Niets ; zij heef t hot volksgeweten laten protesteren
en de schoolwet ingevoerd ; zij heef t den volksgeest laten spreken,
en men ontvangt de kieswet met dilatoire exception ; zij heeft de
behoef ten van hot volksleven over hot hoof d gezien, en bedreigt
ons met nieuwe directe belastingen, die hot zwaarst zullen drukken
op de middenklassen van hot Nederlandsche yolk . Ziedaar alles
wet de Regering heeft gedaan . In stele van op to treden fier,
open, ongemaskerd, met een eigen programme en beginselen,
want alleen door eigen, krachtige beginselen ken aan dozen
toestand van regeringloosheid een einde worden gemaakt, heeft
zij getracht zaken to doers . De politieke wereld van Nederland
is echter geese beurs ; men loot dear geese zaken .
Wat van deze Regering nog to wachten valt?
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~Wat mij betreft, het woord moge van een der jongste leden
der Kamer ietwat sceptisch schijnen,'k heb op deze Regering geene
hoop meer ; iij is zoo weinig op de hoogte van den toestand waarin
zij zich bevindt ; zij neemt met zooveel hooghartigheid de vragen, die
tot haar gerigt worden aan, en wijst met zooveel trots of dat ik van
haar niets to hopen heb . In die overtuiging zal het mij niet mogelijk
zijn voor al de hoofdstukken der begrooting to stemmen ; ik zal
daarom mijne stem weigeren aan de begrooting van Buitenlandsche Zaken, omdat deze Minister het hoofd van het kabinet
is ; aan de Begrooting van Binnenlandsche Zaken, omdat deze
Minister is de uitvoerder der Schoolwet, en aan de Begrooting
van Financier, omdat deze Minister de man is die de middelen
moet vinden our de regeringloosheid to bestendigen .«
De bewondering suisde door de zaal . . . . Zelfs de Nieuwe
Rotterdamsche Courant gaf toe, dat de heer Schaepman zich in
zijn machtige gestalte had getoond . . . . Maar voegt er dadelijk
bij : > En toch was diezelfde boeiende rede, waarnaar de
gansche Kamer - welk zeldzaam verschijnsel ! - met gespannen
aandacht luisterde, waarvan zij geen enkel woord wilde verliezen, inwendig niet van de meest broze natuur?« Wel een
bewijs dat ze ook bij de liberalen rack was geweest, want zegt
de Ted : »Nog nooit werden in de Kamer de heillooze uitkomsten
der liberale politiek in zulk scherp licht gesteld« 1) .
Het uitbundigst in zijn geestdrift was Haffmans . Die vuurwerkte
er den eerstvolgenden Zaterdagavond op los in zijn Venloosch
Weekblad : > Een Evenementc straalde de titel . . . . Het was als
een stortvloed die u bruisend overstelpte . Het duurde drie
kwartuur, maar menigeen zou anderhaif uur noodig gehad hebben our hetzelfde to debiteeren . . . . De geheele Kamer stond
order den overweldigenden indruk deter zeldzame zeggingskracht .
Sours was het alsof wij mr . Daniel Koorders weer hoorden . . . .«
Toch weet Haffmans ook op een f out to wij ten :
Wat de
voordracht betreft, daar was geen genoegzame afwisseling in .
Forsch, altijd forsch, wordt op den duur afmattend . De hoorder
verlangt van tijd tot tijd zich to verpoozen . Wanneer men den
heer Schaepman hoort, dan begrijpt men waarom de Ouden een
fluitspeler achter den redenaar plaatsten . Niets to veel. Ook to
groote kracht schaadt, «
1) De Tad, 3 December '8o .
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De Kamer zelf uitte zich niet minder waardeerend : Wintgens,
de veteraan die zijn beurt had onmiddellijk na Dr . Schaepman,
vond het peen zeer ondankbare tack om na den magtigen redenaar, dien wij zoo even zijn diep gevoelde overtuiging zoo krachtig hoorden uitspreken « op to treden . Goeman ook bong complimenteerend, maar had van »Schaepman, aan wiens welsprekendheid ook ik gaarne hulde breng, toch iets anders verwacht
dan een dichterlijken vloekzang tegen het liberalisme en het deficit .«
En Minister Vissering, bij zijn antwoord, ontmoette in de
eerste plaats den geweldigen strij der uit Breda, den eersten in
rangorde der sprekers en ook in kracht van aanval .« Hij deed
dit op zijn eigen kiassieke wijze, die toen meer in den smack
viol dan dit flu 't geval zou wezen
>Er zijn dichters die geharnaste sonnetten 1 ) hebben geschreven,
maar hier hebben wij voor ons een spreker die geharnaste redevoeringen houdt . Met dichterlijk vuur en dichterlijken zwier
heeft bij een beeld geteekend van onzen socialen en politieken
toestand, van onze ellenden en nooden, onze tekortkomingen en
zonden . Zou ik ook niet molten zeggen, met dichterlijke overdrijving en met die dichterlijke geringschatting van de nuchtere
waarheid der feiten, die men den poeet gaarne vergeeft ? Het
was mij of ik voor een oogenblik Ajax den onstuimige over de
schepen der Grieken zag schrijden, de essenhouten speer in de
vuist drillende, en met eene stem als van tienduizend de krijgslieden oproepende tot den storm tegen Ilion's benarde veste .
Maar neen, een antler beeld kwam mij voor den geest .
Ik zag de aanvoerders van het Grieksche leger, de herders der
volken, vergaderd op Aulis'strand gereed om den togt naar
Trove to aanvaarden . Maar de wil der goden Meld de vloot
terug, en Calchas, die den wil der goden vertolkte, verklaarde
in orakeltaal dat het was om de zonden van het yolk dat zij geplaagd en gestraf t werden, en hij eischte een zoenof f er, Iphigenia,
de dochter des aanvoerders . Maar op het oogenblik dat de bloeddorstige priester de handen naar bet kind uitstrekte, onttrokken
de goden zelve bet bestemde slagtoffer aan zijn magi en bragten
haar in veiligheid naar Tauris .
Accii5io omen I malt ik zeggen .
Want
ook de geachte afgevaardigde uit Breda heeft ons
1 ) Een toespeling op Ruckert.
Die inval zal Schaepman des to meer
plezier hebben gedaan daar hij dweepte met Ruckert!
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alien, Vertegenwoordigers en Regering, onze zonden voorgehouden . Hij heeft zich daarvoor wel merle solidair verantwoordelijk gesteld, maar niettemin een zoenoffer gevraagd in den
Minister van Financier, toen hij, ook in orakeltaal, verklaarde
dien Minister zijn vertrouwen to ontzeggen ~omdat deze de
krachtigste steun was der Regeringloosheid . . . Maar flu heb ik
nog een ander woord tot den geachten afgevaardigde van Breda
to rigten . Hij is niet alleen dichter, hij is ook wijsgeer
pLaat ik hei1 mogen herinneren aan den kategorischen imperatief van Emmanuel Kant, dat woord, misschien niet het laatste
woord van de speculatieve philosophic, maar van onberekenbare
waarde als gedragslijn in bet dagelijksch lever : ~Handel in elk
geval zoo, dat uwe daad een rigtsnoer kan zijn van handelen
voor elk, die in gelijke omstandigheden verkeert . G
De geachte afgevaardigde van Breda heeft nu reeds verklaard
hoe hij handelen zou ; hij zou deze begrooting afstemmen . Dat
staat hem vrij ; niemand kan hem dwingen zijne stem in de eene
of andere rigting uit to brengen ; maar zoo h,I deze begrooting
verwerpt, dan moet hij ook willen dat alien haar verwerpen op
den grond door hem aangevoerd, namelijk dat deie Regering
de oorzaak zou zijn van eenen staat van regeringloosheid . I)an
vraag ik hem evenwel : ~Zal die regeringloosheid ophouden indien
gij uw doel bereikt, door die daad, die gij tot rigtsnoer gesteld hebt?K
Maar ook in zake geestigheid van Grieksche herinneringen
verkoos de Doctor het tegen Minister Vissering niet to later liggen
) . . . De Minister van Financier heeft den schijn aangenomen, als
hadde ik juist zijne E cellentie als een bijzonder zoenoffer gekozen .
Ik moet dit tegenspreken . Inderdaad, zoo ik dit gedaan had, zou
ik blijk hebben gegeven den Homerischen ritus niet wel to
kennen . Immers Homerus verlangt zuiver witte, zilverig glanzende
slagtoffers ; en deze Minister van Financier heeft getoond, dat hij
twee niet zeer harmonische kleuren draagt : de kleur zijner theorie
en de kleur zijner praktijk. Nu heeft verder dezelfde Minister
er mij opmerkzaam opgemaakt, dat ik volgens den kategorischen
imperatief van - laat ik ook maar zeggen den grooten Koningsberger wijsgeer, wel moest berekenen dat ik, hem mijn steun
weigerende, wenschen moest, dat anderen dit ook deden . 1)
1 ) Sch .'s Grieksche spelingen waren uitgelokt door die van Vissering : zoo
spreekt dan uit de plaat in »de Nederlandsche Spectator«, Dec . i8$o, meer
liberale wrevel dan goed gemikte puntigheid,
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ilk moet openhartig bekennen, dat ik daarin geen bezwaar zie.
Wanneer tech anderen mijn voorbeeld volgden, dan zou daaruit
blijken dat deze Kamer van meening is dat dit interreguuun kan
ophouden en een meer redelijke, zij het dan ook voor ons gevaarlijker, politieke toestand kan ontstaan . N u zou zeker het heengaan
van zijn Excellentie daarvan het gevolg zijn, en de gansche
Kamer zou de daardoor bntstane leemte met mij betreuren,
rnisschien met het oog op onze financiekunst, zeer zeker met het
oog op onze parlementaire welsprekendheid . Aan den Minister
zelve zou echter deze rust zeer aangenaam zijn . Immers ode
mijmerende schepper van IJmuiden, gelijk onze wederzijdsche
vriend Potgieter Zijne Excellentie eenmaal bezong, zou opnieuw
in zijne dichterlijke bespiegelingen aan zijn yolk nieuwe scheppingen kunnen toonen . En dit ware een refiner, een edeler, ja zelfs
een degelijker werk dan het uitbreiden van het onvrij territoir
of het beproeven van de vaststelling eerier rentewet . . .«
Hoezeer ook Schaepman's negatief-programmatische rede een
partijstuk mocht heeten, toch ligt daarin zooveel gewetensvolle
objectiviteit, dat ze gerust kan blijven dienen als de beste schets van
den liberalen tachtiger-geest . Schaepman's beweringen immers
waren zoo weinig uit de lucht gegrepen dat ze Binds jaren als treurige
bekentenissen uit den mond en de pen der b .este liberalen werden
vernomen . Meer nog : strijk de staatsie-plooien weg waarin deze
Kamer-welsprekendheid zich op haar Zondagsch drapeert - en het
corpus delicti verschijnt, zooals Buys en Quack en Huet erg Pierson
het herhaalde malen gooiden voor de voeten van hue regeerende
vrienden . In de Kamer zelf dorsten mannen als Tak en Mirandolle en Holtzman en Rombach en Bergsma en anderen rouwmoedige openbare partij biechten aan ; genoeg om de eigen pers
uit haar ongemakkelijke chronische zenuwaclitigheid to nopen
tot verzuchtende ontboezemingen, naar meer stevigheid, meer
grootheid, meer mannelijkheid : Het liberalisme is geworden
kleinburgerlijk, kinderachtig,
suf f erig, versleten
Geen
politiek besef meer, geen zedelijke kracht, geen restje groote
Thorbecketraditie . In 't negatieve al de voosheid van 't anticlericalisme, in 't positieve beginselloos gemodder en geschipper,
vulgaire plaatsjesjacht voor de vriendjes eenerzijds, en anderszijds
zelfgenoegzaam rentenierende grootdoenerij . Alles epitheta die men
kan samenrapen uit de jaargangen i 88o en i 88 r van ~Nieuwe
Rotterdamsche Courant <, »Handelsblad«, ~Arnhemsche Courant «,
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XIII .
ODE BEGROOTING EN DE STATEN GENERAAL .
Op Schaepman's practisch besluit van i December had Keuchenius denzelfden dag de bedenking gemaakt : > In weerwil van
het scherpzinnig betoog van den magtigen redenaar uit Breda
meenen wij nog altijd met omen vriend Lohman - en eene
geheele phalanx van staatsmannen staat aan zijne zijde - dat
de afstemming van begrootingen in het algemeen dient to worden
ontraden, omdat de met zulk doel uitgebragte stemmen toch
eigenlijk niets zijn dan eene vereeniging van verschillende ongeformuleerde en meerendeels niet of gebrekkig toegelichte motien
van wantrouwen .«
Een antwoord daarop had de Kamer ontvangen van den
publicist Schaepman, terwijl de redenaar Schaepman zoo duchtig
aan 't woord was . Immers onder zijn speech werd den leden
zijn brochure rondgedeeld : ~De Begrooting en de Staten Generaala .
Daarin tracht de Doctor de stelling van Lohman to ontwrichten . Die stelling luidt dat de Staten Generaal geen hoofdstuk
der algemeene begrootingswetten in zijn geheel mogen verwerpen .
De leerling overtroefde hiermee den meester . Groen immers had
steeds gezegd : »Geen begrooting afstemmen om redenen daarbuiten gelegen .« En die leer was opgenomen in >>Ons Program
art. q : Het verwerpen van begrootingen om redenen buiten die
begrooting gelegen, keurt de anti-revolutionnaire partij, tenzij in
zeer buitengewone omstandigheden, als machtsoverschrijding af . «
Met al zijn logische schranderheid had de Savornin Lohman
dit beginsel, dat hij reeds in zijn Vrijheid en Gezag« had aangeraakt, tot het uiterste doorgedreven .
Schaepman had in > Ons Program « ook den volgenden tekst
gelezen : ~Verwerpen mag men een begrooting, wijl zonder het
recht tot verwerpen het recht tot aannemen geen zin heeft . Zoo
echter dat deze aanneming of verwerping steeds een administratief
karakter drage en dus zaak blij ve van controle en geldelijk beheer . «
En daarop waagt het de dichter-wijsgeer tegen den jurist
Lohman zoowel als tegen den organisator Kuyper in to gaan .
Eerst geeft hij, trouw objectief, de meening van zijn tegenstanders : > De Tweede Kamer kan eene begrootingswet, waarvan elk
artikel in den geest der meerderheid is vastgesteld, niet verwerpen zonder met zich zelve in strijd to handelen .« »Een vereeni-
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ging van minderheden die elk om hare eigene reden en zonder
eenige voorafspraak een begrooting bij de eindstemming zou
afkeuren, pleegt een inconstitutioneele daad . Een meerderheid,
die een begrooting, hoe goed ook in zich zelve, doet vallen om
de staatkundige richting der ministers, is in strijd met het gezonde staatsrecht en brengt de vrijheid in gevaar door de schennis van het gezach. <<
Schaepman, die niet graag ging over ijs van een nacht, en
zich evenmin in veiligheid voelde op zuiver rechtskundig terrein,
waar hij trouwens, met z j'n hoofd en z~n blik, zich nooit heelemaal
wennen zal, blijft liever bij de goede, groote moraal en bij zijn
massief gezond verstand
leder vertegenwoordiger van het Nederlandsche yolk heef t
naar zijn overtuiging to handelen . Wanneer nu, in eer en geweten, zijn overtuiging hem verbiedt om redenen van administratieven of geldelijken aard een onderdeel goed to keuren,
kan hij dan zijn steun geven aan het geheel ? Dat zou onredelijk en onzedelijk zijn . Het onderdeel toch is voor hem niet
een bijzaak, maar een wezenlijk deel, en flu zal hij het goedkeuren ? Waarom ? Omdat het mogelijk is dat anderen om andere
redenen eveneens handelden als hij ? Maar dat is niet zijne zaak .
Hij handelt naar de inspraak van zijn geweten, hij vervult zijn
plicht . Het gevolg is belachelijk, in strijd met het gezond verstand, met de constitutioneele begrippen ? Wat maakt het hem?
hij kan zeggen :
Dixi et salvavi animam meam . <<
bHeeft de heer de Savornin Lohman deze leemte in zijn betoog
niet gevoeld ? Hij ziet alleen de geheele Kamer, maar hij vergeet
dat de Kamer uit leden bestaat . . . Al heeft de Kamer ook het
recht van amendeeren, al moge het waar zijn, dat hierdoor de
eenige geldige reden om de geheele begrooting to verwerpen
wegviel, wat kan dat alles zijn voor het lid der Kamer dat zijn
amendement zag verwerpen en voor 't welk daardoor de begrooting
onaannemelijk bleef ?
Het moet den heer de Savornin Lohman toch wel een weinig
zonderling schijnen dat dezerzijds het recht van het individueel
geweten wordt verdedigd terwijl hij alleen op het geheel, het
collegie als zoodanig den blik gevestigd houdt . . .
)Op het beginsel alleen komt het hieraan . Welke verschillende
gevallen zich kunnen voordoen valt niet to onderzoeken . Hoe
het vrije recht tot afstemming moet gebruikt worden, is een zaak
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van levenswijsheid, van taktiek, van voorzichtigheid en wat al
meer . Het recht blijft : ieder lizl der volksvertegenwoordiging,
ieder lid der Tweede lamer stemt zoowel over de onderdeelen
als over let geheel en iedere stemming wordt door dezelfde
regelen van geweten en overtuiging bepaald .
~Eene beslissing door de meerderheid over een antler deel
genomen, heeft Been genoegzame kracht om in let geheel
opgenomen dat recht to doen schijnen, wat op zich staande
onrecht was. Dan zou de eerste regel van let staatsrecht
luiden : » la majorite fait et defait le droit .
Men ziet, voor een groentje in de rechtsleer en in de Kamer'
levenskunst is dit nog zoo kwalijk niet .
Maar wat to doen tegen al de meesters die met hun advies
de stelling van de Savornin beamend omstuwen : Groen en
Thorbecke, de Bosch Kemper en Buys?
Schamel staat let inderdaad tegenover al dezen enkel met
Lenting to komen aandragen . . . . Toch is daar ook nog ode
Praktijk onzer Grondwetq van oud-minister Heemskerk . Die zegt
wel dat ~weigering van begrooting om andere dan zeer gewigtige
redenen veilig als eene ligtzinnige, on vaderlandslievende handeling mag worden beschouwd «, maar Schaepman heef t toch let
genoegen even daarvMr de uitspraak to vinden dat ode vraag
ook na i88 eene opene quaestie is gebleven« . Bij de opene
quaestie wordt dan, behendig genoeg, Hogendorp tegen Thorbecke uitgespeeld . . . . tot Schaepman er eindelijk zijn besluit op
waagt : > De vraag van dat of stemmen der begrootingen is een
vraag van zeden, niet van recht . In beginsel is let recht der
Kamer om begrootingen of to stemmen en aan to nemen niet
to ontkennen . In Engeland vormt let, wat men ook zeggen
moge, de kern der macht die bij let Huis der Gemeenten
berust . Het is let eerste woord en de bronaar van let
Constitutioneele stelsel . Het heeft niets met de Revolutie gpmeen,
let ontkent op geen enkele wijze de souvereiniteit Gods ; let
huldigt onbewimpeld den oorsprong van let gezach uit God .
Want let is slechts een vorm, die door de wet of de gewoonte,
let geschreven recht of de overlevering moet worden bepaald .
Het is een gevaarlijk recht, onbetwistbaar . Maar juist daarom
blijft de vraag een vraag van zedelijke levensgewoonte en
levensbegrippen, niet van rechtsbeginselen . Alles laat zich niet
terugvoeren tot let recht . Hier geldt let levee met zijne eischen .
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Is het leven gezond, dan zal ook bet gebruik van bet recht gezond zijn, en blijven binnen de grenzen van orde en rede . Is
bet leven ongezond, dan konit het misbruik .
~> Zal men daarom bet recht verwerpen ? Maakt bet misbruik,
bet mogelijk misbruik een zaak tot onrecbt? De ster der Drie
Koningen was Herodes wegwijzer ten moord, en de kus der
vriendschap werd een Judaskus . Het is waar, bij den stand der
partijen ten onzent is bet misbruik meer dan mogelijk of waarschijnlijk ; wat maakt dit? Bebooren daarom de minderheden
haar recht op to seven ? Voorzichtigheid, matigheid in bet gebruik kan men haar voorschrij yen, niet meer. Zij zouden dwaas
en onrechtvaardig bandelen indien zij afstand deden . Het is
haar eenig middel van protest, haar eenig wapen ter handhaving van haar recht .
? Het is een vraag van zede . In onze dagen, in onze toestanden
ziet ons yolk in bet stemmen voor of tegen de begrooting een
blijk van vertrouwen of wantrouwen . Het Nederlandsche yolk
met zijn practischen geest huldigt den practischen regel :
Men
geeft geen geld aan wien men geen vertrouwen geeft .
Dat klopt zoo goed als bet klinkt, zal de Doctor hebben gezegd ; en zoo berust mijn houding, die als practische gevolgtrekking de politieke argumentatie van mijn eerste groote parlementaire
rede besluit, op een basis, die wetenschappelijk-rechtskundig mag
heeten, en stevig theologisch vooral .
Maar lange jaren duurde 't niet of hij was over zijn ~Onze
Wachtera, jaargang 188o, niet meer to spreken . Het eenige stuk
daarin van zijne hand was immers die »Begrooting . . . .« . En de
keeren dat hij zichzelf in j5etto daarover voor dwaaskop heef t
gescholden zijn niet to tellers . Geen bladzijden ooit heeft hij
hartelijker naar den duivel gewenscht dan deze zijn eigene uit
}Z1jn groenen tijd . l\Iaar de Maasbode« en > de Tijd bleven
er bijzonder mee ingenomen erl wisten ze steeds bi appetite to
voorschij n to halen . . .
Vat den Doctor can weder aangaande de Begrooting voor
1881, in 't bijzonder, op het hart lag, luchtte hij in >>de TijdK
en in drie Kamerredes nog die eigenste Decembermaand i880 .
In het blad sing het over ode Begrooting van Oorlog en de
Tweede KamerK 1 ), een kordaat-beredeneerd pleidooi voor generaal Reuther . Want >>hij liep groot gevaar to vallen . Die rekels
1)

Sch, in >de Tijd« zg Nov . 'So,
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van liberalen wilden hem to lijf en sommigen van de onzen
waren dom genoeg om mee to doers . Maar wij hebben er een
stokje voor gestoken . Ook de liberalen beginners bang to worden
voor hun eigen doers . . . . « 1)
In de Kamer dan, bij de beraadslaging over de artikelen, klonk
driemaal crescendo het Tukkersche >>Meneer de Veurzitter« .
Den 13en December tegen de verkwistingen« in het Hooger
Onderwijs . Van toes of bleek het dat Schaepman, die natuurlijk
om haar rationaliaeerende richting gees vriend kon zijn van de
Nederlandsche rijkshoogescholen, een ruime portie van zijn kracht
tegen haar zou keeren . Ofschoon het vooreerst niet zoozeer
kracht was wat hij in dezen ontplooide .
Wijl er flu toch volstrekt moest bezuinigd worden had Corver
Hooft alvast voorgesteld f 2000 uit to spares, en of to zien van
het voornemen een leerstoel voor Sanskriet op to richten aan de
Utrechtsche Hoogeschool . Schaepman trail het amendement op
de ~verkwistingwet« bij, wijl met een leerstoel in het Sanskriet,
voor het heele Rijk, aan de wet wordt voldaan zoowel als aan
de eischen der praktijk . » Het zou immers den studenten van
elders 9 ) geese moeite kosten een korten tijd to Leiden to gaan
hospiteren en daar de noodige kennis van het Sanskriet to
verkrijgen . Nog eene andere overweging : de leerstoel in het
Sanskriet is in zeker opzicht nog van jonge dagteekening en
wordt ingenomen door een man van Europeesche vermaardheid 3),
maar voor deze geleerde dies leerstoel innam, wend dit leervak
to Leiden niet onderwezen . Toch hebben wij aan de tijdgenooten
van en zelfs aan de ouderen van dienzelfden man de uitbreiding
onzer ta~lstudien to danken . De Vries en Jonekbloet, Te Winkel
en Eelco Verwys, Van Vloten en Alberdingk Thijm hebben nooit
lessen in het Sanskriet aan de Universiteit to Leiden bijgewoond,
en toch hebben zij tot de studie en kennis der Nederlandsche
taal in al hare takken, van haar oudste wortels tot haar nieuwste
bloesem toe, het meest bijgedragen, omdat de kennis der beginselen van het Sanskriet, die voor vergelijkende taalstudie en
kennis der Nederlandsche taal noodig is, door autodidactie volkomen kan verkregen worden en voortreffelijke handboeken
daarvoor bestaan .
1 ) Brief van Sch, aan de Zwolsche familie, 9 I)ec '8o .
2 ) Er waren er vijf toentertijde.
3 ) Prof. Kern .
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~Het is mijns inziens beter voor onze studerende jongelingschap,
haar niet to veal gerief lij kheden voor de studie to verschaf f en,
en aan hen, die zich willen wijden aan de studie der Nederlandsche
taal liever den wag ietwat moeijelijker to maken, dan zoo gemakkelijk, dat de schatkist daaronder lijdt .M
Te dezer gelegenheid werd een eerste maal de degen gekruist
tusschen Schaepman en Roell :
. . . . ~Toen de heer Schaepman opstond was ik volkomen onbekend met de rigting die zijn betoog zou nemen ; dock hat stond
bij mij vast dat hetgeen hij zou aanvoeren de zaak zou beslissen,
en eene definitieve kritiek zou zijn of van hat Regeringsvoorstel
of van hat amendement . Van den heer Schaepman, die zoo uitstekend met de Nederlandsche taalstudie en letterkunde vertrouwd
is, kon slechts een betoog worden gewacht dat aan alien strijd
ten deze een eind maakte . Een van beide had kunnen geschieden, of de heer Schaepman had op grond van reden en zich
kunnen verzetten tegen hetgeen hat eenstemmig advies is geweest
van al degenen die op dit gebied als deskundigen zijn erkend ;
of hij had zich kunnen vereenigen met deze geleerden, en hat
overwegend belang der hier bedozlde taalstudie aantoonend, daardoor hat amendement in hat hart treffen en vernietigen .
~Nu, de argumentatie tegen hat nut en hat belang van hat
hierbedoeld st,udievak was, uit een wetenschappelijk oogpunt, beneden zijne waardigheid en wel verdiende reputatie .
~Toen ik vernam dat hat Sanskriet uit een handboek valt to
leeren vertrouwde ik nauwelijks mijn gehoor . Hoe ? Vrij algemeen wordt als grief - verdiend of onverdiend, ik laat dit thans
in hat midden -- tegen ons tegenwoordig stelsel van onderwijs
aangevoerd, dat hat de rigting in de hand werkt om niet
meer op de collegian de lessen aan to hooren, maar om thuis
alles uit de handboeken aan to leeren, en nu komt een zoo uitnemend geleerde en uitnemend docent tegelijk voetstoots verklaren, dat dit juist in hat welbegrepen belang der wetenschap
is . . . . Maar - en wat zag Roell juist ! - de oppositie van den
heer Schaepman schijnt in den grond veal verder to reiken dan
deze post, en is gekant tegen een der f ondamentele beginselen
van ons hooger onderwijs, tegen onze drie Universiteiten .~
Dit laatste werd door Schaepman niet in 't minst gelogenstraft .
Enkel wou hij terecht wijzen : ~Indien hat van mij of hing, zou
aan de wetenschap met voile en ruime hand geld worden ge-
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geven . Want inderdaad, als de wetenschap zal bloeijen, dan moet
zij vrij zijn van alle stoffelijke zorgen . En tivat de Nederlandsche taal betreft, geen enkel lid dezer kamer zal wel mijne
warme lief de daarvoor willen betwij f elen . . . Maar het spreekt
van zelf dat de mannen der wetenschap, waar zij geraadpleegd
worden, altijd meer zullen vorderen voor de wetenschap . Ik
geloof dat de senaten der Universiteiten door den Minister gehoord hier zijn j5arlzes en cause, judzces in j5yoj5yia causa .«
Toen de beraadslaging, den volgenden dag, tot het hoofdstuk
Lager Onderwijs was gekomen, kon Schaepman zich niet weerhouden nog jets to zeggen :
Voor de zooveelste maal een protest natuurlijk tegen de wet
van 1878 . . . . >Nu zal men ons zeggen dat dit protest het wapen
is der verslagenen, bet wapen der magteloosheid. Het is mij wel ;
maar wij, de voorstanders van het vrije onderwijs, behooren tot
een zeer oud geslacht, behooren tot hen die de Staatsalmagt
hebben bestreden op ieder gebied, vooral op bet gebied des
geestes . Als een oud geslacht hebben wij eenige kennis gem aakt
met de geschiedenis, en daarom laten wij gerust het oordeel
over deze wet aan de geschiedenis over en de executie van de
wet aan hare uitvoering . . .«
Dan wordt bet een gesol met Minister Six, die om tot cen
bevredigende uitvoering der wet to geraken, aanhoudend met
zichzelf overhoop ligt . En de hygiene, die de Rijsenburgsche
Brobnignag steeds aan zijn laarzen lapte, krijgt bier, in haar bezorgdheid om de gezondheid der lagere school-Lilliputtertjes, ook al een
vrachtje mee : ~Nu zegt de Minister in zijn overdreven zorg voor
allerlei bijzonderheden : ~Nimmer is het bestreden dat voor de
hygiene houten vloeren beter zijn dan steetlen vloeren . De hygiene
is een van die godinnen die iedereen to zijner bescherming inroept en die gereed is om iedereen to verdedigen . Er zijn zoovele
hygienes als er levensopvattingen zijn . En nu is bet niet onbekend, dat in verschillende provincien van ons vaderland de hygiene
die zich vertoont in zeer gezonde, krachtige, blozende kinderen,
niet aantoont de onontbeerlijkheid van houten vloeren . Het schijnt
mij toe dat men dergelijke beschikking niet in een koninklijk
besluit plaatsen, maar overlaten moest aan de plaatselijke verordening . . . .
En, wat de voldoende middelen ter verwarming en luchtverversching betreft . . . . Wat is voldoende 2
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;In een spoorwegcoupe kunnen op het punt van luchtverversching
de meest verschillende meeningen niet alleen zich doen hooren,
maar kan zelfs de heftigste strijd ontstaan . En als nu de arrondissem ents-schoolopzien er meent dat voor in chtverversching voldoende is gezorgd ; als de districts-schoolopziener meer voorstander is van togt en frissche luchtstrooming ; als de kleine excellentien, de inspecteurs, noch voor togt noch voor het afsluiten
van alle lucht zijn en een middenweg wenschen in to slaan ; en
als eindelijk de schoolcommissie en de onderwijzer weder wat
antlers willen, --- hoe komt men dan tot de luchtverversching
die voor ieder voldoende is?
Zoo ook art . 9, bepalende, dat het schoolgebouw in alien deele
stevig en eenvoudig moet zijn . Wij hebben nu eene bij koninklijk besluit vastgestelde stevigheid en eenvoud, maar weten niet
hoe zij er uitzien . De commissie had althans nog gezorgd voor
de eischen van den goeden smack, maar deze zijn verdwenen .
Het staat vrij tegen dien smack bij het bouwen van scholen to
zondigen, maar stevigheid en eenvoud moeten er zijn . . . .~
Niemand zal ontkennen dat dergelijke speeches gezelligheid
brachten in een milieu dat er niet zoozeer can gewend was . . . .
Tot meer degelijkheid in haar luim steep diezelfde welsprekendheid waar het er op can kwam, de psychologie van Six in zake
onpartijdige benoemingen to ontleden . Het betoog staat onder
de hoede van een versche uiting van den eigen Premier, Minister van Lijnden, die had getuigd : Mijn gevoelen is steeds geweest, dat van de schoolquaestie to zeer een politieke gemaakt
is, iets waaraan ikzelf mij in vroeger tijd ook weleens heb
bezondigd.
eNa zulk een guile bekentenis diende inderdaad van onze zijde
de vrijspraak to volgen, hoewel men zich wel eenigszins geneigd
acht de meening uit to spreken dat Minister van Lijnden vroeger
niets heeft gedaan dan zondigen, en eene meening heeft gehuldigd, die hij zelf niet kende en niemand op dit oogenblik nog kept .
Hoe het zij, op dit punt moest er tusschen de verschillende
Ministers volkomen gelijkheid van gevoelen bestaan ; maar voor
den Minister van Binnenlandsche Zaken moest de schoolquaestie
in de allereerste plaats peen politieke quaestie zijn ; dat past
hem als de volger van zijn Premier ; dat past hem als lid van
een kabinet boven de partijen .
Wat is nu geschied ? Ik heb de lijst der personen, door den
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Minister voor bet schooltoezigt benoemd, geteekend als eene
staalkaart van alle partijen, en indien bet mij geoorloofd ware
in de intentie van den Minister to treden, zou ik bijna zeggen,
dat de Minister door zijne benoemingen, aan de verschillende
partijen een kaartje heeft willen pousseren . Onmiskenbaar toch
is de politieke strekking in deze zigtbaar . Ik heb bier niet to
onderzoeken, welke partij den Minister heeft willen overhalen
om de schoolwet aan to nemen of haar ten minste met minder
heftigheid to bestrijden . Evenmin onderzoek ik of hem op dit
stuk uitnoodigingen zijn gedaan of vragen tot hem gerigt ; dat
alles is mij vookomen onverschillig . Evenzeer is bet mij onverschillig of de politieke strekking dier benoemingen blijkt uit de
personen die eenmaal gestreden hebben op politiek gebied voor
de schoolwet, of uit personen, die bier of elders eenmaal tegen
die wet de vrijheid van bet onderwijs hebben bepleit . Dit eene
staat bij mij vast, dat die benoemingen moesten dragen een
zuiver technisch karakter, indien zij waarlijk de aanleiding zouden
zijn om de schoolwet van eene politieke quaestie tot eene nietpolitieke quaestie to makers .
>>Nu is bet iedereen bekend, dat onder de personen die met
bet schooltoezigt werden belast, verscheidene namen voorkomen,
die inderdaad als politieke namen kunnen worden bestempeld .
De Minister zal zeggen : wanneer die personen overigens geschikt
waren en de vereiscbte technische bekwaamheden bezaten, kan
ik die personen toch niet ter zijde stellen, alleen omdat zij zich
met politiek hadden bemoeid ?
>> Ik antwoord onbewimpeld : ja !
Toch moest gij dit doers
Wanneer bet den Minister ernst ware, om den schoolstrijd van
bet gebied der Staatkunde to weren, dan moesten er op die
lijst geene namen voorkomen, die ons levendig herinneren aan
den gestreden strijd, geene namen, die leuzen zijn of strijdkreten,
geene namen die vanen of wimpeltjes zijn . . . «
De beraadslaging over de Begrooting voor i 88 i is alles in alleen
voor Kamerlid Schaepman bet veni, vidi, vici geweest . Toen bij op 't
Binnenhof verscheen konden de velen, die hem kenden naar zijn
faam, zich afvragen in welke hoofdschakeering van zijn schittering
zich bun nieuwe collega zou voordoen : zou men vooral den dichter
zien, of den professor, (of den wijsgeer), of den roemruchten
meester der geleerd-platonieke welsprekendheid ? In deze eerste
December-helft liet de Doctor blijken dat bij primes inter pares
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wenschte to zijn met de binnen deze muren gangbare middelen ;
hij spande zich in 't parle~nentaire gareel ; en de poeet stelde
zoo goed als de besten zijn kunst van den vorm en het woord
in dienst van de zaak en de daad .
Laat flu waarheid schuilen in de latere bekentenis dat hij zich
aan to veel weidschheid, aan to veel omslachtigheid en grootscheepschheid bezondigde in zijn vroegste Kamerperiode . Die
romantiek was ook bij de nuchtersten toen in zwang . >>De begrooting heb ik van A tot Z bestudeerd« : Men kon het geuren
heeten bij kozijntjes en nichtjes, vooral wijl deze Staatsbijzonderheden gingen naar de Zwolsche familie . Maar bet blijkt dat bet
van eerst afaan bij den kunstenaar, die zich aan de politiek had
gegeven, gewetensvol vaststond : bet quid zal bij bet quomodo
niet in gebreke blijven .
XIV.
>>BIJ DEN AANVANG VAN I88I .a

Under het kerstreces werd bet nieuwjaarlijksch overzicht voor
TJ'd klaargeniaakt . Met evenveel zorg als ooit en met op
zijn minst zooveel staatsmans-profetengave als een Kamerlid van
zoo zwaar gehalte betaamde .
Als aanhef alweer een klacht over bet Staatsgeweld dat steeds
ergerlijker aanslagen pleegt op 's menschen vrijheid . Meer en
meer wil die Staat beslag leggen op bet geheele leven . »Maar
bet leven, dat hij in zich opnam, was het leven der bezittenden
en genietenden, en zijn zorg bepaalde zich tot hen . In zij n
wetgeving werd de Staat socialist, maar de maatscbappij op
welke hij rekende en voor welke hij zorgde, was een bevoorrechte . Het yolk, het j5lebs, lag buiten zijn gezicbtskring . Zijn
geheele wetgeving, of die zich bewoog op bet gebied van bet
handelsverkeer, of op dat van bet onderwijs, op bet erfrecht of
op de burgerlijke betrekkingen, was socialistisch maar tevens bourgeolse. Alleen waar bet gold belastingen to betalen en soldaten
to geven, daar telde bet plebs merle . De gevolgen zijn bekend .
De wetgeving onzer dagen heef t de idee opgewekt, dat de
Staat alles mod, daar hij alles doet. Even goed als hij den
kinderen van den burger bet brood des geestes geef t, kan hij
aan de kinderen van den proletarier bet brood des licbaams
de
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verschaf f en, Zij behooren immers toch aan hem als straks la
raison d'etat menschenslachtingen vordertc .
Voor Schaepman is >het f eit van i 88 i a de sociale oorlog . . .
> Het klepperen der ijzeren zolen heef t de lange wake des proletariers, met droomen der toekomst, verkort, en het doffe gedruis
dat het heirleger der A onterf den < vooraf ging heef t de machtigen
tot strenge waakzaamheid gespoord
« 1)
En wat voor vormen neemt over Europa die sociale oorlog
aan ? In Duitschland ziet Schaepman de Judenhetze, in Engeland
het Iersche vraagstuk, in Italic het deficit en het bankroet, in
Frankrijk de kloosterstorm en de Commune .
Inderdaad voor den 1)uitschen proletarier is het kapitaal de
Jood . )De Jood is de groote Grinder, de Jood de groote fabrikant, de Jood de groote bankier, de Jood de ziel der ondernemingen, die als reusachtige polypen het geheele land overspannen,
den kleinhandel in hun armen dooddrukken en den arbeider
vermorzelen . De Jood is overal, waar het kapitaal zijn overmacht
en zijn dwingelandij ontwikkelt, waar bet de concurrentie vernietigt, het eerlijke hanciwerk doodt, den kleinen bags zijn eigendom door woeker ontwringt en den daglooner onder den rentelast tot slaaf maakt. De eeuwige Jood met zijn goud en zij n
glimlach heef t bet Duitsche yolk, dat al de sociale vragen in
't eigen en in der kinderen ingewand voelde wroeten, eindelijk
tot een felle verbittering geprikkeld en de sociale oorlog breekt
los in den strijd tegen den • Jood . . . . Men verlangt dat de Wet
paal en perk stelle aan het schacheren en woekeren op groote
en kleine schaal . Men verlangt bescherming van bet kleine
christen yolk tegen den grooten Jood. Voor bet oogenblik verlangt men niet meer.
Voor bet oogenblik, - bet is toch onloochenbaar dat dit antijoodsche karakter van den socialen strijd dieper grond heeft, en eindelijk wel eens bet vaste kenmerk van dien strijd kon worden . Die
oorzaken zijn vele, De Jood beeft Binds bet begin dezer eeuw in de
pruisische, met name in de berlijnsche samenleving, een groote rol
gespeeld . . Hier wordt bet weer zichtbaar, hoe geen menschelijke
vrijheid iets tegen de historic vermag. Onze grondwetten hebben gezegd : geen christen, geen jood, maar boven beiden de burger . Onze
maatschappelijke kringen hebben gesproken : geen christen, geen
1)

»De TijdK, To Jan, i88r .
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jood, maar boven beiden de man van eer . Onze levenswijzen
verkondigen het : geen christen, geen jood, maar boven beiden
de mensch,
~En de Jood is gebleven en blijft . Hij staat daar nog zooals
Augustinus zijn vaderen heeft gezien : in hbris suffragatores, in
cordibus nostri hostes, in codicibus testes . Hij staat daar nog
zooals Lacordaire hem zag en opriep : ~Quel peuple mort rend
temoignage de sa vie? Un seul peuple, le peuple juif, a la fois
mort et vivant, relique du monde ancien daps le monde nouveau,
et temoin a charge contre lui meme du Christ, par lui crucifie .
Dieu nous a conserve cet irreprochable temoin ; je le produis ;
it est la . Regardez le ! le sang est daps ses mains .
)In dat Bloed ligt de verklaring en ligt het gevaar . Ook in
het vergeten van dat Bloed door de machtigen en wijzen, ook
in de ontchristelijking der maatschappij . Het onchristelijk geworden yolk is gevaarlijker voor den Jood dan de Christen .
Het heeft geen eerbied meer voor het Godsoordeel, dat niet
den dood maar de verstrooiing heeft gewild . De Christen, die
dat vonnis eerbiedigt en geeerbiedigd wil zien, beschermt den
Jood ook tegen zichzelf. De christelijke leiders der anti-semitische
beweging, die in de tyrannie van het Joodsche kapitaal een gevaar zien, zijn geen dwepers . Maar als men huntie stem niet
hoort dan zullen straks de dwepers opstaan : zij die nu de Joden
beschermen ; en het yolk dat geen sociaal-democratic met kruis
en wijwater wil, maar dat, van den christen afgevallen, en den
heiden gelijk geworden, in het ~kruisigt hem« mederoept en
den Jood vermoordt.c
En is er in '8 i geen plaats voor Bismarck ? Geen woord over
hem in 't aanhangig overzicht . Maar enkele maanden to voren
had de Kanselier het alweer voor 't Rijsenburger veemgerecht
to verantwoorden gehad
~Ik ben moe, doodmoe! - Het verwondert ons niet . . . Wij
hebben het lang voorzien en lang verwacht . . . Gij hebt Pruisen
kunnen grootmaken, Duitschland tot eenheid brengen, Frankrijk
verpletteren, Rusland does terugwijken, maar gij hebt een strijd
ondernomen, waarin gij moede, doodmoede worden moest . . . Gij
hebt gezegd : »Macht is recht«, gij hebt die spreuk tot waarheid
gemaakt op de slagvelden, op de Congresses en in de Raadszalen, maar toes gij dat dogma hebt willen plaatsen in het heiligdom der gewetens, op het hoogaltaar der Roomsche Kerk, toes
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schoot uw kracht tekort . Wel zijt gij van een reuzengeslacht,
wel gloeit in uw hart de hartstocht die er gloeide onder de
berenhuid van Attila en het kuras van Gustaaf Adolf ; wel
stormen door uw hoofd de gedachten die brandden onder den
gekroonden helm van Hendrik IV en den petit chapeau van den
eersten Napoleon ; maar gij weet wat er van die mannen geworden
is, en meer dan deze vermoogt gij niet . Inderdaad, het is geen
wonder dat gij moede, doodmoede zijt! . . .')
Zelfs ti oor het land wiens regeering en wiens openbare inrichtingen zoo dikwijls door Schaepman als toonbeelden werden
geprezen wordt in de nieuwjaarsstemming van I 88 I - waarschijnlijk voor een deel door influenza verwekt!
enkel naar de
schaduwzijde gezien
De Iersche beweging vindt in de eeuwenoude ongerechtigheid haar wortel en haar wezen . De vloek, door het protestantsche
Engeland eenmaal op dit land geworpen, keert tot Engeland
terug. Een lange rij van ongerechtigheden, snel gepleegd en
traag hersteld, vangt aan zich to wreken . Met een pennestreek
hebben de overweldigers de onteigening, den roof kunnen voltooien ; maar sinds eeuwen worstelt ook de wetgeving om de
middelen naar herstel . Of het ooit ernst was met het herstel?
Of men ooit den wil heeft gekoesterd het gestolen land in
eenige mate aan zijn eigenaars to hergeven ? Het is niet moeilijk
hierop to antwoorden . Al de middelen die men tot flu toe heeft
gebezigd zijn erger dan halve middelen geweest . Zij hebben de
laatste, geweldige uitbarsting voorbereid ; het was onmogelijk,
dat zij haar konden voorkomen . Slavernij en lijfeigenschap kan
men niet verzachten, men heft haar op .
Wanneer men aan een yolk niet alleen het eigendotn van
den grond ontneemt, maar het ook nog bij het gebruik van den
grond aan de willekeur, aan de hebzucht, aan de dwingelandij
van vreemde meesters overlevert, dan is slechts een middel
mogelijk : geleidelijk of onmiddellijk herstel van het eigendomsrecht. Wil men den geleidelijken en minder gevaarlijken weg
volgen, dan moet men dien met vaster en krachtiger stag betreden . Om alleen van deze eeuw to spreken, reeds in de dagen
van Peel was men gekomen tot de voile overtuiging - de
rapporten der Devon-commissie bewijzen het -- dat het in Ier1)

Sch ., > de Tijdc ii Mei '8o .
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land gevolgde stelsel van landverpachting en wat daarmede
samenhangt, onhoudbaar was en tot onvermijdelijke verarming,
tot noodlottige uitputting, tot het steeds wederkeeren van den
hongersnood moest leiden . Ontwerpen ter hervorming werden
ingediend, beloften op beloften gestapeld - het einde was
de Landswet van 1870, die het bestaande stelsel door het opheffen eeniger misbruiken schijnt to willen bestendigen . Is het
wonder dat de geleidelijke weg niet langer begaanbaar blijkt ?
. . . . >> Veroordeel de Land-liga in haar werken en streven,
verafschuw de moorden, het boycotten, het afpersen en afsluiten,
maar zoek den waren schuldige in Engeland . Van een yolk dat
men in ongerechtigheid op ongerechtigheid heeft gedompeld, mag
men geen eerbied verwachten voor de wet . De Sans potato, zooals
Carlyle den hongerlijdenden, zijn aardappel-dervenden Ier heeft
genoemd, grijpt op het eind naar de middelen der Sansculotten.
~De school van Salerne had in haar rijmspreuken het menschelijk lichaam met den dierenriem bekleed, en het teeken van den
Leeuw zetelde op de maag :
Ast Leo volt stomachum .

~En de volkswijsheid zegt dat al de aandoeningen der maag
op het hoofd terugwerken . Maar als nu de honger den leeuw
uit de maag naar het hart en naar het hoofd drijft ; wat dan ?
Men kan het zien aan het Iersche yolk .
~De regeering van den heer Gladstone heeft hier gelegenheid
om haar kracht en haar wijsheid to toonen . Zal zij het durven,
zal zij het kunnen ? Het woord van Leo XIII wijst haar den weg .
Maar als zij dien weg van het rechtsherstel door de wet niet
moedig inslaat, met den vasten wil om dien tot het eind toe of to
leggen, dan is de sociale oorlog in zijn vreeselijksten vorm onvermijdelijk . En dan zal Engeland de waarheid erkennen van het
woord : »Curses are like chickens, they return always home« . 1)
En Italie ? Steeds blijf t het voor den Doctor de rooversstaat .
En hoe royaal hij ook tastte, nooit raakte de voorraad ongeluksprofetieen uitgeput : ~Indien straks een vrijbuiter de roode vaan
der sociale revolutie verheft dan zal hij honderdduizenden vinden,
waar de vrij buiter voor het huffs van Savoye slechts duizenden vond . ~)
Sch,, ADe Tijd« 12 Jan . i88i .
2 ) Sch. ode Tijd~ 13 Jan, i88i .
1)
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Even korte metten maakt hij ditmaal met Frankrijks lot ; enkele
maanden to voren had hij op de ontaarde fine wince nog eens
losgevierd
~De Commune is nu geworden tot legaliteit . . . Het proletariaat regeert het Fransche yolk .
Het proletariaat - niet het proletariaat met bleek en ingevallen aangezicht, met ingezonken borst, met magere en toch
zwaar vereelte handers ; het proletariaat, dat zwakke vrouwen en
gebrekkige kinderen met zich sleept, dat wel liet zweet kept
dezer aarde, maar niet bet brood . - Neen ! Wat nu regeert is
het proletariaat, dat vruchtbaar is als de gif tplant, onuitroeibaar
als de kanker, onsterfelijk als de zonde ; het proletariaat der
ijdelheid en der middelmatigheid, der tafelschuimers en der
mislukte genieen . Dat proletariaat, de groote roover van het
volksrecht en den volksnaam, regeert op dit oogenblik Frankrijk gelijk bet in de dagen der Commune Parijs heeft beheerscht . . . .
> Die maatregelen stammers uit een goed beginsel : ~Mort a
Dieu« , Het was misschien heilzamer de priestess alleen to
dooden, maar men heeft geen gijzelaars noodig, en de Commune
is goedaardig, wanneer zij de macht heeft . Dus de ballingschap
voor u, monniken en kloosterzusters, voor u, paters en nonnen .
Frankrijk is bet land der vrijheid ; het kan dus uwe slavernij
niet op zijn bodem dulden . Gij zijt slavers, slavers der gehoorzaamheid, slavers der armoede, slavers der kuischheid . Dat is
,fzichtelijk en ergerlijk ; onze vrije grond draagt u niet!
~Hier is bet land der vrijheid ; hier kan men zijn krijgsmansplicht schenden en een eeredegen ten loon ontvangen ; bier zijn
woord breken, en, zoo men slechts een aantrekkelijke actrice is,
door de prefecten worden gecomplimenteerd . Wat hebben wij
met uw gehoorzaamheid to doers en vat met uw armoede ? Hier
liet een Gambetta de soldaten tijdens den oorlog schoeisel en
voedsel derven, om van die inspanning te, St . Sebastian uit to
rusten . Wat wil uw kuischheid ? De lichtekooien dooden haar
minnaars en worden onder handgeklap vrijgesproken, terwijl
haar voorbeeld naij ver wekt en navolging vindt . Wat wilt gig
hier? Gij die spreekt van offervaardigheid en zelfverloochening,
wat wilt gij bier ? Wij kennen u niet en willen u niet. Gij zegt
dat de geschiedenis van Frankrijk voor u getuigt - welnu, juist
daarom zult gij verdwijnen ; wij willen toch een nieuwe
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geschiedenis maken en gij staat ons in den weg
Ook Belgie krijgt ditmaal zijn vrachtje : ~. . . . Het land der
eenheid en der vrij heid heef t in tweedracht ' en onder verdrukking het feest van zijn vijftigjarig bestaan gevierd . . . Tegenover
de groote feiten der geschiedenis ligt er iets bespottelijks in een
vijftigjarig volksbestaan : een bestaan dat op tractaten rust, een
yolk dat uit de uitloopers van vier, vijf stammers is samenge
steld . Wat heef in onze dagen niet een yolk ? Ook hier is de
mensch met zijn kinderlijke willekeur in de plaats getreden der
naar Gods wet voortarbeidende histories en de congresses en
conferentien levers in den schooners waan dat zij scheppers van
volken zijn . De lijnen over de kaart getrokken maken de
natien . . . .
~ . . . .Ook in Belgie de uitbreiding der staatsmacht, ook daar
de partijregeering in stele van het gezag, ook daar de maatschappelijke verhoudingen door den Staat verstoord en overmeesterd, ook daar een vervolging tegen de Kerk, ook daar de
nog wel niet wettelijke, maar reeds openbare priesterjacht . Met
een onderscheid evenwel . Indies men wil kennen, niet de caricatuur, maar wat men zou kunnen noemen de verploerting den
moderne kerkvervolging, dan behoort men zich to begeven naar
Belgie. Daar regeert het ploertendom . De laagheden waarin het
liberalisme zijn volgers kan dompelen zijn nergens zoo zichtbaar
als in lit jonge koninkrijk . Nergens kept de pers zulke uitspattingen en nergens kept de staatkundige strijd zulke gemeenheden . . . . Het staatkundig tooneel is een boerenkermis, niet van
Teniers, maar van Rotgans ; alle geest en alle vernuft is verstoven . Het is een krabben en springen en vechten rondom den
»mat de Cocagne~ . Wat wil men anders? De oudere talenten
gaan gebogen onder een onverdiende vermaardheid en de jongere
talenten gaan to niet aan de overprikkeling der eigen ijdelheid .
Die ijdelheid is zoozeer in merg en bloed van lit geslacht overgegaan, dat het een lofrede waant le lezen in eene beschrijving
die toch niets anders zegt dan dat de grootheid van Belgie in
het gelukkig nabootsen van Frankrijk bestaat . Klein Frankrijk,
wat heerlijk volksbestaan!> 2 ).

1 ) Sch . >>de Tijd < 8 Mei, i88o : ~Vive la Commune !
2) Sch, ale Tijd« 14 Jan, i88i .
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XV .
>SINT ELISABETH VAN HONGARIJE .K
>>Is het geen hard leven?~ vroeg Schaepman in dienzelfden
brief aati zijn familie, waarin hij zoo plechtig verzekerde dat meii
hem nergens zag . Een leven zoo hard dat hij ditmaal zelfs vergeten had zijn klomp bij nicht Mietje to zetten . ~Het is erg, le
erger omdat het onherstelbaar is. Inderdaad, in deze atmosfeer
gaat alle poezie er uit en ik vergeet zelfs to zingen
~St. Nicolaas, goed heilig man !<

1)

Maar de deugniet verzweeg dat hij even to voren gezongen
had op een heerlijke koperen bruiloft : Aden 2Sen van Wijnmaand
in het schrikkeljaar 188o~ ter viering van Jonkheer en Vrouwe
von Fisenne-Van der Kun . Rijmpjes in de Kamer gemaakt en
de sporen dragend van de atmosfeer, in den zin van daar straks .
J'ecris d'une main et j'ecoute de 1'autre~ verklaarde onze Woeste,
voor een zeldzamen keer dat hij 't over zijn hart kreeg in de
Kamer aan humoristiscje beeldspraak to doen . Ook bij Schaepman
gin g alles wat het hooren waard was er in terwij 1 hij to schrij ven
zat zijn korte typische briefjes - honderden per maand - of
zijn langere stukken : artik els, brochures, en zoo . Maar ditmaal
Februari i 88 i - zat hij onder de beraadslagingen groote
vellen vol to pennen met regels, allemaal even lang ; ties, twintig
bladzijden . . . Den eersten en den laatsten keer dat zoo iets is
gebeurd,
. . . . op 't Binnenhof
Waar geen Hengstebron nog ooit de blikken trof . . . .
Een zware ramp had Noord-Brabant beproefd, het land van
's Doctors kiezers . De Heidijk die een eeuw lang zich sterk had
gehouden in 't stuiten van de Beersche Maas was to Nieuwkuik
bezweken, en zoo had bet water bet rijke gewest overrompeld .
Dooden waren er weinig, maar honderden gezinnen waren have
en hoeve ontvlucht en zaten dakloos in de winterkou . Druk was
de lief dadigheid in de weer en Schaepman zou het zij n e doen .
Den 23e 11 Februari kwam hij naar den Katholieken Kring to
's Hertogenbosch met zijn berijnide watersnoodlezing ~St . Elizabeth
van Hongarije~ .
1) Sch . aan Nicbt Mietje 9 Dec. '8o .
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iEn de brave burgers der oude Hertogstad gaven hun daalders
voor het goede doel . Zij hebben er weinig anders voor gehad
dan het bewustzijn hunner goede daad en een uur luisteren in
een warms, zeer warms zaal .« 1)
Als daar echte kunstkenners aanwezig waren, zullen ze
inderdaad bij 't aanhooren van > St . Elizabeth van Hongarije«
geen ongemengd genoegen hebben gesmaakt . Want Schaepman
heeft hier heel wat vliegwerk geleverd, dat zijn pausehjk grootdichterschap onmogelijk verantwoorden kon . Allicht meent hij
met een geestigheidje iets goed to maken : > De voorlezing was
op rijm . . . , dat is de schuld van het toeval . Toevallig kwamen
er eenige rijmende regels in ~'s lezers« hoofd op en hij rijmde
verder . Niemand is meer dan hij overtuigd dat in deze uitdrukking rijmen« geen nederigheid, zelfs geen valsche nederigheid
ligt« . . . . Maar, voegt hij er bij, zijn gedicht in >>Onze Wachter«
plaatsend --- »Onze Wachter«, die steeds snakt naar copie
hij maakt ook geen aanspraak op de eeuwigheid, hij plaatst zijn
rijm in een tijdschrift ; dat is toch wel afstand doen van de
onsterfelijkheid . . . .
Veeleer zonderling van wege een redacteur die beweerde dat
hij alleen wel mans genoeg was om yOnze Wachter« van verzen
to voorzien . . . .
De lezing bestaat uit een would-be luimige inleiding, waarin
wordt meegedeeld dat een dichter een vreemd f iguur slaat op
het Binnenhof ; dat hij, dichter Schaepman, nu aan dat Binnenhof is ontsnapt, maar dan toch nog bang is voor de Genestet's
vonnis over de »watersnoodpoeten«, en dat hij zijn best gaat doen
om op water« to doen rijmen ~liefdadigheid« .
Daarna vernemen we hoe 't er in den tijd van Elizabeth, in
het Duitsche Rijk en speciaal in Thuringen uitzag . Dan verschijnt
Elizabeth zelf ; maar van doordieping van haar heerlijke wezen
geen sprake . En waar nu eens al de kunst der fijne toetsen zou
to pas komen, gaat de breeds borsteling voort in 't verhaal der
drie legenden : Whet Feestgewaad«, Whet Melaatsche Kind«, ade
Rozen « .
En • toch kan 't weeral niet anders : Waar Schaepman dertig
bladzijden volschrijft -- volschrijft inderhaast, met rijmen
komt onder zulk een geweldigen woordenval toch weer of en
1 ) Sch, in ' Onze Wachter« I88I, I .
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toe de prachtige natuurkracht to voorschijn en lichten spelingen
der hoogste dichtersgenade . Technisch is St . Elizabeth allergebrekkigst, maar de reten en spleten zijn daar als 't ware met
opzet om de mooiste lyrische vluchten een uitweg to laten .
Monseigneur vows etes plein de fentes, ou le sublime echappe
de tons cotes, « wend Bossuet eenmaal toegevoegd met een smack
die voor de i 7 de eeuw wel ietwat bedenkelij k was . Tref f end
van juistheid mag de zet gelden voor een rijmenvloed waaruit
schitteringen opduiken als
De zee, zee! Ze is ons in 't hart geboren , .
Geen Tritonschelp vol murmelend geruisch
Behoeven wij om 't lied der zee to hooren,
Heel onze ziel is vol van golfgedruisch,
Een echo vol geheimen, die bekoren
Als stemmen nit het echte vaderhuis,
Als minnezangen of als zegekreten,
Gedroomd misschien, maar nimmermeer vergeten,
Is 't wonder ook? De zee is Hollands bruid,
Is Hollands eere en Hollands hoogste glorie,
Zij heeft met ons de vrijheid ~ngeluid
En ons gevoerd van vrijheid tot victorie!
Hoe heerlijk breidt haar vlak zich voor ons nit,
Als de adelbrief van onze volkshistorie! -En of de storm het ook met schuim hespat,
Geen schuim wischt onzen naam ooit van dit blad .
Ze is onze wieg waaruit wij zijn gesproten,
Haar schommeling heeft onze kracht gestaald,
Haar golfslag noemt onze edelen en grooten
In 't wiegelied, dat staag van hen verhaalt,
Van d'admiraal die heenbreekt door de vloten
En die op ijs en ijzer zegepraalt
En als het land de doodenklok doet galmen
Dan bidt de zee voor ons de doodenpsalmen . , ,
Drie strofen waaruit blijkt dat Schaepman zoo heerlijk zip n
zeemanshart als zijn Pausenhart kon luchten, en dat hij van stonde
afaan een meester is in de Nederlandsche stanza . . . .
Met niet minder mooie verzen worden de Middeleeuwen in
hun licht en hun schaduw gezet
U wondre tijd vol ongekenden vrede,
Vol strijdrumoer en ongetemde kracht,
Vol vlekkelooze en maagdelijke zede,
Vol driften zwart als de eerelooze nacht,
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Vol van de reine en godverwante bede,
Vol toomelooze en godvergeten macht ;
0 wondre tijd, waarin door heel bet levee
Steeds zangen gaan en schoone lied'ren zweven !
Toen vierdet gij uw jeugd, o Fantasie,
Toen steegt gij, door den Christendoop herboren,
Tot schoone mast en reine harmonie,
Den aether in tot aan de hoogste koren,
Gedragen op de wiek der poezie,
Om straks 't paneel van luister to doers gloren,
En zelfs den steep tot vlugge liedrentaal
Te d wingen in den bong der kathedraal!
Toen ging een tocht van scheppingslust door 't levee
En trilde voort in iedre menschenziel,
Toen deed geen vraag naar raadselen hen beven,
Voor wie de kracht met de arbeid samenviel ;
Toen was er jeugd en klonk bet opwaartsstreven
Als blijde leas door 't stormende gewiel,
Toen bond geen stof de geestdrift nog aan teugelen,
Het mensehenhart had altijd nog zijn vleugelen .

Is 't niet om bet dubbel to bejammeren, dat in de toovering
van zulk een kader de toover van Elizabeth zelve zoo zorgeloos
gesluierd bleef ?
Want wat baat bet al, Walther von der Vogelweide en Wolfram
von Eschenbach en bet heele Thuringer-hof to bezweren ,als men
er den tij d niet of doet naar hue geest van naieve, lief derijke
overgave en alles-doorinnigend meditatievermogen een groote,
fijne ziel to verheerlijken ? Met vluchtige, vage toespelingen wordt
op der heilige levensbijzonderheden geduid ; 't blijven alles vlottende nevelen, waarvan 't vervelende is dat er vast een zon
achter schijnt . Met priemend goudgeflonker bier en zeevend witgeschitter daar, voorspelt ze telkens : 'k zal komen ; en ten slotte
blijkt ze to lui om to heerschen en to triomfeeren, zooals een zonne
dat kan .
Met dat al moeten we toch door de stanza's aan Elizabeth
gewijd den weg vinden waar de dichter zoo achteloos langs been
heeft gezworven : Ze was een dochter van Koning Andreas II
van Hon garij e en werd geboren in i 207 . Op haar vij f de jaar
verloofde men 't kindje met Lodewijk' van Thuringen, en samen
werden ze opgevoed aan bet kunstminnend hof van de Wartburg .
Ze toonde een godsvrucht en een lief de voor armen en zieken
die haar vanwege de familie van Lodewijk kwalijk werd genomen .

Io8

Maar ze volhardde onder de leiding van haar geestelijken vader
Konrad van Marburg . In 122I huwde ze met Lodewijk en deze
liet haar toe zich aan haar leven van versterving en liefdadigheid
to wijder . Met haar eigen handen verzorgde zij de melaatschen
in een hospitaal dat ze aan den voet van de Wartburg had gesticht. Eens - iedereen weet ten minste dit van deze heilige
toen haar echtgenoot wou zien wat ze in haar voorschoot
verborgen hield, werden de aalmoezen die ze droeg in rozen
veranderd . Onder Lodewijk's verblijf in Italie - 1226 - was zij
regentes . Alle inkomsten gingen op in goede werken, zoodanig
dat er dagelijks voor negenhonderd armen op de Wartburg
brood werd gebakken .
In i 227 stierf haar man . Nu werd ze door haar zwager,
Hendrik Rasse, van de Wartburg verjaagd met haar vier kinderen .
Na lang rondzwerven in de straten van Eisenach vond ze een
schuilplaats in een stal, tot ze werd opgenomen bij haar oom,
den bisschop van Bamberg. Hendrik Rasse schijnt zich zijn hardvocntigheid berouwd to hebben ; maar toen hij haar 't slot en de
stall Marburg terugschonk, verkocht Elizabeth alles, deelde de
opbrengst aan de armen uit, deed in de omgeving een hutje
bouwen, werd de eerste vuitsche Tertiarin, en stierf in 123 I,
vier en twintig jaar oud . Reeds in 1235 werd ze door Paus
Gregorius IX heilig verklaard . 1)
Ware nu 't beeld onder Schaepman's handen geworden wat
het moest, hoeveel mooier zouden dan de kransen staan waarmee
's dichters lyrisme haar omslingert :
. . , En toen u God, de Koning alley tijden,
aliens naam weerklinkt als Englenharpgeruisch,
Tot zijne bruid gewijd had door het lijden,
Ook u naast Hem verheven had aan 't kruis,
Then gaf Hij u den kelk van 't hoogst verblijden,
Den kelk der smart in lief de teer en kuisch,
En kroonde u met de kroon der uitverkoornen,
Zijn eigen kroon, de kroone zwaar van doornen !
En nit die kroon van doornen scherp en zwaar
Is weer een andre, een bloemenkroon ontloken,
1} Hare eerste levensbeschrijvers waren Cesarius van ileisterbach, Konrad
van Marburg en Diederik van Apolda . Verder schreven prachtig over haar
Montalembert en A . Stolz . 't Boek van Montalembert werd in 't Vlaamsch vertaald door G. Gezelle en A . Cuppens .
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Een kroone rijk en heerlijk, wonderbaar
Van kleur en gloed, vol honingzoete roken,
Van lelien en rozen door elkaar
Geslingerd, zonder kunst ineen gestoken,
De kroone der legende, die u tooit
En bloem en bloesem altijd om u strooit!
Door haar kroont ieder nazaat u met luister,
Brengt ieder eeuw u een vergeet-mij-niet,
Zij gnat u als een minnelijk gefluister
Altijd vooruit, en volgt u als een lied ;
Zij spreidt haar gooed door langer eeuwen duister,
Dat steeds ons oog u levend voor ons ziet . . .
11Zaar beter is 't, ik toon u deze stralen
En 'k waag bet drie legenden to verhalen .

Beter ? . . . Bij de mooie stanza's verbleeken de legenden . Niets
frisch, dat ~Feestgewaad« ; en bet ~Melaatsche Kind < kennen
we alreeds als een bijdrage in Alberdingk's almanak voor i 869 1 ) .
Wat er na die twee nog is goed to maken, wordt inderdaad door
no, drie hersteld : De Rozen geuren en schitteren, de jachthoorn
klinkt dat bet een aard beef t, en de ballade pakt uit zooals
't hoort ; in ridderlijken zwier cadenceert ze, dramatisch-treffend,
naar 't slot
»Ik won een koningroze
Voor mijnen gravenhoed !"

Frisch inderdaad ; en echt Schaepmanniaansch van factuur. Maar
leg nu eens veer dit speelsche dichtersgemak naast Gezelle's
tastende innigheid . . . . Zelfs veel mindere dichters ten onzent,
Hasebroek, Laurillard, de Gheldere, die nooit bij machte waren
drie verzen to schrijven bet halend bij 't beste in Schaepman's
legende, zijn er toch in geslaagd, werkend met zorg en geduld,
een veel mooiere St . Elizabeth voor den dag to halen .
Af gezien van watersnood-lyriek moest bet bij Schaepman nog
eventjes komen tot watersnood-satire . , . tegen Bronsveld . Die wou
b .v . ~volstrekt niet ontkennen dat sommige pastoors veel goed
doen, en deelen in bet lief en leed van bun parochianen . Maar
teemt Bronsveld voort - laat mij bij deze gelegenheid jets
zeggen mogen dat mij op bet hart ligt . Ik heb meer dan eens
van arme Roomschen klachten gehoord over de wijze waarop
1)

Zie a Dr .

Schaepman« deel I . blz .

251 .
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zij door hun geestelijke herders bejegend worden . De kapelaan
of de pastoor, zoo hoorde ik meermalen zeggen, komt alleen waar
> iets to halen « is . Dan werden namen genoemd van welgestelde
lieden, bij wie de geestelijken 's avonds kaart gingen spelen en
een glas wijn drinken - maar bij ons, zoo was het einde der
klacht, komt hij haast nooit . Men vertelde mij dat een moeder, die
haar kerkgang doet, een >>offer« moet brengen, dat men niet
gaarne beneden de drie gulden ziet dalen ; i, e . w, dat zij aan
de kerk veel moeten geven, maar weinig hadden .
>>Ik hoorde ook wel eens verzekeren, van menschen die het
weten konden, dat de Roomsche kerk, zoolang zij kan, de zorg
voor haar armen overlaat aan de burgerlijke armbesturen, en
uiterst karig in haar bedeeling is . Alleen proselieten, kort na
hun overgang tot de Rooomsche kerk, worden ruim bedeeld . . .
Ik wil niet ontkennen dat de Roomsche kerk liefdadigheid oefent,
maar zij doet het op haar wijze . Zij pronkt gaarne met hetgeen
zij doet ; heeft in het oogvallende gestichten lief, en trekt de
aandacht der wereld.« 1 )
En nu Schaepman zelf met het goede werk zijner lezing
honderden guldens ter leniging had aangebracht kreeg hij alweer
die zonderlinge vredesstem to hooren : »Wij eindigen deze Kruniek
niet zonder een woord van deernis uit to spreken met den nood
en de ellende, waarin vele landgenooten verkeeren door het
water . Aandoenlijk is de groote hulpvaardigheid, waarmee de
Roomsch-Katholieke geestelijkheid de beminde maar hardgekastijde geloovigen in Brabant to hulp snelt . De pans zond
of bedrieg ik mij ? - zij n zegen . De bisschoppen schrij ven
gebeden uit. De pastoor bezoekt alle dagen de ongelukkige
vluchtelingen, die hier ter stede verpleegd worden . In de algemeene
watersnood-commissie heeft ook een roomsch-katholiek zitting
genomen . . . En dan moeten nog de armen bedeeld worden, die
in de k erken komen bidden voor de zielerust der overledenen ;
en hier moet een altaar, ginds een preekstoel, en elders een kerk
worden vernieuwd. Arme, arme kerk ! Wees maar gerust -- wij
zullen uw geloovigen in Brabant, en uw armen door heel het
land wel grootendeels onderhouden, en u den naam van ~Moeder«
laten . . . . 2)
i) )Stemmed voor waarheid en Vrede«, i88o, II, 33 1- 33 2 .
2)
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Enfin, dan weer maar eens het bestaan van Dr. Bronsveld
niet heelemaal genegeerd
~De watersnood, die overal de bronnen van het edelste medelijden opent, bezorgt den heer Bronsveld wat meer molder en
slijk . . . .
ifs lit ijverzucht, verbeten afgunst die zich troost met machteloozen spot? Wat wenscht, vat wil Bronsveld toch? Verlangt
hij dat de katholieken hun armen laten doodhongeren ? Of meent
hij dat zij hen niet verzorgen ? De laster is even denkbaar als
de verzuchting . Het zou den heer Bronsveld immers niet anders
dan ordelijk schijnen, indien de katholieken van de aarde, van
de Nederlandsche aarde vooral, wilden verdwijnen . Helaas, voor
's mans wenschelijkheid, zlj willen niet .
. . . (Bronsveld) moet vernemen dat deze ongelukkige watersnoodlijders geen beter vriend hebben dan een pastoor. Dan
ontwaakt de worm in hem, de worm, die met den held van
Victor Hugo's epos kan zeggen
. . . Moi je bave, . . .
en hij doet aldus .
> Misschien zal men zeggen dat het beter zou zijn zulk een
wezen to laten waar het is, en er alleen de gerechtigheid van
den hiel op toe to passen .
~Neen, het Nederlandsche yolk moet weten, dat er in zijn
midden mannen gevonden worden, die uit zijn liefdadigheidszin
een wapen smeden voor hun geloof shaat « 1).
Bij een andere gelegenheid tot barmhartigheid in diezelfde
Februari-maand '8 i toonde Schaepman zich minder meegaand .
't Was al zoo lang geleden, maar er vleugde flu weer wat meer
belangstelling op in de Nederlanden voor de Zuid-Af rikaanders,
wier gesternte stilaan voor ons, na de schittering bij Burgers'
bezoek in 1875, weer diep aan 't zuider halfrond was gezakt .
Nu, sinds i 2 April '77, had Engeland op de Zuid-Afrikaansche
Republiek de hand gelegd, en een tamelijk ruwe hand ; tot de
Boeren het beu werden, en den i 3en December i 88o op een
algemeene vergadering zwoeren hun Vrijstaat to herstellen . De
leiding werd gelegd in de handen van Martinus Pretorius en
Paul Kruger en Piet Joubert . De verspreide Engelsche garni3 ) ~De Tijd~, 9 Febr . I88r .
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zoenen werden gevangen gezet ; maar flu kwam een Engelsch
leger oprukken uit Natal . . .
Schaepman protesteerde in ode Tijd« in naam van recht en
billijkheid, maar ook in naam van broederliefde . . . .
. . . . ~Ja, wij weten het dat op die Afrikaansche broeders veel,
heel veel to zeggen valt. Wij weten het dat zij voor enkele jaren
door koppig onverstand en vat dies meer, grootendeels de
rampen zich op den hats hebben gehaald, waaronder zij heden
gebukt gaan . Wij weten dat velen onder hen zich aan laden van
ruwheid, van geweld en nog erger hebben plichtig gemaakt,
waarvan zij op geenerlei wijze kunnen schoon gewasschen worden .
Wij erkennen volgaarne dat wij den dweepzieken, psalmzingenden
e11 onverdraagzamen > Dapper« niet licht tot onzen vriend zouden
rekenen . De puriteinsche kleeding en uitgestreken gelaatstrekken
den Rappers en consorten eigen, aanschouwen wij nergens liever
dan binnen de oude, vergulde lijsten der weergalooze teekeningen
van Troost . Werden de » Afrikaanders< plotseling naar Nederland
overgebracht, zij behoorden gewis tot onze felste tegenstanders
op staatkundig en godsdienstig gehied .
. . . Toch brandt de wonde, door Engelands trouweloosheid aan
ons rechtsgevoel geslagen pijnlijker dan menige andere, wijl het
hier geldt een Nederlandschen stain . Men moge het zoeken to
verbergen of niet, bet vaderlandsch gevoel heeft bier gesproken .
Onwillekeurig zullen wij ons alien verheugen, zoo wij lezen dat
de Britsche overmacht is gestuit op den taaien cooed en den
onverzettelijken wil van een klein Nederlandsch yolk, dat nu
eenmaal niet geannexeerd wezen wil, dat de Engelsche heerschappij
reeds driemaal in de wildernissen ontvlucht is . . . ,« 1}
Nee, dat was eigenlijk geen champagne . En toch werd er
champagne geschonken, zelfs in tijdschriften zoo kalm als > de
Girls«, zelfs in steden zoo nuchter als Utrecht, waar de Nederlandsche Zuid-Afrikaansche vereeniging werd gesticht, met de
vuist op de tafel . ., en dat men voortaan niet gewagen zou van
verzuimde gelegenheden tot bet hooghouden van 't Nederlandsche
stambewustzijn, zooals dat in den loop der laatste twee eeuwen
in Brazilie en Noord-Amerika en op Formosa 't geval was geweest.
Schaepman's Boereri-liefde deed er verder tot 1899 bet zwijgen
toe . Zelfs Majuba werd door hem niet bejubeld .
1)

~
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XVI .
TWEE PAUSEN .«
Na Pius IX, den Paus van Schaepman's heerlijke jeugdgekomen, sinds
jaren,
was
1878, Leo XIII . Was nu
ook de romantische dichtersjubilatie overgegaan van Crux de
Cruce«, den » Koning-martelaar« op »Lumen de coelo«, den Wijze
van 't Vatikaan ? Naar de normale psycho-physiologische wet
ontgroeit de mertsch - jammer of niet - zijn dwepersjaren .
En vroeg men 't hem zelf, dan wist Schaepman bij hoog en bij
laag to verzekeren, dat ook hij lien gang was gegaan . Aan
hoeveel jeugdige idealisten gaf hij niet, reeds in de jaren '8o,
den oud-wijzen raad van den tweeden Faust : to gaan naar de
daad? Had hij zelf niet gepreekt met zijn voorbeeld, de reuse
Was hij niet aan den arbeid getogen in de werkelijkste der
werkelijkheden, en was in 't voile leven al de rest niet gekoeld
zonder blazen ?
Al de rest, ja zeker ; maar niet, maar nooit, de cultus voor
den Paus. Het idealisme dat zich to Rome voedt, veroudert
niet. Het kan zich wijzigen in zijn vorm en zich richten in zijn
uitingen - proselytische dan vooral - naar de eischen van 't
werkelijke, practische leven, maar . . . ik hoef hier niet to herhalen
vat vroeger werd gezegd 1 ) .
Al is nu de dithyrambische oden-weelde voor Pius weidscher
en weeldiger, de hulde aan Leo XIII in vers en in proza blijft
bezonkener en meer overwogen, kiescher en fijner ook, en in
zoover volley en volmaakter, dat er van de bladzijden door
dezen man > die geloof de in den Paus als in God « minder zal
wegvallen onder degene aan Leo XIII dan onder die aan
Pius IX gewijd .
't Onderscheid in zijn verhouding jegens de beide hoogste
kerkvorsten geeft Schaepman onbewust weer in een enkel zinnetje :
Aan de verheven hoogheid van zijn Pausambt paarde Pius een
wonderbare aantrekkelijkheid ; hij heerschte en hij betooverde. 9 )«
Hoe hoog hij zijn Leo XIII ook vereerde, hoezeer hij, bij
nuchter doordenken, dezen man van groote gedachte en groote
daad ook plaatste boven Pius, toch zou hij nooit een dergelijk
1 ) Zie > Dr. Schaepman4 I, biz, 307-308,
2 ) Sch . >>Onze Wachter« : > De Paus en de Wereld~, 1878, ie dl . biz, 150 .
8
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woord over hem hebben gesproken . Dit zal hieraan liggen, gedeeltelijk althans : Van eerst afaan is Pius IX aan den jongen Pauspoeet, die voor hem lag geknield, verschenen als een der helden
Godes . En al zonk in zijn laatste ziekte de vrome dichter wellicht
nog dieper voor Leo XIII neer, toch was het uit hoofde van
de eerste kennismaking Joachim Pecci - Ermanno Schaepman
steeds tusschen hen huiselijker geweest, en om nu ook eens
huiselijk to spreken - op grond van allerlei in hun levensloop -- was het wezenlijk dik tusschen hen beiden geworden .
Waarover later meer.
In de eerste jaren na Pius' dood kwam bij elke Schaepmanlezitlg over den Paus - en talrijk waren ze - de doode Pius
weer nevens den levenden Leo verrijzen . Want over Leo to
spreken en over Pius to zwijgen, dat ging niet vooreerst .
Laten we den draad weer opvatten daar waar hij liggen bleef .1)
)Rond de lijkbaar van Pius den IXde en de stille cellen van
het Konklave zwierden zwermen van geruchten om . Men wist
niets, maar men sprak over alles . . . Twee richtingen stonden in
het College der Kardinalen tegenover malkander. De vrijzinnigen
onder de gepurperden traden nu op den voorgrond . De uiterste
richting wilde Rome vierlaten, het Konklave elders doen houden .
Malta of Nizza of eenige andere plaats was reeds bepaald . Vinnige twisten hadden in de eerste bijeenkomsten plaats gehad .
Manning was onverzoenlijk . De gezanten van Oostenrijk, Frankrijk en Spanje riedden de Kardinalen tot het blijven to Rome. . .
Manning, Bilio, Borromeo waren geslagen, Franchi triomfeerde
De Duitsche gezant hield zich onzijdig en zag toe .
Men wist nog veel meer. Geen Venetiaansch gezant kon in
de schoone dagen der oude diplomatic zoo goed ingelicht zijn
als op dit oogenblik de handelaar in nieuwigheden. Zij kenden
al de Kandidaten voor het Pausschap . Bilio vooreerst. Hij zou
nog geweldiger zijn dale Pius de IXde. Hij zou Rome verlaten
en den open oorlog verklaren aan Italic . Dan Panebianco, dan
Borromeo, beiden even onhandelbaar, even onverzoenlijk . Dan
Bartolini : deze wisselde in de verschillende berichten van kleur .
Dan Pecci, maar deze was Camerlengo, en men koos gewoonlijk geen Camerlengo .
Men was reeds zeker van alles wat geschieden zou . De uiterste
1)

Zie ~Dr . Schaepman«, II, blz . 580 .
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partij had deze en gene maatregelen reeds genomen, maar de vrijzinnigen waren ook op alles voorbereid . De Jesuifen intrigeerden,
zij voelden hun invloed zinken, zij trachtten weer vasteti voet
to vinden . Van alle kanten listen en lagers . Het geheele Vatikaan was een broeinest van samenzweringen, alle richtingen bestreden elkander met alle middelen, alle persoonlijkheden zochten
zichzelf een gelding to verschaf f en, die hoog boven hare krachten
ging ; men bond en kocht diensten ; men had beloften to over
en allerlei verbintenissen beschikbaar ; in den voorhof des tempels
was het levendiger dan ooit . . .
>Toen op eenmaal de kardinaal Joachim Pecci als Paus Leo XIII
verscheen . Het rumoer werd drukker en volley dan ooit ; het
gonsde, bromde en raasde door de wereld, ieder oogenblik wierp
zijn gerucht in het oor der wachtende nieuwigheidsjagers, en
ieder gerucht bracht in de seconde die het laggs den telegraafdraad snorde weer andere geruchten voort . Het was een dwarreling
van tegenspraken en herroepingen en terechtwijzigen, van nadere
inlichtingen en nauwkeuriger opgaven . Daar liepen vijf, zes verschillende lezingen over de wijze waarop de uitroeping van den
Paus had plaats gehad, over de wijze waarop de eerste zegen
was gegeven, hoe het geschied was, waarom het geschied was,
hoe het had kunnen geschieden, hoe het had moeten geschieden,
hoe het aldus en niet antlers was geschied . Toen over de kroning
des Pausen ; wanneer en waar zij geschieden zou, wat men verwachtte, wat men hoopte, wat men dacht, wat de Regeering zou
doers, wat de Paus wilde, wat de Jesuieten wilder, wat het yolk wilde .
Toen verder : welke de rol was der regeering ; wat Crispi had kunnen
doers, wat Simeoni had gedaan . Weer verder : wie zou het ambt vervullen van Kardinaal Secretaris van Staat? Ja, de Paus zou zelf zijn
Secretaris zijn, in elk geval zou hij zelf de persoon kiezen . . . dit
is het natuurlijkste en verstandigste bericht dat in die dagen tot
ors is gekomen . Maar die lichtstraal van gezond verstand scheen
slechts een oogenblik : de stof wolk steeg wear op en kringde
rond en verduisterde alles. De mogendheden waren voor Simeoni
gestemd ; deze was gematigd, kalm, ernstig ; neen, hij behoorde
tot de uitersten ; ziedaar, hij is benoemd ; neen Franchi is KardinaalSecretaris van Staat ; hij was zeer in tel bij de diplomatic, hij
was vrijzinnig ; neen hij was niet plooibaar : ja, hij bezat ook het
vertrouwen ides chefs des Associations catholiquesK .
Maar de dichtste stof wolk ging op om den persoon van
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Leo XIII . Als de wisselingen der Maartsche lucht, zoo talrijk
waren de verwisselingen zijner verschijning. Ieder oogenblik
had zijn historisch beeld . De kardinaal Pecci was een vrijzinnig
man, een man die zijn tijd begreep en waardeerde . Hij was geen
vriend van groote bewegingen, van onverzettelijke daden . Hij
was een der mannen, die Antonelli steeds had geweerd . Hij was
een man van groote gaven . Maar zou hij de intrigues kunnen
weerstaan ? Hij was geen vriend der Jesuieten, hij was geneigd
tot een compromis .
Neen, heette 't weer, hij heef t talenten, maar hij is z wak .
Hij is geen geweldenaar, maar hij is toch een echt priester, hij
wil regeeren . Hij zal de Staatkunde de Staatkunde laten, maar
de Kerk oefenen in den modernen strijd en ter zegepraal voeren
door de moderne wapenen . Hij zal trachten zich meester to
maken van de beschaving . Ook hij wil de wereld veroveren en
de Staten onder zijn voet brengen, maar hij zal geen oorlogsverklaring in de wereld slingeren, hij zal veroveren in stilte
met slim overleg.
e Wat, klonk het van elders, is hij geen vriend der Jesuieten ?
Zij waren telkens ten zijnent, in Perugia . Maar hij heeft den
Generaal nog geen audientie verleend . Nieuwe verwarringen .
Hij heeft den Generaal reeds ontvangen, maar hij wil den man
nog eens en tot een langer onderhoud ontbieden . Wat verlangt
men meer? Maar hij is niet zoo weifelachtig, als men meent .
Hij is streng, hij is hooghartig, hij duldt geen inmenging van
vreemden .
~Ach, der arme Papst !~ de stem is bekend . De man is goed,
maar hoe zal hij goed blijven ? Vleiers en pluimstrijkers en oorblazers , omringen hem . Had hij maar eenige eerlijke Duitschers
in zijne omgeving, dap zou hij wel eens de waarheid hooren,
maar nu ? Van alle kanten dagen de zwarte en zwartste U1tramontanen op en omsingelen zijn troop . Zij trachten hem to
drijven op den weg die zijn voorganger ten grave heeft geleid .
De man kan geen voet meer verzetten zonder in een der duizend
strikken to vallen, die de Jesuieten rondom hem hebben gespannen . Hij is gevangen in de handen der Inquisiteuren, die hem
zijn joyeuse entree willen doen vieren door een auto-da -fe op
het St. Pietersplein .
Dit is to somber getint . Neen, de Paus is wel vrij en hij zal
zijne vrijheill gebruiken . Ziet gij niet dat hij geheel antlers

''7
aanvangt dan zijn voorganger eindigde? Heeft hij niet reeds
een schrij ven gericht tot Keizer Wilhelm en tot den Czaar ? Is
het niet duidelijk dat hij het eerst van alien met de Curie zal
breken ? De dagen des vredes komen, bet recht van den Staat
zal door Rome worden geeerbiedigd, men zal zien dat de Kulturkampf niet to vergeefs gestreden is .
0, gij Atheners, Atheners van onzen tijd! Hoe staat gij
daar gespannen, luisterend naar ieder ruischend gerucht en bet
opvangend met gretig oor en bet veer verspreidend met duizend
bij voegselen en verklaringen . 0, gij scherpzinnige denkers, die
voor iedere daad, voor de onbeduidendste en de grootste, duizend
beweegredenen weet aan to wijzen, die de roerselen en drijfveeren
kunt ontleden met rappe hand en vlugge vingeren ! Wat zijt gij,
waanzinnig, ijlhoofdig, of enkel lichtzinnig en dwaas? Arme
nieuwigheidsjagers, die uw vernuft uitput in onzinnige verdichtselen en nog onzinniger sluitredenen, gaat dan alles voor u in een
nieuwtjen op ? Maar gij zijt niet zoo onschuldig als gij onnoozel
schijnt, gij hebt uw kleine, vinnige bedoelingen bij dat spel met
halve waarheden en verzinselen en kleine logens, gij wilt u
meester maken van de ontzettende stem der openbare meening,
gij wilt de zon der waarheid doen schuil gaan achter uw sprinkhanenzwerm ! Is bet niet waar, dat gij u verkneukelt in den ijver
der tegenspraak? In den eenvoud, die uw duizend en duizend
uitstrooiselen ernstig behandelt? Dan meent ge dat uw angel
gestoken heeft, maar neen ! Gij kunt wel een onbehagelijk oogenblik
scheppen, maar een overtuiging vernietigen, kunt gij niet . Gij
blijft altijd nieuws van den dag, gij wordt nooit historie . Gij
vermoogt niets ! Of meent gij dat een wolk van muggen de
rots kan doen wankelen, die den golfslag der stormende eeuwen
ongebroken weerstond?« 1 )
Onder al de parallellett door Schaepman getrokken tusschen
den Paus die heenging en den Paus die optrad, kiezen we bet
portret der > Twee Pausen « hij den derden gedenkdag van Leo's
keuze in de Tij d « geplaatst . Even to voren had hij met hetzelf de
onderwerp zijn jaarlijkscbe leesbeurt in St . Jan to Arnhem
vervuld
. . . »De eerste en machtigste indruk, dien de verschijning van Paus
Pius IX to voorscbij n riep en die altijd onuitwiscbbaar bleef,
1)

Sch . » Onze WachterK : »De Paus en de Wereld« 1878, biz . 152--158 .
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was die van een weergaloozen rijkdom. Een rijkdom die in een
persoon alles deed aanschouwen en bewonderen wat de inborst
en de opvoeding in een mensch kunnen vereenigen . Een schoon
man wiens gestalte, ook onder den last der jaren en des lijdens,
niets van het majestueuze der mannelijkheid of de bekoorlijke
beweeglijkheid der jeugd verloor, wiens gelaat de onuitwischbare schoonheid bezat die rimpels en fletsheid weert, die altijd
frisch blijft en stralend, ook als de toorn ziedt of de smarte vlijmt .
In dit vorstelijk omhulsel leefde een ziel, die in rijkdom van gemoed en geest slechts door haar vlekkeloosheicl werd geevenaard .
Maar deze rijkdom was een levende, een altijd vruchtbare, die
steeds voortborrelde, en als de fonteinen op het plein van St .
Pieter steeds in machtige waterstralen opschoot om in wolken
van paarlen neer to zijgen en to verstuiven . Een inderdaad breed
aangelegde, machtige, hooge persoonlijkheid, die echter dit eigenaardige bezat dat zij tusschen de kleinen en nederigen op hare
plaats scheen, maar tegenover de machtigen der wereld den indruk liet als moest zij tot hen nederdalen .
pMen schrijft geen ranglijst van de hoedanigheden die zulk
een man teekenen of versieren
Men mag echter beproeven in een woord, als in een omtrek,
deli indruk zijner verschijning to vatten en weer to geven . Italie
zelf geeft ons het woord in den mond en het is een gelukkig
woord. Deze Paus Pius de IXde, is een imj5yovisatore, maar in
heroischen, in koninklijken zin . Aan den geboren zanger gelijk
van wiens lippen de poezie ne .lergolft' bij het eerste woord, door
een ander daar opgelegd, zoo weet hij tegenover ieder der
reuzenfeiten, die tot hem raderen, het juiste woord to spreken .. . .
Zijn improvisatie leef t niet van poezie, maar van heldhaf tig geloof
en koninklijke liefde, beide van Godsvertrouwen doorgloeid .
iReuzenfeiten waren het waartusschen hij leefde en wandelde .
Want niet alleen de natuur, maar ook de historie heeft hem met
hare hoogste gaven overladen . Hem viel ten deel bet middelpunt
to zijn van een chaotische wereldontwikkeling, die van hem haar
groote beteekenis en haar verheven zedelijk karakter ontleent . Hij
was de martelaar bij dit alles, en door zijn martelaarschap koning .
Wat bet wonderbare voltooit is dit : van een gegeven oogenblik
of staat Paus Pius de IXde boven de feiten die hem omgeven,
en hoe geweldiger deze feiten worden in omvang en in beteekenis, hoe hooger hij zich boven hen verhef t . Het wereldkoor
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zwelt en stijgt, maar altijd domineert de stem van dezen iinjSyovisatore die de spreker is van God . c
Ook Leo XIII is een van die geboren koningen . ~Maar naast
de eeuwig frissche oorspronkelijkheid van Pius IX staat deze
figuur, met het ernstig gelaat van rimpels doorgroefd, met bet
breede en hooge voorhoofd, dat van grijze Karen omlijst, den
machtigen schedelvorm doet kennen, met de licht- en gloedvolle
oogen, met de fijn gesloten lippen als de man der ernstige
studie, der lange, onverpoosde overweging, der scherpe en diep
doordringende gedachte.
Een edele geest, in vele dingen
volleerd, gevormd in de school der klassieken, doordrongen
van de wetenschap der Romeinen, doorvoed met de wijsheid der
Apostelen en Kerkvaders, toegerust met alles wat bet menschelijk
vernuf t kan veroveren, versierd met al wat bet kan tooien, en
tevens gericht op de idealen die de ondoofbare starren van zijn
hemel zijn . Daarbij een rein en vlekkeloos karakter -- maar
waartoe verder een teekening beproefd, die Ruggiero Bonghi in
November 1 8 7 7 wist to geven . Misschien mistrouwt men den
oud-minister van onderwijs in bet koninkrijk Italie, maar van
clericale neigingen is deze geestige, sours echt cynische en
altijd sceptische of gevaardigde niet verdacht en tevens spreekt
hij bet open genoeg --- zeker ook overbodig genoeg - uit dat
men bij Leo den XIIIden geen andere beginselen dan bij Pius
den IXden to zoeken heeft. -- ~In 't College van Kardinalen zegt
hij, is Kardinaal Pecci voorzeker een der meest uitgelezen vernuften, een der meest uitgelezen naturen, waarin de meeste maat
en evenwicht, de meeste gezonde kracht gevonden wordt . Evenals
ieder ander ideaal zoo is ook het ideaal van het Kardinalaat zeer
hoog - toch kan men van Kardinaal Pecci zeggen dat hij het
in zijn persoon verwerkelijkt.« Waar flu de Italiaansche staatsman niet aarzelt ons den idealen Kardinaal in den rijken tooi
van St . Bernardus' woord - de Consideratione, Lib . IV C . IV .
voor oogen to stellen, daar mogen wij hopen dat eenmaal de
historie het ideaal des Pausen door denzelfden Bernardus bezongen
id . Cap, VII
als in dezen Leo vervuld, zal roemen .« 1)
1)

Sch . ~De Tijd« 21 Febr 1881 .
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X VII.
TER GEDACHTENIS VAN
MINISTER MR . S . VISSERING .

Volledi- werden de liberalen telkens verslagen in de voorverkiezingslyriek en -satire van Schaepman en Kuyper. Maar
feitelijk bleef, na elke verkiezing, de liberale regeering aan, en
binnen de nuchtere tiverkelijkheid der Tweede Kamer was de
Doctor aan 't probeeren om to verbrokkelen stilaan wat hij niet
met een stoot den bops vermocht to geven . Dat we vooreerst
zoo'n paar ministers omver konden krijgen ! En Vissering kreeg
de eer der eerste beurt, zooals de Doctor het openhartig in zij n
Begrootingsrede had voorspeld . De gelegenheden om den Professor een oranjeappel-schilletje voor de voeten to gooien waren
niet zoo zeldzaam . Alweer was char een uitstekende kans, een
principieele. Mr. Vissering was immers door Van Lijnden geroepen
omdat de Premier net als zooveel anderen dacht : Zijn Hooggeleerde i
de Staathuishoudkunde zal het wel klaar krijgen, de
jaarlij ksche tekorten aan to vullen door de herziening van 't
belastingstelsel .
En de Leidsche opvolger van Professor Thorbecke vond er
inderdaad de Rente vet op. Een Rentewet die niet enkel 's Rijks
middelen zou verhoogen, maar vooral een rechtvaardige verdeeling van lasten zou brengen .
Het eerste ontwerp van wet werd door den Minister ingediend
bij Koninklijke Boodschap van 28 Februari 1880, Daaraan was,
bij wijze van aanvulling, een voorstel gehecht tot heffing eener
belasting op de goederen in de doode hand . Vissering meende,
als geheel, jets veel gezonders en logischers to hebben gevonden
dan 't ontwerp waarmee 't vorig jaar minister Gleichman had
gepoogd de schatkist to stijven, n .1. een effectenbelasting, waarbij
z per
I000 van het kapitaal in portefeuille, naar beurswaarde
berekend, zou worden geheven .
Maar evenzeer als voor Gleichman was de critiek in
Kamer en pers voor Vissering een teleurstelling . De liberalen
bleven koeler en de anti-liberalen woedden erger dan hij 't verwachten kon .
Het monist in toon bleef > de Tijd«, want Schaepman vond
het bijzonder prettig, nu en later, prof. Vissering to woord to
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Minister Vissering oogstte, alree in de afdeelingen, met zljn
plan zoo weinig bijval, dat hij maar liever zijn beide ontwerpen
introk, en enkele dagen nadien verscheen met een voorstel op
de rentebelasting, waarbij niet het kapitaal in portefeuille naar
de beurswaarde zou worden getroffen, maar een belasting zou
worden geheven van twee procent der rente, in het vorig jaar
werkelijk genoten .
Voor dit ontwerp in beraadslaging kwam, wend in April i 88o
het voorstel over de Rijkspostspaarbank aanhangig gemaakt .
Sparen -- weeral een zaak waarmee de Staat zich naar Schaepman's oordeel niet had to bemoeien . En al liep dat oordeel,
achteraf bekeken, flu nog zoo verkeerd, wii danken toch weer
aan zijn onhebbelij kheid tegen Vissering, een drietal lekkere
,T Id artikelen . »Een College van zijne Excellentie den Hoogleeraar Minister van Financier «
. . . . »Onze Tweede Kamer heeft men beurtelings genoemd
»Een theologisch dispuutcollege, waarin over alles gehandeld
werd behalve over de zaak die hangende was ;
»Een debating-club, maar zonder vuur, zonder lever, zonder
eigenlijk debat ;
pEen Kamer van rhetorica, waarin men wedijverde om den
prijs der langdradigheid, somtijds ook der zinledigheid ;
»Een congres, maar zonder bepaling van den tijd, die aan
feeler spreker words gegund, die tijd toch is onbegrensd ;
a Een vergadering van juristen en economisten, waarin het
meer to doer was om den pauwenstaart uit to slaan, dan jets
goeds tot stand to brengen .
»En dergelijke meer . . . .
»Daar was ook een tijd, waarin de Tweede Kamer voor een
College in het Constitutioneel Staatsrecht werd gehouden . . . .
Het was in de dagen toen de liberale partij nog een hoofd had ;
toen op het Binnenhof de staatsman heerschte, wiens naamverkorting tot een Noorschen godennaam minder op hem paste
dan het vroegere »professors tot zijn laatsten dag op hem
passer bleef . . . .
>> W ie zich 1 .1 . Woensdag, 1 April, bij de Algemeene Beraadslaging over de Rijkspostspaarbank in de vroegere balzaal op
het Binnenhof had bevonden, hij waande zich in de dagen van
Thorbecke terug verplaatst. Inderdaad, daar werd weer college
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staan . > Aan de rente-belasting, beet bet in een artikel van 8 Maart, 1 )
kleven al de bezwaren die tegen de of f ecten-belasting waren in
to brengen, die de belasting op de goederen in de doode hand
onaannemelijk maakten . Ook met deze belasting dringt de Staat
door in kringen, waarin hij zich niet mag of kan bewegen ; ook
bier verlaat hij bet openbaar gebied en schendt bet vrije huffs
van den vrij en burger . . . . «
Onnoodig to zeggen dat zulk een inleiding behoort tot de
dingen die binnen weinige jaren Schaepman verloochenen zal als
behoorende tot de uitingen uit zijn pgroene jaren« .
~Ook bij deze wet berust alles op de eigen aangifte en op
den eed . Het is bespottelijk en snood tevens dat de moderne
Staat, die met God en godsdienst geen rekening houdt, toch altijd
dien ouden God nog als een snort deurwaarder, dragende een
dwangbevel bij 't heffen der belastingen, weet to bezigen .«
~Maar - verbetert al dadelijk Schaepman zichzelf : Dit doet
niets ter zake . Onze onderwijspolitiek vordert geld, en bet geld
moet worden gevonden . De meester van bet nieuwe geloof, D .
F . Strauss, leerde ons dat wij, flu de onsterfelijkheid toch een
fabel is, troost moeten vinden in de gedachte dat wij toch jets
zijn in de groote wereldmachine . Die troo t wordt ook bet Nederlandsche yolk, met name den kleinen Nederlandscben burger
aangeboden . Hij is geen vriend van de staatsschool en betaalt
haar toch, hij kan zich verheugen in de gedachte dat zijn zweet
de raderen dezer machine helpt olien en smeren . wat weergalobze zaligheid ! «
>Voor ons bestaan tegen de flu door den 1\Tinister Vissering
voorgestelde Rentebelasting twee onoverkomelijke bezwaren .
~Vooreerst zal de opbrengst dezer belasting ten verderve van
ons yolk worden besteed . . .
Het tweede bezwaar ligt in de bepaling dat ook de bezittingen van kerk en armen aan de belasting worden onderworpen .
Daartoe kan of mag geen katholiek medewerken . Met een oogopslag kan men uit ieder leerboek van bet Canonieke Recht
vernemen dat de vrijdom dezer goederen niet voortkomt uit bet
een of ander privilege, maar uit den aard flier goederen zelve,

qua bona Dei sunt«, ?)
1 ) >>De Tijd <, 8 Maart i88o : »Heffing eerier Rente-belasting<< .
.
2)
A
» r 3 M aart i880
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gegeven . . . . Toch was de begoocheling spoedig verdwenen ;
dit spel was bet oude niet . Het geheele ding stond ettelijke
graders lager. Waar was de oude, trotsche en starre hoogheid,
die toch altijd hoogheid bleef ? Waar was de koude, f ij ne, scherpe
redeneering ; waar vooral was bet gevolgelijke dat zoo behendig
den valschen grondslag bedekte ; waar bet in stelselmatigheid
wel saamgeregen, waar toch altijd gezond verstand, met zooveel
staatsmanszin gepaard ? Eindelijk, en bovenal, waar was de
meesterlijke vorm, die iedere zinsnede tot een spreuk maakte en
ieder of werend betoog tot een schicht ? . . . Ach, wat anders had
men bier dan ijdelheid en zelfgenoegzaamheid, woordenvloed en
woordenpraal of pogingen tot woordenpraal ; wat anders dan
pogingen tot schimpscheuten, pogingen tot betoog en tegenbetoog, maar alle onvolschapen of wanschapen, zonder kracht en
zonder geest ? Thorbecke kan den naam dragen van een wijs .
geer, al droeg zijn wijsheid een verdachten stempel ; de beer
Vissering, zijn would-be evenknie, is een sophist, wien men geen
talent mag ontzeggen, maar die in zelf behaaglijke bespiegeling
den ernst der wetenschap verloor
>Ons jongere geslacht mist de gave van to kunnen bewonderen, beet bet . Mogelijk, maar waar blij f t bet dat ors goede
Nederlandsche yolk nog altijd bewondert zonder gave des
« 1)
onderscheids
Vooral heeft Schaepman plezier als de liberalen zelf bet den
Minister lastig makers : ~De afgevaardigde uit Assen is de ondeugende leerling . Hij heeft wat men order studenten noemt been
eigen kop« . In art. i J van bet Ontwerp treedt de Nederlandsche
Bank op als kassier der Rijkspostspaarbank . De beer Gratama
vindt dat louche . In 1888, zoo redeneert hij, moet bet octrooi
der Nederlandsche Bank worden vernieuwd en dan heeft de
Staat door deze kassierderij, door dezen vriendschapsdienst eenige
verplichting jegens de Bank . De opmerking heeft hare waarde .
Maar de hoogleeraar-minister die niet alleen voor den Nederlandschen Staat, maar ook voor de Nederlandsche Bank beef t
to zorgen, vindt die opmerking ongepast. Hoe netjes en fijntjes
zet hij den brutalen dwarskijker op zijn plaats . Welk een lief
tableau, die teekening van Moritz Retsch ! En dan die ~ongeboren
minister van Financier . « Daar ligt jets treurigs in deze woorden,
1)

Sdi . De T id, 22 April i88o.
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lets tragisch bijna ; bet is of de beer Vissering zegt : mijn vader. 1)
land zal dan mijn leiding en voorlichting misses
Dat Schaepman flu en dan schamper wordt, ligt aan de wijze
waarop Vissering verkoos zich over de Roomsche kerk in verband
tot bet sparer to uiten :« . . . Deze schoolmeesterende minister weet
niet of de Kerk »uit instinct of uit beginsel« gees spaarbanken
beef t opgericht . . . . Het gaat niet aan bij den Minister van
Financier eenige kennis van kerkrecht to vorderen, maar bij
behoorde zijn yak en vat tot zijn yak behoort to beheerschen .
Heef t bij nooit gehoord van de middeleeuwsche theologen die
tevens economisten wares ? Heef t bij niet voor jaren reeds in
de »Zeitschrift fur die gesamte Staatswissenschaft« een opstel over deze stof kunnen vinden, een opstel geteekend
door Funk, niet alleen bekend door zijn boek over den Wucher,
maar ook als Hefele's opvolger op den leerstoel der Kerkhistorie ?
» tlit instinct of uit beginsel ! « Wil de Minister weten waarom
de Kerk geen spaarbanken heeft opgericht? Omdat de spaarban ken
winstgevende zaken zijn . De Kerk wenscht niet met den Staat
gelijk gesteld to worden in bet behouden der reservefondsen .
De bekende regels van Vondel : > AI speelt de droes den paap
in 't zwart, zijn snuit verraadt hem of zijn start« suizen door ors
hoofd als de Minister fleemt : »Ik weet dat de kerk een edele,
schoone roeping heeft, wanneer zij zich aan armenzorg wijdt .<
Voorzeker, Hooggeleerde Excellentie, als de Kerk dit ook maar
beter wist, nietwaar? Als zij zich maar onthield van al bet andere,
hoe edel, hoe schoon, hoe verheven, zoudt gij haar prijzen ! Geen
geesten vormen, geen barter reinigen en adelen, maar oude
vrouwtjes oppassen en klierachtige kindertjes verzorgen en den
geeuwhonger stiller, ziedaar de grootsche tack van haar tot wie
gezegd wordt : »Gaat en onderwijst alle volkeren !«
. . . , » De Maatschappij Tot Nut van 't Al~eineen is bet sacrosantum der rationalistische bourgeoisie . Zij heeft twee dogmen :
»Het eigendom is heilig« en »een hemel is er niet« . Daar
bet eerste met bet tweede in botsing komt, tracht zij beide to
verzoenen door aan de armen to prediken : »Spaart en gij zult
gelukkig zijn ! « z)
1 ) Sch .
$)

April i88o .
23 April i88o .
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. . . . Het is in de eerste plaats de tack van den Staat om het
sparen to bevorderen . Geef dan zelf het voorbeeld, bijt de Nederlandsche belastingschuldige de Regeering toe . Geef zelf het: voorbeeld en stel ons in de g~legenheid om to sparen . Maar gij haalt
ons het vel over de ooren, gij bedreigt onze renten en belast
ons met steeds zwaarder last . Gij zijt vol van verkwisting en
een vat den Danaiden . Spares ! Ja, wij hebben er veel stof toe,
flu gij millioenen verkwist aan proefnemingen, millioenen aan uw
onderwijs, millioenen aan uw drie hoogescholen, waar eene meet
dan voldoende is ; aan uwe hoogere burgerscholen die niets dan
intellectueele en moreele runes voortbrengen ; aan uw lagere
scholen, die wij verfoeien . , . Wij kennen u wel, gij alomvatter,
gij alverslinder, gij goddelijke Staat!
. . . . ~En flu mogen wij toch onze verbazing ~uitspreken over
de weergalooze stoutmoedigheid, waarmede een Minister van
Financier, oud-hoogleeraar in de Staathuishoudkunde, deze banaliteiten durfde voordragen . Het geleerde Leiden, het bataafsch
Athene, heeft sinds geruimen tijd den schijn aangenomen alsof
de eigenlijke heilige geesten van het liberalisme daar zetelden .
Vandaar grog de adem uit en de bezielende tocht . Vissering en
Buys wares de groote profeten . . . . De eerste is in dit kabinet
de vertegenwoordiger van den echten liberalen geest ; indien
er hier van geest nog sprake kan wezen . In dit alles is echten
iets, dat een eerlijk man ergert . Die vrome huismoeders, die den
braves wetgever zegenen, makes ons zeeziek . Ongeloovige sentimentaliteit en on wetenschappelijke pedanterie vormen schering
en inslag van dit geheele betoog . . . .« 1) .
Al mocht Vissering's zelfgenoegzame wijsheid nog zoo heerlijk
een mikpunt zijn voor Schaepman's Juvenalis-pret, de Wet op
de Rijkspostspaarbank, die in voege kwam den 25 Mei i880,
wend met groote meerderheid aangenomen, en later steeds geroemd als een toonbeeld van sociale wetgeving .
Eenmaal Schaepman in de Kamer, bestookten de beiden mekaar
we zagen 't alree -- met wedijver in klassieke geleerdheid
in plaats van argumenten . Was de Kamer op reces, dan
bleef echten de Tij d-redacteur zich allerlei permitteeren . Zoo zal
het b .v . straks heeten : ~De hoogleeraar Vissering was in de
openbare meening zoo grout, dat hij een standbeeld was ge1 ) Sch, De Tyd, 28 April i88o .
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worden, en, men w eet het, vat uit den mond van standbe'elden
komt is orakeltaal . Nu is echter dit brons in den dampkring
der Kamer niet bestand gebleken tegen de ontbindende invloeden
die deze lucht vervullen ; bet schilf ert of en roest en toont vele
gaten . « 1 )
Intusschen was een nieuw ontwerp Rentebelasting uit Vissering's
bedrijvig kabinet opnieuw to voorschijn gekomen . Maar weeral
werd bet iii zijn gang ter vergaderzaal belemmerd ; in de eerste
plaats door de ministerieel-gezinden als De Bruyn Kops, en door
liberalen als Van Houten . Eigenlijk was deze, met Schaepman,
het sterkst in de weer, in en buiten de Kamer, om Vissering de
voetjes to spoelen . Zooeven ook had Van Houten zijn artikel in
't Februari-nr, van de i Vragen des Tijds« geplaatst . Schaepman
in ode Tijd« bejuichte den geharnasten aanval en deed bij de
goede gelegenheid alweer zelf een stoot mee .
ook werd de cootie Van Houten strekkende tot voorloopige
intrekking van het ontwerp door Schaepman in de Kamer welshrekend gesteund 2), en zoo behendig dat de Minister, onder de
complimenten om zijn ij ver in het streven naar groot werk,
bijna werd versmacht ; toen Vissering weer op adem kwam kon
hij niet laten Schaepman's ironische hoffelijkheid met wat minder
goedlachsheid to beantwoorden . Maar 't kwam hem duur to
staan
Toen de Minister over de bedoelingen van den voorsteller en
de verdedigers der cootie sprekende, die heeft vergeleken bij de
inquisiteuren uit vroeger dagen, beeft Zijne Excellentie kunnen
goedvinden to herinneren aan een straf werktuig dat historisch
bekend is onder den naam van ijzeren jonkvrouw, maar dat in
bet romantisch kleed waarin bet door hem gestoken werd en de
wijze waarop hij bet voorstelde (een beeld der Moedermaagd
welks armen den boetvaardigen zondaar zoo innig samenpersten
dat hij er door gesmoord werd, altijd tot beil zijner ziel), voor
zeventien leden der Kamer en voor 2'5 bevolking van Nederland
minstens bonend en beleedigend moet wezen .
dk ben verpligt tegen deze uitdrukking to proteateren en kan
mij deze beeldspraak van den Minister niet antlers verklaren dan
door den indruk dien de polemiek, van zekere zijde tegeri de
1) De Tif
~)

»

,
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Rentewet gevoerd, bij hem heeft nagelaten . Van zekere zijde
toch heef t men gemeend in deze Rentewet to moeten zien het
drijven van den hertog van Alva die den tienden penning heeft
itigevoerd .
Het deert mij nog hier to moeten bijvoegen dat de Minister
aldus sprekende over den voorsteller en zijn medestanders, blijk
heeft gegeven niet to kunnen gelooven aan de eerlijkheid der
bedoelingen van zijn tegenstanders .
~Aan welk spreekwoord dat herinnert past het mij niet in
deze vergadering to zeggen .c
't Werd verder bij de beraadslagingen een warboel van belang .
Van allerwege werden allerlei bezwaren aangevoerd .
Uitbreiding van het kiesrecht werd er bij gesleept, en uitvoering
der ondei wijswet, en natuurlijk de eedsquaestie ook . Een herhaling van de verwikkelingen die de belastingdebatten meebrachten,
telkens in drukker nasleep . Wel bleek ten slotte de meerderheid
met genoeg rechtvaardigheidszin bezield om aan het voorrecht
van het kapitaal in portef euille een erode to maker, maar er
was in den geest van de meesten geen zuiver verband met de
bedrijfsbelasting to vinden, vooral wat betrof het bedrijfskapitaal
van kooplieden .
Den yen April liep de bespreking dood . Den 2oen April werd
het wetsontwerp ingetrokken . Den gen Juni werd bij Koninklijk
Besluit aan Mr . S . Vissering eervol ontslag verleend als Minister
van Financier, en de waarneming van het Departement a .s .
opgedragen aan den Minister van Buitenlandsche Zaken, V'an
Lijnden zelf .
Schaepman kon als partijman tevreden zijn
en hij was het .
Met Van Houten had hij bet drukst meegedolven aan 't putje
voor Vissering, - ofschoon hij om redenen die in 't volgend
hoofdstuk to pas komen over de Rentewet zelve iii de Kamer
zoogoed als niets had gezegd . Hoorde of las men hem, dan
had hij eigenlijk in dezen weinig meegedaan ; met bet leukste
gezicht van de wereld grog hij order de zijnen de prijzen
aan 't verdeelen . En die brave Van Baar kreeg de eeremedaille :
. . . . Van Nispen heeft de warmte en de kracht zijner overtuiging, Heydenryck zijn scherpzinnigheid en zijn scherpte, Van
der Hoeven zijn kristalheldere betoogwijze en zijn meesleepende
welsprekendheid, De Bruyn zijn rijpe ondervinding en zijn kloek
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gezond verstand, Reekers zijn ridderlijke, voortvarende rechtschapenheid en Vermeulen zijn sierlijke logica tegen de Rentewet
in bet vuur gebracht . Maar onder al deze strijders komt de eerepalm
toe aan den heer Van Baar . Met onbezweken volharding heeft
hij den langen strijd gestreden en met een bewonderenswaardige
onvermoeidheid heeft hij van den eersten tot den laatsten dag
den Minister geen rust gegund, geen respijt gelaten, totdat op
dien Woensdagmorgen de tegenpartij een wapenstilstand vroeg
om de doode • to kunnen begraven .
Het was een zonderling schouwspel .
>Toen bij de jongste begrootingsdebatten de heer Van Baar
den minister over zijn financieel beleid en zijn financieele plannen onderhield, was de groote hoogleeraar nog in al zijn grootheid . De professorale en staathuishoudkundige morgue vervulde
's mans borst ; de Leidsche waardigheid was nog een met den
persoon ; de heer Van Baar was geen antwoord waardig . Zulk
een Noordbrabantsch afgevaardigde, die uitdrukkingen gebruikte
als een pamfletaire van den derden of vierden rang had op
antwoord geen aanspraak . Het altum silentium was nog to veel eer .
. . . Tijdens zulk een redevoering als die van Van Baar had Zijne
Excellentie juist den tijd om met een bevriend amendement in
nadere betrekking to treden . Zijne Excellentie staat van de
groene tafel op en stijgt naar de groene banken . Maar op eenmaal zwijgt de heer Van Baar . Verbazing. De Voorzitter vraagt
of de spreker zijn rede geeindigd heef t . Neen, maar de rede is
bestemd voor den Minister, en de Minister luistert niet . Algemeen gelach en terugkeer van den Minister op zijne plaats . De
heer Van Baar zet zijne redevoering voort .
aDe eerste les in de convenance droeg vrucht . D~ Minister
begon to luisteren en ook to antwoorden . Maar to antwoorden
natuurlijk uit de hoogte en met die eigenaardige bonhomie, die
niets goedhartigs heeft . Dat antwoorJen was maar zoo half
ernstig ; meer behoefde immers niet?
~De Minister had nog veel to leeren . Daar de redevoeringen van
den heer Van Baar door herhaalde lachbuien vierden onderbroken,
meende de Minister dat het lachen een snort van uitlachen van
den spreker was . Ach ! zoo die zoete waan een rozenmorgenlang
geleefd heeft, dan, ja dan heeft hij eenigen troost kunnen bieden
voor de bittere ervaring der werkelijkheid . Dat lachen bleek hoe
langer zoo nicer tegen den Minister gericht . Ja, tegen den Mini-
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ster, die wet een meerderheid had tnaar geen vriend . Het werd
opgewekt door het schrille contrast tusschen de bittere, felle
waarheden en den gullen, waarachtigen toon, waarop zij werden
gezegd . Want wat de beer Van Baar zoo gulgauw en goedlachs
den Minister toevoegde, dat werd hem straks door den heer de
Bruyn Kops toegebeten, door den heer Blusse toegesmeten, en
door den heer Van Kerkwijk . . . . toegeschopt .
~Iederen dag werd de heer Van Baar voor den Minister lastiger
en vreeselijker . Op ieder punt ontmoette de heer Vissering dezen
onvermijdelijken en onbedwingbaren bestrijder . Eindelijk kwam
de laatste slag . Met het amendement dat streed tegen een stelsel
't welk er na'ar alien schijn niet was en nooit geweest was, ontving
de Leidsche hooggeleerdheid den genadeslag .
~Indien men nu in de Handelingen de redevoeringen van den
heer Van Baar naslaat, dan zal men het geheim zijner bij deze
gelegenheid zoo gelukkige kracht vinden in de volharding waarmede hij een paar eenvoudige, maar echte beginselen van eerlijkheid en recht steeds op den voorgrond heeft geplaatst ; in
het gezond verstand, waarmede hij alle sophisterijen en uitvluchten
en wendingen en draaimgen steeds doorzag en openbaarde ; in
de kloekheid waarmede hij steeds op het hoofdpunt bleef aanhouden, vooral en bovenal in de weldoende warmte, waarmede
hij voor de heiligheid van den eed en de bedreigde rechten der
vrije instellingen optrad . Ook bij de beraadslagingen over de Rentewet is weder gebleken dat niet altij d Cartouche zegeviert . Het
is weder eens bewezen dat braafheid meer is dan handigheid,
karakter meer dan talent, en aan den heer Van Baar behoort
de eer van met talent dat bewijs to hebben geleverd« 1)
XVIII.
>>DE KATHOLIEKEN IN DE TWEEDS KAMER.~
1Vaar aanleiding van de behandeling der Rentewet.

Het stel artikelen dat de Ted tegen de Rentewet richtte is
voor iemand met echt democratischen zin niet altijd even verkwikkelijk . Er bestaat geen reden om to vermoeden dat Schaepman het oneens was met de andere redacteurs, waar deze liever
1) ~De Tijdh, 25

April i88i,
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de waarden in portefeuille gespaard zagen van belasting. De
Ted waagde 't zelfs, de Limburgsche afgevaardigden, die eensgezind zich uitten voor de rentebelasting, met uitsluiting to bedreigen,
en sprak van de katholieke fractie eenerzijds en de zes Limburgsche Kamerleden anderzijds .
Haffmans neemt jegens bet Roomsche hoofdorgaan geen blad
voor den mond : Wij hebben den Ted nooit zoo boos gezien,
nooit in zijn leven
Toen de Kamer tot opheffing van bet Gezantschap to Rome besloot ; toen een katholiek Minister van
Buitenlandsche Zaken aan zijn geloofsgenooten den boon aandeed,
bet pauselijk wapenbord, dat zonder iemand to hinderen aan den
gevel van den ex-consul to Amsterdam prijkte, door slinksche
en onwaardige practijken to doen wegruimen, om zich zoodoende
een wit voetje bij de liberalen to balen ; toen de nieuwe schoolwet werd aangenomen en toen deze werd ingevoerd - bij alle
deze en andere calamiteiten toonde zich de Tj'd verontwaardigd,
maar kalm
Nu slaat ze in den ban Nijst, Ruys van Beerenbroeck, Arnoldts,
Lambrechts, Haffmans en Brouwers, al de zes . . . .« Hadden de
Limburgers voor de cootie Van Houten gestemd, dan was de
rentebelasting van de baan . Zij stemden tegen, en maakten bet
zoodoende mogelijk dat de wet behandeld werd . Ziedaar bunne
misdaad . « 1)
Nu 't wetsontwerp toch was veroordeeld, konden de Roomsche
gemoederen op 't Binnenhof weer tot bedareri worden genoopt .
Dat zou Schaepman pogen met zijn stuk ~De Katholieken
in 'de Tweede Kamer, naar aanleiding van de bebandeling der
Rentewet .« Hij schreef bet onmiddellijk na de intrekking, maar
eerst een paar maanden later verscheen bet in yOnze Wachter ."
Met den val der wet was immers de twistvraag niet uit de
voeten of n .l . de katholieke beginselen bet verwerpen der Rentewet vorderden . ~In meerdere of mindere mate werd dit door
sommige leden van de aldus genoemde katholieke fractie« in
de Tweede Kamer ontkend.«
Schaepman's eerste gemoedsbezwaar tegen de Rentewet ligt
in haar aanslag op den vrijdom der kerkelijke goederen . \Veerom
zal de priester de vrijheid nemen bet hangende politieke vraagstuk aan zijn Roomsche geweten to toetsen . De eerste maal een
1) ~Venloosch Weekblad«, 2 Ap .il I88
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betoog van moraal tegen Lohman en Keuchenius, dezen keen
over al de denkershoofden der Kamer een voile korenmaat
rechterlijke tekstengeleerdheid . Wat een plezier was hot hem,
die voor al die meesters in de Rechten als een poetisch outsider
gold, zich op to tronen tot hun alley leermeester in bet Kerkelijk
Recht,dat - al trokken de heeren flu nog zoo den news op
toch bet recht was bij uitnemendheid, hot recht op Gods bestel .
Nu begint bet met hot Concilie van Trente, en hot gaat over
Phillips, >Kirchenrechtr en over dat van Mgr . C . Martin, en
over Pallottini's ~Sacerdotium et Imperium« om to bewijzen dat
eene zaak onbetwistbaar mag heeten : De volksvertegenwoordiger,
die als mode-wetgever eene wet goedkeurt, waardoor hot beginsel
van den kerkelijken vrijdom wordt geschonden, pleegt een vergrijp tegen de vrijheid en hot recht der Kerk« 1) .
Dan wordt de eedsquaestie besproken, die eerlang door
Schaepman moor in den breede zal worden uitgewerkt .
Uit Hailer en uit Adam Smith, uit Stahl en Stuart Mill
krijgen we verder to hooren dat een belasting, als die naar hot
hart van Minister Vissering, of bedenkelijk, of onrechtvaardig, of
onuitvoerbaar is .
Het meest hecnt Schaepman in dezen voorloopig aan de leer
van Stahl, die hierop neerkomt » dat de Staatsburger niet voor
zijn eigenlijk privaat vermogen, niet voor zijn z.g . zuiver inkomen
belastbaar is, maar alleen voor zoover dit valt onder hot bereik
van den Staat, door den Staat bestaat of door den Staat vruchtbaar en vruchtdragend wordt . Ieder lid der maatschappij bezit
of tracht bezit to verwerven of to vermeerderen . Niet echter als
lid der maatschappij is hij belastingschuldig, maar alleen in zooverre hij deel heeft aan de waarborgen van behoud en de kansen
van winst die de Staat aanbiedt, schept, vermeerdert of in stand
houdt . De maatstaf is dus nooit bet privaat vermogen - kapitaal
of inkomsten, maar hot privaat vermogen, zooals bet zich duidelijk
openbaart . Voorzeker, de juiste grens is moeilijk aan to wijzen .
Maar met dit beginsel zijn alle inquisition op belastinggebied
veroordeeld en is de belastinghef f er in zijn schattin g beperkt
tot de uiterlijke kenteekenen : vaste goederen, bedrijf, vertering .
Dat naar den laatsten maatstaf de eigenlijke heffing behoort to
geschieden, dat de twee eerste kenteekenen of afzonderlijk slechts
1)

» Onze Wachter~, i881, i, biz . 320.

toot een gering bedrag mogen worden aangeslagen of dat zij,
die voor deze grondslagen reeds door een andere belasting worden
getrof f en, een recht tot of trekkin g moeten bezitten is eisch der
billijkheid en ligt voor de hand . Evenzeer ligt het voor de hand
dat in deze opvatting de rentehelasting geen plaats heef t .
~Het zal wel niet vermetel zijn to meenen, dat de gezonde,
ruime en toch beperkte idee van den Staat meet met onze katholieke begrippen overeenkomt, meet met onze beginselen strookt
dan de socialistische opvatting in wier individualisme en communisme de rentewet volkomen .past.« 1)
Aan allerlei schakeeringen, als bhet is toch altijd de vraag«,
>het is vooreerst een vrij onbewezen zaak«, Whet zal wel niet vermetel zijn« enz, speurt men genoeg dat Schaepman, hoezeer ook
met allerlei teksten uitgerust, niet zoo stevig in zijn zekerheid
staat . Want voor hem blijft toch altijd in dezen het zwaarste dat
de katholieke afgevaardigden de bronnen niet moeten openen
waaruit de soldij voor de heerscharen der staatsschool words
geput. «
Even zwaar weegt het hem trouwens dat de belastingen,
onder den thans bedachten vorm, niet zijn in to voeren e zonder
de eene of andere immoraliteit : de voile openbaarheid der aanslagen of eigen aangifte gepaard met den eed . Liever een
staande onrechtvaardigheid in het belastingstelsel dan een
blijvende onzedelijkheid in het volksleven . Indien er van een
katholieke traditie in onze Tweede Kamer spraak mag zijn, dan
words zij gevonden in de geschiedenis onzer belasting-wetten .
Zij spreekt nergens luider dan in den steeds toenemenden afschuw
van den fiscalen eed . «
Maar vooral bij de volgende bladzij dienen de ooren gespitst .
Waar het de rol gelds, die Schaepman zich in de politiek van
zijn eigen partij meent toegedacht, spreekt hij thans to nauwernood in diplomatieke raadselen
>De heweegredenen waaruit het verzet tegen de Rentewet
voortspruit, hangen samen met de hoofdbeginselen, die in een
staatkundig program voor katholieken nooit kunnen of mogen
ontbreken .
Het is her de vraag niet of zulk een program voor de
Nederlandsche katholieken noodzakelijk, nuttig of mogelijk is .
1)

Bonze `vachter«, ,88i . i, biz . 329 .
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Voor zoover men mag oordeelen heerscht over de beide eerste
punten weinig verschil . Maar de mogelijkheid? Bij den twijfel
daaraan heeft men niet alleen aan bet zoo dikwijls genoemde,
gelaakte en betreurde individualisme to denken . Men heeft ook
rekening to houden met de groote vrijheid, die de Kerk in alle
dingen die niet bet geloof, de zeden of bet recht raken, aan
hare zonen laat . Ook wordt een program niet geschreven, maar
bet wordt. Eerst bet gewoonterecht en dan de geschreven wet.
Eerst bet levee en dan de leer . Ontwikkeling, ervaring en geduld
zijn bier noodig . Een program, dat binnen scherp afgebakende
grenzen een groote ruimte van beweging laat, is niet bet werk
van een dag .
~Indien echter de Nederlandsche katbolieken ooit bunne staatkundige meeningen en wenschen in een program zullen bescbreven
vinden, dan staan ongetwijfeld twee beginselen aan de spits. Ook
zonder program zijn deze voor ieder die zich op staatkundig
gebied beweegt, onafwijsbaar . . . :
I . Het handhaven en verdedigen van de rechten der Kerk .
)2 O. Het beperken der moderne staatsmacht .c
Hij die als Kamerlid zich in zijn priesterkleedij nogal wat
wereldsche f antasie veroorloof de, en die over bet stemmig zwart,
waartoe hij zich steeds verplichtt e, toch een snort Rubenshoed
dorst laten bloeien - naar Stellwagen's getuigenis, een heerlijkheid
op zoo'n kop - aarzelde niet een pleidooi voor bet Kanonieke
Recht op 't Binnenhof thuis to brengen
> Het ter zij de schuiven van bet Kanonieke Recht, niet alleen
door de Staatsmacht, maar ook door de geboren verdedigers der
Kerk is een der grootste rampen onzer eeuw . De strijd voor de
Kirk gaat daardoor op in allerlei gevecbten in de lucht . De
vaste grond zinkt weg, de zakelijke beteekenis gaat ten onder,
op bet einde verdwijnt zelfs bet gezond begrip der beginselen .
Le catholique liberal, beeft Jules Morel eens op onovertreffelijke
wijze gezegd, le catholique liberal est celui qui pour la sauvegarde
de 1'Eglise prefere le droit common au droit canonique .<< Zonder
bet to willen en zonder bet to vermoeden streeft menigeen in
die richting voort . Een noodlottige begripsverwarring werkt
hiertoe mede . Men verkeert in den waan dat de Kerk van den
Staat voorrechten eischt, gunsten en gaven . In geenen deele. De
Staat behoeft niets to geven, hij behoeft slechts to erkennen . De
Kerk verlangt niets dan de vrijheid om to zijn gel~7 z,I is. Maar
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dit zijn gelijk zij is, kan zij niet laten bepalen door' bet gemeene
recht, dat niets anders is dan menschelijke zetting, dat in onze
dagen of hankelijk is van den volkswil of van den Staat . Hier
toch is niet langer spraak van het gemeene recht der christelijke
tijden . Toen immers gold als beginsel dat een voorschrift van
het gemeene staatsrecht geen of breuk deed aan eenige bepaling
van bet Kerkelijk recht . Waar zelfs de j5rivileoimn werden geeerbiedigd, hoeveel meer de rechten.
~De toestanden zijn veranderd . Het gemeene recht onzer dagen
is niet alleen vrij, maar wars van alle Christendom .
~Het staat geheel op zicllzelve, geheel onafhankelijk . Het wordt
door niets gehouden of gebonden . Het is de bron van alle recht .
~In dezen staat van zaken dreigt op ieder punt gevaar. Al is
het waar dat de Kerk geen antler wapen heeft dan haar protest,
juist dit wapen moet zij niet afleggen . Waar hare kinderen het
recht hebben merle to spreken op bet gebied der wetgeving
moeten zij dat protest door hun woord voorbereiden en aankondigen .
Iedere andere houding is onmogelijk . De Kerk, die dit gemeene
recht aanvaardt, erkent de tijdelijke orde, de orde van den Staat
als haar meerdere . Zij verzaakt niet alleen haar recht, zij pleegt
een zelf moord .
~Maar indien dit aldus is - en er is niernand die hieraan
durf t twij f elen - dan kan de verdediger van de rechten der
Kerk voor haar wel niet minder vorderen dan wat het echte
gemeene recht aan iederen man behoort to geven : bet eigen recht.
~De beperking der staatsmacht is een der dringendste eischen
van onzen tijd . Indien de volken niet tot een snort van verfijnde
en verwijfde barbaarschheid zullen afdaleti is niets zoo gebiedend
noodzakelijk als het terugdrijven van den alles overheerschenden
Staat en het weder opwekken der individueele krachten, der vrije
instellingen, der zuiver maatschappelijke vereenigingen . Zoo niet,
dan gaat bet christelijk Europa het lot van Turkije to gemoet .
De uiterlijke vorm der omstandigheden kan verschillen, de kern
zal dezelfde zijn .« 1)
Allang kende Schaepman den grooten regel : de wijsbegeerte
ook in 't werkelijk
moet steeds in 't werkelijke leven op school
leven van den hedendaagschen dag .
In de toepassing was hij nog lang niet waar hij later komen
1 ) »pnze WachterK, 1881, I, 344 345 .
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zal . Intusschen mag men bedenken dat Schaepman in '8i over
het aankweekeil van een gezond individualisme niet anders
oordeelde dan op de wijze die tien jaren later aan den schrijver
van »Rembrandt als Erzieher« zooveel roem zal bezorgen .
Schaepman's aanziera in de Tweede Kamer groeide met den
dag. Van nu of kan men zeggen dat zich een vaste groep
vormde rondom hem ; pie conservatief-katholieken neigden naar
de leiding van Heydenryck en Van Nispen, terwijl de jongere
durvers den Doctor volgden .
Dat was 't geheim van den Roomschen priester, die genie to
zijner beschikking had . ITet ~enfant sans souci«, de student ~du
gai scavoir< binnen de koffiekamer, kon daarbuiten zoo verbazend
ernstig zijn !
XIX .
OVER DE VERKIEZINGEN VAN i 88 i,
OVER BROEDERTWIST ENZ.
Zonder een kleine crisis in en buiten de Kamer grog dit zoo
maar niet .
Er was rumoer, beslist ; en met allerlei ongemakkelijk gedoe,
wederzijds en onderling . Daar stonden by . in de debatten over
de Rentewet Schaepman en Heydenryck saam tegenover Brouwers
en Nijst .
Het was op 't Binnenhof een eerste geval van 't gees zoo stilaan
een van Schaepman's eigenaardigste politieke karaktertrekken zai
worden . Bot en barsch kon hij zijn jegens de vrienden ; vorstelijkboos, in den zin van vormelijk-heusch en hoofsch, hoewel inwendig
woedend was hij jegens de vijanden . Inderdaad ; zegde de Doctor zijn
zeg aan geloofsgenooten, die in vrije kwesties zoo vrij waren anders
to denken dan hijzelf, dan klonk het meestal niet malsch . Had
hij het integendeel met een tegenstander to beslechten, dan gaf
hij bij voorkeur veer een proefje van zijn eenig talent om oh
een aangename wijze den menschen onaangenaamheden to zeggen .
Uit den eigen mond van meesters in den parlementair-oratorischen
trant der ironie heb ik gehoord dat ze onder 's Doctors vele
schitteringen er geene meer beiaijdden dan deze.
En zoo'n dubbel-tooneeltje was aan de orde in de groote
zitting van i 6 Maart '8 r, waarover eventjes boven . Met een krab
en een snauw had Schaepman den armen Brouwers in zijn schelp
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teruggestopt, en daarna in een toonbeeld van sophistenrede getracht
aan Minister Vissering wijs to maken dat hij, Schaepman, en
Mr . Van Houten het heusch met zijn Excellentie goed meenden,
en dat ze hem enkel verzochten zijn ontwerp in to trekken omdat
ze hem - verre van jegens hem geniis aan vertrouwen to
koesteren - wel degelij k bizonder vertrouwden als zij nde, hij,
de professor, de man, de eenige man in de Kamer, die in staat
was in plaats van dit gebrekkige ding, zijner niet waardig, iets
veel beters to leveren, een onsterfelijk meesterstuk, als men hem
maar enkele maanden volkomen met rust liet . . .
De Minister voelde waar 't heenging, en bracht er met zijn
Leidsch-klassieken
smack, die 't orgaantje der katholieke
kieschkeurigheid miste, het beeld bij to pas van het middeleeuwsch
f oltertuig der IJzeren Maagd, in wier omarming het slachtof f er
zijn dood vond .
Voor 't gevoel van de Roomschen was hier weinig minder dan
heiligschennis, en priester Schaepman verrees met de philippics,
waarover boven 1), niet minder door de Limburgers dan door de
anderen bewonderd, en waarbij Vissering het, gelukkig voor hem,
niet weder opraapte.
En de Limburger Haffmans, die 't in de Rentewet met zijn
gouwgenooten hield, noteert : een luid bravo bij de Katholieke
leden zonder dat er aan de andere zijde het minste protest werd
gehoord . . . In eens was alles Clangs onzen kant) vergeven en
vergeten . De verontwaardiging over den hoop en de voldoening
wegens de tuchtiging maakte alles weer goed .« 2)
Maar aldra begon het weer to haperen tusschen Limburg en
ode Tijd«, ditmaal met de Juni-campagne voor de verkiezing .
Want met verdubbelden ijver zette ode Tijd« in voor de antirevolutionnairen . Haffmans, de hartelijke Zuiderling, die steeds
droomde dat de Katholieken over heel Nederland in een groot
Limburg woonden, en die zoo goed had gehoopt dat, zittende
naast hem in de Kamer, de Doctor in zake Monsterverbond
wijzer zou worden, hield elken dag banger zijn ontstelde hart
vast . . . En dat onze brave Roomschen, verleid door ide Tijd«,
zoowaar aldoor die geuzen steunden, die mi, dank zij Roomsche
stemmen, nog drie Kamerzetels hadden bijgekregen . . . en dat
l) lie blz . 126-127 .
2 ) ) Venloosch Weekblath, 19 Maart '81 : >>Een alleraardigst Moment
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de anti-revolutionnairen zelf toch steeds hun rug keerden naar
Roomsche candidates .
. . . En zeggen, gaat Haffmans voort, dat een jaar geleden de
Katholieke Kamerleden zoo goed naar de eenheid op weg wares .
Maar eerst boycotteert men de Limburgers om een lags dubbeltjeskwestie, en nu komt driester dan ooit > de Tijd« met haar Monsterverbond voor den dag .
't Is alles de schuld van den Doctor, knarste de goeie man,
en hij snikte daarbij : en ook de mijne, ik die hem in de Kamer
bracht en zijn politieke beteekenis hielp verhoogen . Maar dat
alles biechtte Haffmans zichzelven in stilts . Voor de menschen bleef
hij heusch zijn handje houden boven Schaepman's grooten kop, en
hij trachtte zichzelf en zijn leesgraag publiek to paaien met den
boerentroost : 't Is alles de schuld van ode Tijd . Maar -- en hij
wil beduiden dat Schaepman o, zoo weinig daaraan meedoet
het oordeel van ode "Tijd« is niets meer en niets minder dan het
gevoel van een leek, die door een gelukkig toeval in het bezit
is geraakt van de meeste aandeelen in de handelsonderneming
ode Tijd«, en daardoor koning kraait .« 1 )
Zoo angstvallig zorgde Haffmans voor 's Doctors goede f aam ;
en dan kreeg hij van hun beider vriend Oldenkott in > de Gelderlander« nog to hooren dat bij de »Limburgers steeds voorop
stond het speciaai provinciaal eigenbelang« !
Dit is een proefje slechts van 't gekibbel onder voetgangers
in de keukenlucht-atmosfeer . Het aanschouwen der harddravers
in de groote renbaan is verkwikkelijker inderdaad : Kuyper
immers en Schaepman does mee .
Maar 't past beter vooreerst nog even terug keeren tot bet
vroegere beeld : de wieg van bet Monsterverbond .
Mooi schommelde Schaepman steeds voort, in het tempo
dat er naar omstandigheden bij hoorde . En een prachtige
gelegenheid had hij to baat genomen, even voor zijn intree in
de Kamer, om to beproeven of het wichtje al vat gure weer
kon verduren . Het artikel in ode Tijd-, » Na de verkiezingen
voor de Provincials Staten << blinkt van vaderlijk welbehagen .
Wel was pde overwinning des Geestes<< niet gekomen zooals hij
ze in zijn Sinksen-visioen een week to voren gezien had, 2 ) maar
't grog er toch stilaan heen
1 ) ~Venloosch \Veekblad<, 25 Juni 'Sr .

~) ~De Tijd«, 17 Mei iS8o, yDe Overwinning des Geestes<< .
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. . . >Vooreerst is door deze verkiezingen de aandacht op de
Provincials Staten gevestigd . Wat voor ons geheele staatkundige
leven geldt, geldt vooral in den kring van de Provincials Staten
Wij zijn ingedommeld en al voortdommelende liberaal geworden .
Wij warm het en ontwaakten en wisten niet hoe we aldus werden .
Maar het feit lag er . . . Ons Hoogerhuis werd de Olympus der
liberalen ; een tijdlang zetelde daar de Zon, die alles met goud
overlaadde . Toen bemerkte men dat de samenstelling onzer
provincials vertegenwoordiging niet aan de eigenlijke toestanden
beantwoordde. Het duurde nog lang eer men na die waarneming
tot handelen ging besluiten . . . Bij de jongste provincials verkiezingen heeft men voor het eerst gehandeld .« 1 ) Ook Eerste
Karnerzetels bleken vatbaar voor schuddingen, hoewel de liberals
meerderheid onverwrikt bleef .
>Dat de uitslag geen andere was mag niet verbazen . De zaak
was nag niet voldoende voorbereid . . . Het was een proefneming .
De belangstelling is opgewekt ; men heeft de eigen kracht en
de kracht van den tegenstander leeren kennen . Dat is reeds veel . . .
~Een tweeds uitkomst van deze verkiezingen is de samenwerking
van anti-revolutionnairen en katholieken . Zoo gebrekkig en zoo
onbeholpen ze ook nog zijn mocht, het is nu gebleken dat zij
in geenen deele tot de onmogelijkheden behoort . Wanneer men
van beide zijden met volkomen eerbiediging der zelfstandigheid,
op den grond der bestaande machtsverhouding, tot , een goed
verstand komt, dan is de heerschappij van het liberalisme ernstig
bedreigd . . .
>>Ongetwijfeld ontmoet zulk een samenwerking overal den
heftigsten tegenstand . . . Van beide zijden west men zeer goed
wat het zijn zou indien geen derde daar tegenover stond . Opmerkelijk echter is het hoe de liberals vogelaar van deze verschilpunten in zijn belang gebruik west to makes . Geldt zijn bestrij ding
een katholiek dan haalt hij uit zijn mars de bloeddecreten en
de brandstapels, Vergas en Alva, de Jezuieten en de Inquisiteurs,
de martelvaderen en de hagepreekers ; dan west hij to zeggen
hoe dat alles hier zal terugkeeren, hoe de Paus alle bij bell op
een hoop zal laten stapelen, en op en met dies hoop alle protestanten
zal laten verbranden, indien de boeren van Papekop zich
laten verleiden tot het stemmen voor een Paap . Maar staat
i) >De Tijdc, 22 Mei iSSo, ~Na de Verkiezingen voor de Provincials Staten .K

een anti-revolution nair hem in de zon, dan west hij den Roomschen
to verhalen hoe die candidaat eigenlijk een ~fijne« is, een van
die menschen die vroeger hier de Roomschen hebben vermoord,
die de kerken hebben ingepalmd ; die flu nog leven van tienden
eigenlijk voor missen opgelegd . . . Dit voor de kiezers die behooren
tot het kiezersvee. Voor de beschaaf den heef t men een antler
middel ; het monsterverbond tusschen Rome en Dordt . Dan staat
b.v, prof. van Boneval Faure - een Leidsche professor! - op
en verkondigt den lands : het verbond van Rome en Dordt is
duidelijker dan ooit! Geen marktgeschreeuw van >>Tijd« of
Standaard« kan de waarheid, die spreekt uit dit fsit, ooit tot een
leugen maken. «
. . .~De liberalen weten met zekere wetenschap dat zij alleen
door het aanprikkelen van den geloofsstrijd kunnen heerschen,
Haat of laf heid zijn hun vaste bondgenooten, en waar zij niet
tot een snort van of val kunnen leiden, daar scherpen zij de
wapens van den geloofsstrijd . . . 1 )
Een jaar nadien gaat bet weer over ode practische vraag~ 2 )
op grootere schaal : `Vat staat de katholieken bij de as . Juniverkiezingen to doen ? Het antwoord bewijst dat de provincials
bevindingen Schaepman's overtuiging onverwrikt hebben gehouden : 's lands heil ligt in 't Monsterverbond .
Intusschen bleef ook ode Standaard« niet werkeloos . Vanaf
I April '8 i schreef Kuyper zijn artikelen, samenwerking aanbevelend »met een program van tijdelijken aard<<, waarvan bij
wij ze van uitzondering het eenig doel zou zijn een omzetten
van den geheelen toestandr .
De programtekst zou vooral steunen op census-verlaging en
terugkeer tot de enkelvoudige districten .
Dat samenwerken op een program« beviel Schaepman maar
half, want hij tastte sinds lang - en bewonderde - den Caesar
in Kuyper ; maar samengaan zonder een door een program
gevestigd bondgenootschap, dat met genoegen hoor, zooals hij
het trouwens beijverde nu bijna tien jaar lang .
Met gees antlers partij dan met de anti-revolutionnaire kunnen
de Roomschen mee .
Is het overeenkomstig onze waardigheid om ons to maken tot
1)
2)

~De Tijd«, 22 Mei i88o,
u
2 11ei i88i .
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helpers eener partij, die, zoo zij overmachtig was, zich onmiddellijk
tegen ons zou keeren ? - Zoolang katholieken eene minderheid
vormen, die door geographische eigenaardigheden en kunstmatige
geografie van meer dan de helft harer beteekenis wordt
beroofd, zoolang blijft het zeker dat deze minderheid, indien zij
eenigen invloed wit uitoefenen, altijd op de eene of de andere
wijze helpen moet. Zoolang blijft het tevens zeker dat zij gees
enkele partij helpen kan, die zich, waar zij overmachtig wordt,
niet tegen haar zou keeren .
~Voorzeker, onze historische herinneringen dienen niet juist
ter aanbeveling der anti-revolutionnaire partij . Maar laat ons om
bet verled~en het heden niet vergeten . . . Heef t de liberate partij,
sinds zij oppermachtig werd, zich niet tegen ons gekeerd? Men
zal antwoorden dat wij van haar zijn heengegaan . Laat ons
oprecht zijn ; bestaat er niet een rechtsregel : is feat cui j5rodest ?
Was de afscheiding niet voorbereid? Werd zij voor de katholieken
geen geboden plicht, indien zij nog katholieken wilden zijn ?
Was de afscheiding geen winst voor de liberalen ? Kon zich van
toen of de liberate partij niet juist in haar modernesekte-karakter
vertoonen? Het eenige wat haar verdacht maakte was de Roomsche sleep. Zij deed zooals Gambetta met Belleville gedaan heeft .
~Het zal met iedere partij zoo zijn . Indien bet conservatisme
weer tnachtig, overmachtig wordt in den laude, dan zal het zich
vertoonen als de groote protestantsche partij . . . Indien de antirevolutionnaire partij oppermachtig werd, dan zouden wij staan
tegenover godsdienstige tegenstanders, en de strijd zou nog niet
gevoerd behoeven to worden op ieder levensgebied .
~Het is waar, in de dingen van het dagelijksche levee zijn de
liberalen vrij wat hebbelijker dan ales issus de Calvin, maar in
den strijd onzer dagen, in den strijd ook bij de stembus komt
het toch niet op de dingen d~s dagelijkschen levees aan . Indien
men oprecht is, dan zal men zeif bekennen dat de toegefelijkheden der praktijk somtijds tot een snort van wapenstilstand voeren,
die verzwakt en verwijft . Strijden is de leas en het lot ; enhet is
daarom beter een open bestrijder to hebben, dan een tegenstander,
die onder bloemenkransen de ketens verbergt .
Men kan bet met allerlei fraaie namen, als fierheid, zelfstandigheid en dergelijke beschrijven, ten langen leste is het iets
antlers . Wat belet de anti-revolutionnaire kiezers een katholieken
candidaat bij een herstemining to steunen ? . . . De leaders schrijven

»Ons yolk wil niet« . Maar is uw yolk dan ~dnverbeterlijk ?« Of
vreest het ons? Het steunen van een »Calvinist« zweept ons ook
niet op tot hooge geestdrift, maar wij weten wat op het spel
staat en wij vreezen niet .
Hoe dit alles zij, voor ons staat de vraag of wij nog langer
het juk der liberale onbekwaamheid en der liberale overheersching
willen dragen . 's Lands toestand is niet to verbeteren dan door
een forschen greep. Niet de herziening van ons belastingstelsel
is het dringendste . Dringend is de herziening onzer organieke
wetten, onzer kieswetten en onzer onderwijswetten . Deze verlammen
en rumeeren ons .
Wat dan ?
~Naar onze meening kunnen de katholieke kiezers hun stem
aan de anti-revolutionnaire candidates niet weigeren .« 1)
Wel neemt ook Schaepman gevallen van uitzondering aan .
Maar aan zij n regel houdt hij vast als aan het eenige redmiddel .
Een paar weken daarop heeft ode Standaard« het alweer over
ode Roomsche Staatspartij «, zwaar van complimenten - et pour
cause - aan degenen die in Juni as . bet weer moeten does .
En met een bevlieging van oprechtheid, die telkens even voor
de verkiezingen de afmetingen nam van een panygerische ontboezeming : De meeste Kamerzetels, die in '7 7 en '79 door de
anti-revolutionnaire partij veroverd zijn, zouden we niet in onze
macht hebben gekregen, indien de leiders der roomsche Staatspartij hun geesttrawanten niet hadden aangemaand om onze
kandidaten to steunen .
Winnen we eerlang nog een paar zetels dan zal dit weer
zoo zljn .
~Ja zelfs indien onze voorspoed ook na '8 i doorging en we
allengs ook in bet Noorden terrein wonnen, bet zou altijd hetzelfde
blijven : »Met de hulp der Roomschen even er door . Zonder die
hulp zeker verloren<, .
~Dit is telkens en telkens door ons berhaald, en wordt ook
flu weer, met de stembus in het gezicbt, kras, klaar en duidelijk
dezerzijds uitgesproken . En of de roomsche pers al goedvindt to
verhalen, dat we den factor hunner stemmen liefst in een hoekje
wegzetten - dit maakt bet feit niet ongedaan - dat we flu
van '73 of steeds open kaart hebben gespeeld en niet ophielden
1)
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telkens en telkens weir onze eigen geestverwanten op dies
factor to wijzen .«
En dan volgt een van die allerkostelijkste proefjes van reaalpolitiek meesterschap zooals alleen Dr . Kuyper die leveren kan,
als de matelooze genialiteit de normaal-zedelijke begrippen overzwalpt en cynische oprechtheid moet heeten :
. . . Niet, men versta ons wel, om daardoor eenige dankbaarheid
to toonen . Volstrekt niet. Tot dankbaarheid jegens de roomsche
staatspartij houden we ons zelven geheel onverplicht .
~Dankbaarheid komt alleen dan to pas, indien bij den man,
die met a meedoet, een intentie bestond om u een dienst to doen .
Indies b .v, de roomsche partij dwaas genoeg was, om haar eigen
belang op to of f eren voor het onze, en geleid werd door den
aandrang om haar anti-revolutionnairen landgenooten een genoegen
to doen, dan, we geven het volmondig toe, zou er vary dankbaarheid en dankbetoon in wederdienst sprake kunnen komen .
»Maar flu dit niet zoo is ; nu ieder weet dat de roomsche
staatspartij zoo wijs is, om, evenals elke andere staatspartij, alle
sentimentaliteit over boord to werpen, en eenvoudig zaken to
doen ; weet ook, dat de roomsche staatpartij, wel verre van zich
to verheugen in den bloei van het Calvinisme, eer integendeel
met leede oogen onze aanwinst in levenskracht gadeslaat ; en
dus evenzeer weet, dat de roomsche staatspartij om gees andere
reden onze candidates tijdelijk steunt, dan omdat ze hierin voor
den algemeenen vaderlandschen toestand en voor haar eigen
partij voordeel ziet ; vast besloten om ons met de meest nuchtere
koelbloedigheid weer to laten glippen, zoodra ze in gewijzigde
tactiek meer heil mocht zien ; --- flu spreekt het dan ook vanzelf
dat er uit dit stemmen op onze candidates volstrekt niet de
minste verplichting voor ons geboren wordt, noch tot dankbaarheid, noch tot betoon van wederdienst .
>>Wel heeft men jaren lang beproefd, de zaak anders in to
richten door het formeeren van een geloovige partij . Wij oeloofden,
de Roomschen beloofden, de Conservatieven oeloofden ook nog
zoo iets of wat, en al geloofden we nu ook alle drie wat anders,
we hadden het woord
gelooven« dare toch alle drie gemeen .
Dat was de Triz5le , al-liantie-gedachte . Dat was de georganiseerde
leugen, die van 'bo tot '70 onze politiek opgehouden en bedorven
heeft, en waartegen we van '7 i tot na '8 i rusteloos en zonder
spares zij n opgekomen .
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Die valsche partijformatie is dan nu ook van de baan .
ileder heef t thans ingezien dat ~ geloof G een zaak des harten
is, die buiten beoordeeling valt ; dat dus alleen ~geloof r in den
zin van ~belijdenis« basis van partijformatie zou kunnen worden ;
en dat, waar nu op het stuk van belijdenis, voor wat de politieke
artikelen der confessie aangaat, Roomsch, Calvinist en Arminiaan
vlak tegen elkander aanbotsen, er uitteraard nooit antlers dan
door zelfmisleiding en oppervlakkigheid aan het formeeren
van eene machtige partij, op zulk een gespleten grondslag, kan
worden gedacht .
~Althans ode Tijd« beaamt to dien opzichte thans ten voile wat
steeds onzerzijds verdedigd wend, en arbeidt nu ook harerzijds
aan bet organiseeren van een roomsche staatspartij op eigen basis .
~En dit flu levert bet ongelooflijk voordeel op dat we thans
over en weer een volstrekt zuivere positie hebben ; in geen enkel
opzicbt elkaar naar de oogen hebben to zien ; en dat we, terwij l
onze eigen beginselen en de eer onzer vlag volkomen ongerept
blij yen, niettemin krachtiger dan ooit tot bestrijding van bet
liberalisme kunnen samenwerken .
~Vroeger, in de dagen van bet ~geloovig« allegaartje, rommelzootje hadden we haast gezegd, was bet altijd vroom praten bij
de stembus ; maar zoo was er niet gestemd, of de eerzuchtige
conservatieven woelden en werkten, om bet kabinet maar hoe
eer hoe liever om ver to werpen, en dan zelven zich in bet zaal
to zetten . Dan bedierven ze natuurlijk weer alles, werkten er ons
arme yolk nog dieper onder, en juist door zoo stelsellooze,
eerzuchtige oppositie kwam het liberalisme tot zijn macht .
> Maar thans niet meer .
>>In de framer-oppositie spiegelt zich thans vrij zuiver de oppositie,
die in bet land bestaat, af. De conservatieven verdwijnen, en
instee daarvan ziet men twee scherp afgescheidene groepen, die,
elk op een eigen levenswortel, allengs een organisch leven ontwikkelen t . w, de anti-revolutionnaire partij, die reeds tot eenheid
kwam, en de roomsche, die er naar streeft.
>>Tot zooverre loopt dus alles zuiver, en zou niets rationeeler
zijn dan dat elk der beide partijen ook geheel op eigen hand
bij de stembus werkte .
>>Maar zie, hiertegen bestaat flu eenmaal een onoverkomelijk
bezwaar, gelegen niet in eenige gezindheid of onwil van menschen,
maar in de wijze waarop ons land is bewoond .
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> Woonden alle Roomschen in Gelderland, Limburg, NoordBrabant en Zeeland ; alle Calvinisten in Friesland, Groningen,
Drente en Overijssel ; en alle Darwinisten in Zuid-Holland,
Noord-Holland en Zeeland, dan bestond er geen moeilijkheid .
>Maar dit is flu eenmaal zoo niet .
>De Roomschen bezuiden den Moerdijkuitgezonderd, wonen
alle >gelooven en ongelooven« in ons goede land dooreen .
>Dit nu maakt dat, vooral bij ons ellendig systeem van twee-,
drie-, vier- en zevenvoudige districten, de minderheden zich of
combineeren moeten, of doemen tot machteloosheid .
>Dat laatste lust ons flu eenmaal niet ; en zoo ligt het voor
de hand, dat, zoolang de Darwinisten en ons en de Roomschen
gemuilband willen houden, ze ons sa,am tegen zich over vinden .«
Dit wil Schaepman volkomen beamen . Hij teekent bij dit
Standaardschrij ven aan in de > Tij d « : 1 ) > Neeri, geen dankbaarheid,
geen betoon van mededienst, herhalen wij . De Staatspartij, die
aan gunst en ongunst hangt, is reeds op den terugtocht naar
haren ondergang. Niet om de anti-revolutionnairen to belie ven ;
niet uit sympathie voor het Calvinisme hebben wij gehandeld ;
maar omdat wij op onze marsch de legerafdeeling der antirevolutionnairen ontmoetten, bereid om denzelfden vijand to
bestrijden, waartegen wij oprukten . Dus niet in de catechisatiekamers, niet aan den voet des kansels, niet in bijbelgenootschappen
of traktaatjesbureaux, maar op het oorlogsveld hebben wij de
anti-revolutionnairen de hand gereikt ; daar heeft de krijgsklaroen
beide partijen, ieder onder haar eigen vaandel, tot een gemeenschappelijken aanval opgeroepen, om den stormloop tegen de
liberale veste to ondernemen .
>Wij zagen daarin voordeel voor >onze eigen partij« o ja ;
maar ookvoordeel >voor den algemeenen Vaderlandschen toestand« .
>Voor die betuiging vats den »Standaard« zijn wij niet geheel
ongevoelig ; als men bekent dat het algemeene heil des lands bij
ons als factor binnen den kring van onzen arbeid behoort, dan
aanvaarden wij dat getuigenis met erkentelijkheid ; maar kunnen
op onze beurt eene dergelijke lofprijzing moeilijk aan het adres
der anti-revolutionnairen terugzenden . Althans de >Standaard«
verdient haar niet. Hij schrijft :
>Bestond er flu ten onzent niet wat men noemt An%5aj5isme ;
1)
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hadden we niet een historie, welke die veees voor Rome tot
diep in het bloed heeft ingeprent ; en ware alzoo de klove die
ons van de Roomschen afscheidt, 't zij to dempen, 't zij to
overbruggen, dan zou nog alles normaal loopen en de hulp over
en weer zonder wrij ving of bezwaar verleenen laten .
Maar nu dat Antipapisme eenmaal levensfactor is, valt ook
aan zoo iel s niet to denken en diem het f eit erkend dat de
Liberalisten heer en meester van het terrein zullen blijven, tenzij
de Roomsche Staatspartij besluiten kan om stelselmatig onze
candidates in alle districten to steunen, waar ze zelve de volstrekte
meerderheid bezit. «
Dus Antipapisme, kantteekent Schaepman, de eenige levensfactor, de eenige! Geen vaderland, gees voordeel voor den
algemeenen toestand ; maar louter Antiz5aj5isme, louter hartstocht,
louter godsdiensthaat .
~Wij, katholieken denken er een weinig antlers over . Ook bij
ons bestaat wat men noemt Anticalvinisrlae ; wij hebben op omen
eigen bodem een historie, welke diep afkeer van Calvijn tot diep
in het bloed heeft ingeprent ; de klove tusschen Katholicisme en
Calvinisme valt niel to dempen . Maar waar wij als Staatsburgers
tot plichtsvervulling worden opgeroepen ; waar wij het welzijn
van het vaderland, zonder hoogere beginselen daarbij in to
boeten, kunnen bevorderen, daar staan wij schouder aan schouder
met onze medeburgers in de phalanx ; daar slaan wij zonder
ommezien of rouwe tot voordeel van den algemeenen vaderlandschen toestand« den dreigenden vijand of ; daar zwijgt alle
veete ; daar zij n wij burgers van hetzelf de vaderland . «
En in 't volgend nr, van ode Tijd« 1) heer het aan de katholieke
kiezers, als antwoord op de vraag ; ~Wagen wij veel bij het
steunen van de anti-revolutionnairen ?« ~Naar onze meening zeer
weinig . Zelfs niet het verlies eener illusie . De anti-revolutionnaire
partij verraadt nog to weinig Staatsbeleid om veel van haar, als
zij met en door ons meerderheid is, to kunnen verwachten .<<
Maar toch voor alles de liberalen weg.
Want hoe de liberalen zelf, die zeggen dorsten wat ze dachten,
hun partij beschreven, weten we reeds uit hetgeen bij Schaepman's
eerste groote Kamerrede werd aangeteekend . De »Nieuwe Rotterdamsche Courant« zelve kon het niet langer verbijten en beleed,
1)
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aldus bet sinds lang jeremieerende Handelsblad« nog overtroevend,
kordaatweg
De liberale beginselen moeten er wel diep in zitten bij de
kiezers dat er nog een liberale partij in de Kamer is . Want wat
men van haar hoort is kwaad. Geen zonde is er in vertegenwoordigende lichamen denkbaar, waaraan zij niet schuldig staat .
Partijziek is zij en in eigen boezem verdeeld, aanmatigend en
onbekwaam, tyranniek en laf, plat, dor, dood ; . . . zoo akelig dat
er een hevig geroep uitgaat om been andere Kamer« . . .
»Ook van de eigen vrienden krijgt de liberale partij den wind
van voren . Goeds wordt er van haar weinig gezegd, kwaads zeer
veel . In dagblad- en tijdschriftartikelen, in kiezersvergaderingen,
in gesprekken, waar ge maar wilt, kunt ge van haar hooren dat
zij is machteloos, verdeeld, kleingeestig, lastig, nukkig, zonder
politiek besef, zonder zedelijke kracht, veel eischende, weinig
doende, terugdeinzende voor haar eigen werk . . .
. . . ~Ga de geschiedenis van den laatsten tijd na, en telkenmale
vindt ge tegenover de liberalen de namen van Tak, Mirandolle,
Holtzrnan, Rombach, Bergsma, de Meyier en enkele anderen .
~Naar de ingewijden zeggen is bet deze fractie to doen om
zoo spoedig mogelijk to komen tot een tweede ministerie Kappeyne
en behoort onder de middelen daartoe bet zoo spoedig mogelijk
aan bet bewind brengen van een kabinet uit de rechterzijde . . .
dat wel niet lang leven zou .
Maar welk doel door hen worde beoogd, zeker is bet,
dat van diep kant een stelsel van obstructie en destructie wordt
toegepast dat bet ministerie zijn tack zeer bemoeilijkt, de liberale
partij tot machteloosheid doemt, en 's lands belang groote schade
toebrengt . . .« 1)
Dat bekijkt ook Schaepman met zijn oogen in zijn ~Tijdaartikel > de Regeerende Partij « : Het is een meer dan openbaar
feit dat de liberale meerderheid in de 7'weede Kamer voor bet
oogenblik in twee kampen is gesplitst. De twee-en-vij f tig leden
van zeer uiteenloopende kleuren en schakeeringen, die haar
samen vormen, staan in, twee korpsen verdeeld . Aan de eene
zijde de vrienden van den beer Kappeyne, die aan bun medeleden
den flauwen steun en de valsche hulp aan den gewezen premier
verleend niet vergeven ; die dit ministerie haten omdat bet door
1)
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een sluipmoord, in 's konings kabinet gepleegd, het wederoptreden
van Kappeyne belette ; die daarbij ook nog een vast doel
bezitten : de Grondwetsherziening in progressistischen zin .
Aan de andere zijde de mannen, die vroeger onder Fransen
van de Putte en Cremers een snort van eigen bestaan schenen
to handhaven, die in den laatsten tijd den heer Gleichman op
het schild hieven - geen zwaar to torsen last van staatsmanskunst en regeeringswijsheid . Deze vormen voor het oogenblik
de regeeringspartij . . . Wat willen zij ? Het ministerie Van Lijnden
is niet hun ideaal . Maar bet houdt Kappeyne buiten den regeeringskring. Of het hunne regeering voorbereidt? De illusie ware
onvergeeflijk-naief. Welk is hun staatkundig program ? Hebben
en houden . Zij zijn in den vollen zin des woords les satisfaits . . .
Zij koesteren zich in den zoeten waan van to regeeren en
verheugen zich in het bewustzij n dat Nederland zijn goud en
zijn boter to danken heeft aan de omstandigheid dat het door
zulke voortreffelijke mannen wordt geregeerd . Het bewijs dat
N ederland hoog staat onder de beschaafde natien is bun bestaan .
De bewering dat Nederlands yolk een gezonden politieken zin
to~nt wordt gestaafd door hunne verkiezing . Voor zoover zij nog
aan een Lieven Heer gelooven houden zij met Van Lennep vol,
dat Nederland
been aparten Lieven Heer heefta
en van dezen zijn zij to zamen de kracht en de glorie, en is
ieder hunner het beeld en de gelijkenis .
~Natuurlijk is ook nogal iets van dit alles op de Kappeyanen
toepasselijk . Maar deze zijn nog niet tot de Sabbathsrust
gekomen : zij zijn nog strijdend en strijdbaar.
>> Het zonderlinge is dat deze beide tegenstanders zich onmiddellijk
verzoenen waar het geldt de school en de clericalen . . . . En
midden tusschen de verzoenden staat din bet toonbeeld der
~gezonde~ politiek, de welbehouden behoudsman Wintgens .
Ziedaar de meerderheid, of, indien men bet aldus noemen wil,
de regeerende partij . Eigenlijk is de naam onpassend : zij regeert
niet, zij verteert . . . Zij verdrukt 's lands vrijheid niet, maar zij
houdt ze plat . . . Het woord van den beer Van Houten blijft
waar : daar is in de Kamer minder gebrek aan capaciteiten din
aan karakter .
~Bij geen enkele wet van eenige beteekenis houdt deze Kamer
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rekening met het levee . Zij volgt geen enkel vast beginsel, maar
gaat altijd op phrases af . Zij verkeert in de heilige meening iets
ernstigs to bedoelen als zij van verlichting, beschaving, vooruitgang spreekt .
Men pleegt weleens to zeggen dat de geest onzer liberalen
de geest is der moderne richting in de Nederlandsch Hervormde
Kerk . Een juister beeld ligt voor de hand . Ons liberalisme is
de staatkunde der hoogere burgerschool . Tot waarachtige staatkunde staat deze politiek als Montesquieu tot een leeraar in de
staatsinstellingen . Dezestaatkunde is oppervlakkig, pedant, boekerig
en onmogelijk . Door gebrek aan geest en gedachte wordt zij
karakterloos . Zij biedt to veel punten van gelijkenis met Belgische
farocraten . . . Zij verricht geen enkele daad of zij pleegt tegelijkertijd een aanslag op onze degelijkheid en vermindert ons recht
op den naam van een yolk met gezond verstand .
. . .Een sterke en stoutmoedige liberale partij zou ons zeker
geen voordeel does . Maar toch -- het is beter voor een yolk
verdrukt to worden door een soldaat dan to versuffen onder de
plak van den schoolmeester .~ t)
De liberalen wares inderdaad dezen keer banger dan ooit . Zij
riepen en scholden maar door op het Monsterverbond . Nog
zelden hebben zij zooveel zedelijke verontwaardiging gelucht bij
het aanschouwen van dat bedrijf . Nog zelden hebben zij op zoo
roerenden toon verkondigd dat de zegepraal van het Monsterver'bond de gruwel van den godsdienstoorlog zal zijn . Nog simmer
hebben zij zoo teedere zorg getoond voor de waardigheid der
katholieken, die door de anti-revolutionnairen worden gebruikt .
Nog simmer hebben zij met zooveel ij ver betoogd dat de
anti-revolutionnairen door ons worden geholpen tot onze eigen
schade. Nog simmer hebben zij zooveel misbaar geschapen omdat
nog simmer hue vrees zoo groot is geweest .c
Verder, weer een facet van het waarom
. . . > De katholieken levee in een besloten ruimte . Hun sterkte
in een kiesdistrict neemt nooit in eenigszins aanmerkelijke mate
toe . Nooit kon, tenzij bij een nieuwe verknipping, de eenmaal
vastgestelde kracht eenigszins rij zee . Dat is cen f eit.
Is het flu wonder dat, in aanmerking genomen de bekrompenheid en het gemis aan politiek beleid en menschelijk gezond
J) ~De Tijd«, 9 Juni I88i .
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verstand bi j het anti-revolutionnaire yolk, is het flu wonder dat
allereerst de katholieke kiesvereenigingen tot het zeer practisch
besluit zijn gekomen om, waar 't slechts eenigszins kon en mocht,
den anti-revolutionnairen to steunen ? Zij begrepen dat verkiezingen
geen manif estatien zijn, geen schoten met los kruit . Zij voelden
dat op den duur de eeuwige onvruchtbaarheid van het stembusloopen de kiezers korzelig maakt en vermoeit . Zij zagetl dat er
bij dit spel iets to winners en to verliezen moest zijn ; dat het
anders ijdelheid was . Toen namen zij hun besluit en handelden
naar dat besluit . . .
. . . yMaar, zegt men, het is toch vernederend en bitter om
overal met die Geuzen mee to gaan ?
~Wie echter dwingt ons, zoo wij ons zelven en vrij willen
blijven, wie echter dwingt ons tot die ~bittere nederigheidh ?
Vie anders dan de schoolwetpartij ?< 1}
Daarop volgden nog tal van artikelen om den kieslust op to
wekken . En de uitslag bracht zooal niet volledige dan toch
voldoende belooning voor de moeite : Voor de verkiezingen was
de verhouding 52 liberalen 3~ anti liberalen ; thans 49 en 37,
uitsluitend klimming van Kuyper's partij . Want to Zevenbergen
liep bet verkeerd ; de anti-revolutionnairen zwenkten liever naar
den lil)eraal dan naar Schaepman's candidaat .
Laat flu de ~Maasbodec flier dagen maar praten en zichzelve
voeden met Kuyper-haat, bet mooiste brevet flat Schaepman voor
zijn Monsterverbond verlangen kon was 't getuigenis van ode
Groenea, die na de verkiezingen van i 881 onverholen sprak
van > de toekomstige meerderheid . . , der clericalen « .
Schaepman zelf werd op 19 Juni in Breda herkozen met 1657
Op 1713 geldig uitgebrachte stemmen .
Xx .
DE DRANKWET VAN '1881 .
Was flat flu to Breda als een Schaepman-hulde voor de »twee
borrels« bedoeld ? lk zal niet beweren flat de eigenaardige
vergunning'<, door den Doctor verleend, bij de enkele minderen
die toen over kiesrecht beschikten niets ter zake deed . Want
Schaepman's populariteit onder de lagere klassen, waar men zijn
1 ) » De Tijd«, Io JUrii ISSI .
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woord en schrift niet zoo goed begreep, ging er met dien
gewaagden zet bepaald op vooruit. In alien ernst, of ook wel
uit fronde-geest tegen de drijvers van 't Nul, hechtten velen
in 't Zuiden, die op hun pierenverschrikkertje of hun afzakkertje
of hun slaapmutsje waren gesteld, - met de joviaalste pastoors
in hun onderonsjes voorop -- boven hun buikje den bronzen
gedenkpenning, die den Doctor verheerlijkte om 't geen hij den
9eu Mei I88I in ale Kamer had aangedurfd .
Door Minister Modderman immers, die, ook na zijn reuzenarbeid met het Wetboek van Strafrecht, zich maar ampertjes een
uitspanning had gegund, was flu een ~Wetsontwerp tot regeling
van den kleinhandel in sterken drank en tot beteugeling van
openbare dronkenschap« ter tafel gebracht . Een flinke zet alweer,
die trouwens niemendal to vroeg aan de beurt kwam . Want in
de buitenlandsche wetgeving, vooral in die van vele staten der
groote Amerikaansche Unie, had men een dergelijke regeling
reeds achter den rug . Zelfs in Belgie was men toen reeds aan
den gang, onder het stuwen van katholieken als Jules le Jeunee
en Beernaert, en van socialisten als Edmond Picard .
Buiten de Nederlandsche Kamer was over 't land sinds jaren
de beweging op touw gezet : >Het Nut« werkte voor zooveel als er toen van werken langs dien lusteloozen kant
sprake kon zijn ; maar drukker in de veer was de Nederlandsche
Vereeniging tot afschaffing van sterken drank, wier voorzitter,
Jhr . J . L. de Jong, toen Kamerlid was ; deze en Goeman Borgesius
steunden den Minister met al hun ij ver,
Onder de bestrijders traden op den voorgrond de Beaufort
en Schaepman .
De Staat, meent de zoetjes-liberale Beaufort, als het gaat om de
middelen om het zedelijk peil der natie to verhoog en, streef t zoo licht
zijn doel voorbij ; aan den eenen kant zal hij onzedelijkheid tegengaan,
aan den anderen ze bevorderen . Zoo is b .v, het geval geweest
met de Engelsche gin-act van 1738 . Het drankmisbruik werd
beteugeld, maar meteen werd gewekt een heele klasse bespieders
en verklikkers, die zoodanig woekerden, dat reeds in 1743 de
wet verviel, ~Ik heh grooten eerbied, zegt de Beaufort, voor hen
die zich in ons vaderland aan het hoofd der beweging tegen
drankmisbruik hebben gesteld ; maar ik heb me eenigszins beducht
gemaakt, toen deze beweging niet meer op eigen kracht scheen
to vertrouwen, maar op staatshulp wilde steunen .« Ook vreest
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hij dat bet tapperijbedrijf, eenmaal overgeleverd aan de willekeur
der gemeentebesturen, een rijke prebende zal worden, waarmede
bet bestuur zijn gunstelingen zal kunnen begiftigen . . .
Na die rede, i
koelen ernst zich ontwikkelend uit stevige
historische studie van 't onderwerp, komt joviaal-geestdriftig
Schaepman met de zijne to voorschijn, een proefstuk alweer van
moraliseerende wijsgeerigheid, met geschakeerden humor gekruid
>>Een zeer scherpzinnig menschenkenner, die daarom nog geen
scepticus was, heeft mij eens gezegd : Er is bij iedere smart veel
dramatisch, veel vertooning . Bij bet onderzoeken van dit wetsontwerp is dat woord mij dikwijls voor den geest gekomen . Bij
iedere beweging tot hervorrning van, de eene of andere maatschappelijke kwaal heerscht zeer veel mode . Op dit oogenblik is
bet mode in onze Nederlandsche natie, een natie van lieden to
zien die misbruik maken van sterken drank, en bet is tegelijkertijd
mode om tegen dat misbruik den sterken arm van den Staat
in to roepen.
Gaarne erken ik dat bier niet alles een zaak van mode is ;
integendeel, den diepen, zedelijken grond dezer beweging wensch'
ik niet to ontkennen, veel minder to minachten . De overtuiging,
die de mannen bezielt die dit wetsontwerp indienden en hen die
bet in zekeren zin de Regering afdwongen, boezemt mij diepen
eerbied in . Er was niet anders to verwachten van een Minister
van Justitie, die als rector magnificus der Leidsche Hoogeschool
op 28 Febr.
i879 aan de geneeskundigen getuigde dat hij op
bet gebied der strafjustitie bet beginsel der preventieve geneeskunde
wilde toepassen, dat hij dus dat beginsel zoude inroepen waar
bet geidt beperking der kroegen en verwijdering van deze uit
de nabijheid van scholen, kazernes en fabrieken . 1k breng hulde
aan den cooed, de geestdrift, de zelfopoffering van den geachten
afgevaardigde uit Winschoten, den beer Goeman Borgesius, en
zijne vele vrienden in deze zaak ; maar ondanks dat alles kan ik
in dit wetsontwerp niet anders zien dan eene poging om een to
voeren strijd over to brengen op een verkeerd gebied, en tevens
de vrucht van eenige overdrijving .
>>Het zal in deze vergadering wel bij niemand opkomen, dat
zij die zich om eenige reden tegen dit wetsontwerp of zijne
bepalingen verklaren, voorstanders van de dronkenschap of van
bet drankmisbruik zijn . Daarom acht ik bet geheel onnoodig op
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eenige pathetische wijze mijne afkeurende stem tegen de dronkenschap to doen hooren . . .
»Wanneer ik flu overga tot de beoordeeling van dit wetsontwerp,
dan kan ik allereerst niet ontveinzen dat het berust op een weinig
overdrijving . De noodzakelijkheid van deze voordragt wordt
gestaafd door voorstellingen, die den aard en den omvang der
feiten niet altijd eerbiedigen . Of vergis ik mij, als ik meen dat
de vrienden van dit wetsontwerp den jenever veeleer beschouwen
als een gift dan als een volksdrank ? . . . En toch het is een f eit
dat de jenever in Nederland als volksdrank bestaat ; dat feit
hangt to zamen met ons klimaat, den aard en de gesteldheid van
onzen grond en onze lucht, ook met onze volksgewoonten .
~Nu kan men daartegenover wel verkondigen de meerdere
voortreffelijkheid van koffij, bier en wijn, maar het blijft zeker
dat koffij, altijd wanneer zij voor den minderen man wordt geschonken, slap is ; dat het bier, behalve de gebreken, die de
rijkskanselier grins Von Bismarck heeft aangewezen, voor het
yolk dit groote gebrek heeft, •dat het to duur is ; en dat de wijn,
versneden of onversneden, vervalscht of onvervalscht, voor het
yolk altijd een onbereikbaar artikel van weelde blijft .
»Wanneer de taken zoo staan, gaat het dan aan, op een zeer
betwistbare theorie, op de volstrekte verderfelijkheid van den
jenever, een wet to bouwen ? Ik geloof het niet . Voor mij is de
wet het regt op vaste en wel bewezen feiten toegepast . Wil men
de wet, goed . Manx men tonne dan ook een feit . Men betooge
dan ook de noodzakelijkheid der wet uit de verderfelijkheid van
den jenever, die zich vooral hierin toont, dat het drankmisbruik
de oorzaak is van al onze maatschappelijke jammeren en ellende .
Men heef t het voorloopig verslag slechts op to slaan . De openbare
gezondheid, zoo heet het daar, een kostbaar woord, wel eenigszins
geheimzinnig, dock het schijnt de som van alle privaat-gezondheden
to beteekenen - de openbare gezondheid dan wordt door het
drankmisbruik ten zeerste geschaad ; de zonden der ouders gaan
daardoor over tot op het derde en vierde geslacht . De gevangenissen, de hospitalen, de ziekenhuizen en krankzinnigengestichten
zouden zeer in aantal kunnen verminderen of ten minste in
in uitgebreidheid afnemen . Aan een ieder die zich eenigszins met
de strafregtspleging heeft bezig gehouden, is het niet onbekend,
dat alle misdrij yen, hetzij met het drankmisbruik in verband
staan, hetzij daarin hunne oorzaak vinden . Aldus, bijna woorclelijk
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het Voorloopig Verslag.
Inderdaad, ziedaar een f eit ! Het is
iets, al schijnt mij dat verband, waarvan ik het laatste sprak,
wel eenigszins nevelachtig en vrij moeilijk to ontdekken . Maar
heef t flu dat f eit inderdaad de beteekenis, die daaraan door de
vrienden en voorstellers van dit wetsontwerp words gehecht ? Ik
waag het dit to betwij f elen .
>Een onzer meestgevierde en geliefde leeraren in het strafregt,
die wel den hoogleeraarsstoel heeft verlaten, maar nog altijd een
meester daarin gebleven is, heeft eenmaal verklaard, dat den
hoofddader de gansche maatschappij als medeplichtige ter zijde
staat. ~Wij alien, gaat hij voort, onvolmaakt zijnde, zijn zedelijk
merle voor het misdrijf van den naaste aansprakelijk, ja, we laden die
medeplichtigheid op ons, niet alleen door opzettelijk of ondoordacht
gepleegd kwaad, maar ook niet zelden door handelingen, op
zichzelve volkomen onschuldig, maar die in den gegeven maatschappelijken toestand anderen in verzoeking kunnen brengen .«
>>Dat woord mag hier wel in herinnering gebracht worden .
Het drankmisbruik toch is als alle verschij nselen op maatschappelijk gebied van zeer ingewikkelden aard, en hangs met allerlei
dingen to zamen . Het is een verschijnsel dat met verschillende
en zeer uiteenloopende oorzaken verwant is . Het is daarbij niet
altijd oorzaak, maar het is ook dikwijls gevolg .
»Voorzeker, het drankmisbruik brengt velen tot armoede, maar
de armoede press er ook velen toe .
Het drankmisbruik sticht twist in vele huisgezinnen, maar de
wanordelijkheid en de slechte luim der betere helften leidt den
Nederlandschen werkman, die toch gees Socrates kan zijn, zeer
dikwijls naar de kroeg .
Gaat bet flu aan, alle misdrijven op een misbruik to doen
neerkomen ?
~De spreker, then ik zooeven roemde, haalde tot staving zijner
bewering den samenhang aan, die er bestond tusschen het
wederinvoeren der crinoline en den kindermoord, tusschen de
dagbladpers en den vorstenmoord . Maar wanneer wij naar de
oorzaken van bet drankmisbruik en van de maatschappelijke
jammer en ellende vorschen, dan zijn inderdaad op maatschappelijk
gebied nog oorzaken genoeg aan to wijzen, dan komt niet alles
op bet drankmisbruik en op bet getal tapperijen neer . Of meent
men sours dat bet drankmisbruik niet bevorderd words door den
meerderen lust tot weelde en genot die in onze wereld heerscht,
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dat het niet words geprikkeld door de vele gelegenheden tot
vermaak, die aan den werkman worden aangeboden door volksfeest, pleizier- en hoe de verschillende andere treinen ook mogen
heeten, die toch alle voeren naar de kroeg? Of meent men dat
het drankmisbruik niet words veroorzaakt door den geheelen
zedelijken soon die in de maatschappij heerscht, zelfs niet voor
een deel door het onderwijs, dat noodzakelijker wijze onzijdig en
eenzijdig moet wijzen op de dingen deter aarde, dat wel kennis
geeft, maar van dingen die het leven weigert, en zoo den r aijver
verhoogt en nijd opwekt tegen hen die die dingen bezitten ?
Het zou inderdaad eene al to groote onnoozelheid verraden
indien wij meenden dat de kroegen zullen verdwijnen, wanneer
de societeiten paleizen worden, dat de uithuizigheid bij den werkman
zou verminderen, wanneer de hoogere standen op geregelde uren
van die uithuizigheid de sprekendste voorbeelden geven . Het zou
to ver gaan alleen bet drankmisbruik aan to nemen als oorzaak
van al het kwaad dat in deze wereld words gepleegd .
En words dat sours door de statistiek bewezen ? Staat het
getal misdrij ven in de verschillende provincien gelijk met den
maatstaf, dien men daar voor het misbruik van sterken drank
kan aanwijzen ? lk durf de verdedigers van dit wetsontcverp
uitdagen our daarvan het bewijs to leveren . l k weet bet, er is
gezegd : er is geen enkele wetenschap die zoozeer waarsch uwt
tegen het ligtzinnig j5ost hoc en j5roj5ler hoc als de statistiek,
maar er is ook bijgevoegd : >Oningewijden zijn maar al to zeer
gewoon de oorzaken der misdrijven to zoeken in enkele kwalen,
bij voorkeur altijd in die wier bestrijding hun bijzonder ter harte
gaat . De statistiek behoedt ons tegen dergelijke oppervlakkigheid. c
>Wanneer men nu de statistiek tegen mij aanvoert en mij zegt :
de cijfers van het drankmisbruik in het land bewijzen toch dat
het gebruik van sterken drank op schrikbarende wijze stijgt,
wil ik wel toegeven, dat het jongste cijfer, 9 .87 liter per hoofd,
een niet zeer stichtelijk cijfer is, maar dan wil ik er bijvoegen
dat dat cijfer op zeer verschillende wijze kan worden beschouwd .
Men heeft slechts eene zeer eenvoudige berekening to m aken .
lk meen to mogen aannemen dat niemand in het gebruik van
twee glazen sterken drank per dag een schrikbarend drankverbruik zal zien .
~Degene echter die twee glazen sterken drank per dag verbruikt,
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verorbert er 730 per jaar ; en deze 730 per jaar vormen het zeer
eerbiedwaardig getal van 36 1 1, liter per hoofd .
}Ik wil hiermede niet bewijzen, dat men in ons land niet van
een vrij groot drankverbruik kan spreken, maar dat het cijfer
van dat verbruik niet het regt geeft om tot het besluit to komen
dat er drankmisbruik plaats heef t . Dat gaat mij to ver !
~In de over lit wetsontwerp gewisselde stukken heerscht een
streven om het Nederlandsche yolk als een yolk van dronkaards
voor to stellen . Dat acht ik eeri laster, lien men zelfs uit liefde
voor de matigheid, of uit afschuw voor den jenever niet plegen
moet . Uit de theorie, uit de afstamming van de Batavieren zou
het feit to verklaren en niet bijzonder opmerkelijk zijn, maar
met dat al neem ik de vrijheid het to betwisten . Neen, ons yolk
is geen yolk van dronkaards!
>>Er is, intake rentewet, aan deze zijde gezegd : stel een eerlijk
yolk niet op een al to harde proef. Evenzoo zou ik een matig
yolk ook niet gaarne op een to harde proef gesteld zien . Er is
groot verschil tusschen bet onderstellen van de mogelijkheid dat
een yolk wel eens oneerlijkheden pleegt, en de stellige verklaring
dat het geregeld misbruik maakt van sterken drank .
'Nu heeft die statistiek van 9 .87 liter per hoofd nog eene
andere beteekenis' Wanneer wij die namelijk verdeelen over
verschillende plaatsen, dan ontdekt men dat in alle gemeenten,
waarin bet drankverbruik hoog gestegen is, daarvoor zeer goed
de reden is aan to wij ten .
~De oorzaak is namelijk geene andere dan de menigte vreemdelingen of de groote vlottende bevolking, die zich in die plaatsen
beweegt . Zoo is in markt- en garnizoensplaatsen, in zeehavens
en in handelssteden bet drankverbruik boven bet normale cijfer
van 9 .87 liter per hoofd gestegen, maar daar staat tegenover
dat op bet platteland in verreweg de meeste gemeenten dat cijfer
ver beneden bet normale cijfer blijft .
~De kern en de kracht van het Nederlandsche yolk zal men
toch wel niet in de groote steden zoeken . Integendeel, de meerderheid behoort tot bet platte land, en de statistiek geeft ons bet
recht to zeggen dat daar het drankverbruik niet » schrikbarend« is .
~Nu is het eene onbetwistbare waarbeid, dat elke overdrijving
zichzelve wreekt, dat zij hare sporen nalaat in de laden die zij
voortbrengt. Daar zijn hiervan sporen genoeg in lit wetsontwerp
to vinden . In de eerste plaats openbaren zij zich door de zeer
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groote onbepaaldheid der uitdrukkingen, waarin de bepalingen
zijn vervat .
Wanneer men eene prijsvraag had uitgeschreven om wettelijke
bepalingen vast to stellen, die zooveel mogelijk aan de willekeur
vrij spel zouden'geven, dan had men met deze bepalingen zeer
zeker den eersten prijs behaald .
p Maar ook de bepaling waarop hier zeer veel en alles neerkomt .
Wat is drankverkoop in het klein ? Het antwoord op deze vraag
lijdt niet aan vaagheid, maar aan eene zekere onmogelijkheid,
waar het met het leven in aanraking zal komen . Men wenscht
als drankverkoop in het klein voor to stellen alle drankverkoop
beneden twee liter . Maar, daargelaten dat men hierdoor *'eene
premie schenkt aan hen die twee liter gebruiken of doen gebruiken,
vat zal er geschieden, nu men die vele bedrij ven en beroepen
die verschillende drattken en likeuren, maar in hoeveelheden
minder dan een liter, verkoopen, ook reeds onder de tapperijen
en drankhuizen gait rangschikken ?
~Het is inderdaad niet mogelijk . Maar er is ook tegenspraak
in het wetsontwerp .
~Het vergunningsregt zal dienen om de tapperijen to verminderen, maar niet het drankverbruik . Men zegt van den bestaanden
toestand : » de kroeghouders hebben er geldelijk belang bij, dat
de drankzucht wordt aangemoedigd .~ Maar meent men dan dat
die kroeghouder, die nu een zwaar vergunningsrecht zal moeten
betalen, geen geldelijk belang zal hebben bij de aanmoediging
van het drankverbruik ? Ook beweert men : Uit een politiek
oogpunt oefent het groot aantal kroeghouders een verderfelijken
invloed uit .« Bet is mij een raadsel of deze invloed de liberate
dan wet de clericale rigting bevordert, en daar de oplossing van
dat raadsel aan de andere leden der vergadering wet even
onbekend zal zijn, kunnen wij daarover met volle openhartigheid
spreken .
Wanneer de kroeghouders reeds nu uit een politiek oogpunt
zulk een verderfelijken invloed hebben, mug ik vragen welken
invloed zij dan wet zullen uitoefenen, wanneer zij geworden zullen
zijn wat deze wet voorstelt van hen to maken ? Op dit oogenblik zijn de tappers en kroeghouders verworpelingen, drie vierde
van hen verdient : la mort sans phrase. De wet wordt ingevoerd,
de verschillende bepalingen worden toegepast en de metamorphose is voltooid . Er verrijst een tapper die van gemeentewege

wordt aangesteld tot bet uitreiken van gift aan bet Nederlandsche
yolk ter bevordering van bet minder gebruik van dat gift . Hij
is een openbaar ambtenaar ; in zeker opzicht staat hij gelijk met
een notaris, die ook door de Regering wordt aangesteld, van
haar geen bezoldiging ontvangt, een vrij ambt uitoefent . Er is
alleen in zooverre verschil tusschen hen, dat de notaris de testamenten maakt en de kroeghouder aan den erflater de gelegenheid geeft bet bedrag van de erfenis aanzienlijk minder to maken
en tevens aan de erfgenamen de middelen geeft om bet bedrag
van bun erfenis zoo spoedig mogelijk to doen verdwijnen . Overigens
is de kroeghouder een eerbiedwaardig man, wel mag hij geen
openbaar ambt meer bekleeden, geen wethouder of burgemeester
zijn, maar van nu afaan beeft hij de magt een wethouder to
maken en to fatsoeneeren, den burgemeester to doen aanstellen
naar zijn wil en wensch .
~Ziedaar tot welke bepalingen men komt, wanneer men uitgaat
van een overdrijving en daarop een wet bouwt.
~Nu ten slotte . Er bestaat eene overdrijving in dit wetsontwerp,
die op mij een zeer zonderlingen indruk heeft gemaakt. 1k heb
gelezen dat gook de jurist wel eens a contrecaur zijn recept,
dat is, zijne wet, schrijft .
>dk geloof dat de Minister van Justitie zeer dikwijls aan die
woorden van den rector-magnificus Mr . Modderman heeft gedacht .
Dit wetsontwerp is inderdaad niets anders dan het uitvloeisel van
eene soort van dwang. De Minister zal dit ontkennen ; met zijn
gewone edelmoedigheid zal hij ors toevoegen dat het ontwerpen
van deze wet voor hem een waar genot is geweest, dat hij de
overtuiging met zich droeg van to werken tot welzijn van zijn
yolk . Maar dat edelmoedig zelf bedrog van den Minister mag ik
niet aannemen ; voor mij is en blijft dit wetsontwerp het uitvloeisel
van eene overtuiging onzer dagen, die op niets anders nederkomt dan dat de Staat alles moet doen, voor alles moet waken,
voor alles moet zorgen en alles ten slotte teregt moet brengen .
>> Welnu, ik zal nu ten mijnen bate den rector-magnificus nog
eenmaal later spreken . Hij heeft over deze manie om alles door
wetter, vooral door straf wetter, to regelen gezegd ;
Waarlijk
naar mate wij to meer hechten aan onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de wet, moeten we het geloof in de ahnagt der
wetter -- een geloof waardoor ten slotte de eerbied voor het
regt ondermijnd en de zorgeloosheid bevorderd wordt
trachten

uit to roeijen . In verband daarmede verrijze, evenals in de
geneeskundige faculteit, naast de physiologic der maatschappij
(staathuishoudkunde), naast de anatomic der maatschappij (statistiek),
eene nieuwe `vetenschap, die men de maatschappelijke gezondheidsleer zou kunnen noemen . En men behoeft geen profeet to
zijn om to durven voorspellen dat die wetenschap bet advies zou
regtvaardigen : » verwacht weinig van Staat, wet, straf ; veel van
de maatschappij, meer van bet huisgezin, alles van de lief de . <<
»Mijnheer de voorzitter, aan deze edele woorden wensch ik
mij to houden . Ook ik verlang van den Staat geene onteigeningswet ten bate der zedelijkheid, geene strafwet tot bet bestrijden
eener volkszonde. Neen, wat mij betreft, wensch ik den Staat
op zijn gebied sterk en magtig to zien, dock hem niet to zien
treden daarbuiten . Indien wij op dezen weg van wetgeving voortgaan, indien wij voortgaan .bij de wet de lieden op to leiden tot
spaarzaamheid, de vogels to beschermen en de menscben tot
waterdrinkers to maken, dan zal geschieden wat eenmaal de
dichter Friedrich von Stolberg heef t gezegd : Es sinkt das Vaterland herab zum Staat .
~Het levend organisms met zijn vele en veelsoortige lelen,
bet vaderland dat ons alien een verleden geeft to handhaven en
to ontwikkelen, dat ons alien in bet beden doet arbeiden om de
erf enis onzer vaderen als ons bests erf deel aan bet nageslacht
over to leveren, dat vaderland, een f sit zoo belder als de zon en
tegelijk een hoog en heilig mysterie, most niet een levenloos
organisms worden dat niets kept dan de wet, en refit en vrijheid
zelf van de wet afhankelijk maakt . Wat most er geschieden als
de Staat zich op een dergelijke wijze met de zedelijkheid en de
opvoeding van het yolk gaat bemoeijen ? Dan zal de strijd tegen
volkszonden niet meer gevoerd worden door de edelmoedige
zelfopoffering en bet diepe medelijden dat zoovelen bezielt ; bij
zal door den Staat gestreden worden, niet meer in naam van bet
goddelijk refit, niet meer in naam van bet geweten, maar ten
bate van de algemeene welvaart en van de openbare gezondheid .
En hoe zal die strijd dan gestreden worden ? Met de middelen
van den Staat, zonder bezieling en zonder kracht . Het gevolg
zal zijn dat voor een tijd misschien bet drankmisbruik wordt
beteugeld, maar men zal komen tot een stagnerenden toestand,
waarin geen verbetering meer zigtbaar wordt .
Maar ik wensch toch aan bet erode van dit betoog to verklaren,
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dat, nu eenmaal deze wet is ingediend, het mij onder zekere
opzichten zeer gevaarlijk zou voorkomen, indien zij verworpen
werd . Daarom zal ik, wanneer de bezwaren, die ik heb uitgesproken worden weggenomen, ter wille van de bestrijding van
het drankmisbruik mij niet gerechtigd achten mijne stem aan
dit wetsontwerp to weigeren .«
Dat deze rede grooten indruk maakte blijkt alvast uit de
plaats die ze inneemt in Modderman's en Borgesius' weerleggende
antwoorden . Naar de Minister duidelijk bewees was er bij
Schaepman beslist onderschatting van het verband tusschen
drank en misdrijf . Hoewel nu de Doctor alweer bizonder
gevat repliceeren kon dat ode groote, sluwe misdadigers, de
echte monsters die in . de maatschappij gevonden worden, juist
geen dronkaards zijn ~, en dat »onder de vorstenmoordenaars van
deze eeuw geen enkele dronkaard valt aan to wijzen . En wanneer
men de rij der nihilisten, dier onzigtbaren, zou kunnen monsteren
zou men bevinden dat onder dat yolk, dat uit dweepzucht streeft
naar vernieling, dat uit dweepzucht geen enkele menschelijke of
goddelijke wet eerbiedigt, misschien geen enkele dronkaard
wordt gevonden . «
Ook Sickest had gemeend Schaepman ditmaal een tikje to
kunnen geven . En de brave man dischte uit zijn ervaririg op
dat zijn werklui beter werkten, bij een bepaalden moeilijk to
volvoeren arbeid, nadat hij hun een stuk spek dan nadat hij hun
een borrel had laten gebruiken . Dat nu vooral vond Schaepman
plezierig : ~Ilet schijnt dat bevende handen en knikkende knieen
beter door een stuk spek dan door jenever worden genezen .
. . . .\Vanneer de heer Sickest die kuur op de geheele maatschappij wil toepassen, zou hij goed doen als hij een wetsontwerp
vroeg tot bevordering van het gebruik van spek . De eenige
moeilijkheid ware wellicht dat de Minister van Binnenlandsche
Zaken niet in staat zoude zijn de zeer ruime neutraliteit, volgens
hem in art. 33 der onderwijswet geschreven, in zoodanig wetsontwerp toe to passen .
~Maar nu keer ik tot de ondervinding van den heer Sickest
terug en vraag hem : gij hebt ondervonden dat uwe spek-methode
voortreffelijke gevolgen had, maar wat mijne belangstelling to
dien opzichte het meeste wekt, is dit : ik zou gaarne de commentaren uwer werklieden eens gehoord hebben .
~Indien ik den Nederlandschen werkman en het Nederlandsche
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yolk ken, dan meen ik dat het dezen karaktertrek bezit, dat het
namelijk niet houdt van bemoeials . Het is dan ook zeer zeker,
dat de Nederlandsche filantroop zich veel to dikwerf overal
rondneuzende en in den pot kijkende getoond heeft, om bij het
yolk geeerd to zijn .
Wanneer men nu zegt dat het niet goed voor den werkman
is, een borrel to drinken, dan antwoord ik : laat ons billijk zijn .
Ieder mensch heeft in zijn leven wel eenige opwekking en matige
prikkeling noodig . Wanneer men leeft in een klimaat als dit,
bijna het gansche jaar onder een sombere lucht moet rondwandelen,
daarbij gedrukt wordt door zorgen en huiselijke omstandigheden,
dan kan men zich niet altij d blij yen voeden met brood, vleesch,
aardappelen en groenten, en zooals verder die voortref f elijke
dingen mogen heeten ; dan verlangt men wel eens iets meer .
Wij, die in ruime mate daarvan kunnen genieten, die niet onze
toevlucht wenschen to nemen tot een borrel om toch geestrijken
drank to gebruiken ; wij die den noodigen alcohol voor ons
hersen- en zenuwleven toch wel kunnen krijgen zonder tot
gedistilleerd onze toevlucht to nemen - wij moeten een weinig
billijk zijn tegenover den werkman, hem iets gunnen en niet
zijn geheele leven willen reglementeeren naar de idealen van het
Nut van 'I Algemeen of van den >>braven Hendrik« .
In latere jaren kwam de Doctor tot het duidelijke besef dat er
door deze zijn welsprekendheid toch wel een tikje lichtvaardigheid
liep, en dat het ~Handelsblad« van die dagen niet heelemaal ongelijk
had met hem in de bespreking van een zoo ernstige zaak als
de drankwet zijn minder ernstigen toon to verwijten . Toen echter,
misschien zelf verblind door to schitterende sprankeling van zijn
rede, voelde hij niets van het wetenschappelijk minder juiste en
het zedelijk minder mooie in zijn betoog ; en hij wreekte zich
op zijn nederlaag tegenover deze nieuwe Staatsbemoeiing met
de bewering dat de Drankwet er door de heeren was doorgehaald
nadat ze met een stevig diner hun sobere overtuiging in alle
nuchterheid hadden gesterkt .
. . . . Enkele jaartjes flog, en door een eigen student van prof .
Schaepman -- een van de flinkste - zal de borrelrede worden
weerlegd, theoretisch in de studie »Criminaliteit en Drankmisbruik<<,
practisch in de heerlijke actie tegen sterken drank over heel het
Roomsche Nederland .
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XXI .
DE GROOTE MAATSCHAPPIJ~
In de eerste plaats - we weten het reeds - zag de Doctor
in 't ijveren voor de Drankwet, een heropleving van het ~Nut~
dat met zijn grootvaderlijk achttiendeeuwsch rationalisme maar
liever den weg van alle grootvaders moest gaan, als de kindskinderen alree mannen zijn die zichzelf to verantwoorden
hebben . Daarbij, die zoetlaffige onfeilbaarheids-maniertjes in zake
geloof en zeden, die godzalige levensleiding in den geest van
den Nederlandschen Hieronymus uit Gouda, of van den dito Rhijnvis
uit Zwol, of van den dito Johannes Henricus, die zijn vlucht
nam uit Maartensdijk, werken als slappe koffie zoo wee op al
wie - ook zonder in 't minst een Schaepman to zijn - geloof t
in een andere onfeilbaarheid en in een andere levens-leermeesteresse, eene dan die sinds twee duizend jaar van elders haartaak
heef t gekregen .
Komt nog daarbij dat het Nut door haar eigen kweekelingen,
langs den news weg van Mr . Kerdijk en Mr . Goeman Borgesius,
voor versleten werd uitgemaakt . Wat Huet vertelt 1) moet men
daarom nog niet zoo letterlijk opnemen, maar als de brave Quack
zelf, die in 1885 Voorzitter worden zou, over zijn zielseigen
~Nutc zoo zachtjes zijn >>Herinneringen« laat schuiven, kan men
heusch wel instemmen met hem, zonder zich in 't minst aan
onmeedoogendheid jegens een eerbiedwaardige geschiedenis to
buiten to gaan : ~De volksmond, biecht Quack, in de jaren '8o,
was geneigd met een lichten glimlach to begroeten het oudj of f erachtige, bet kwezelachtige van de oude Matrone van bet
Nut. Toch had bet Nut veel goed gedaan . Toen bet omstreeks
1785 door den ouden Nieuwenhuijzen werd opgericht was bet uitgangspunt Whet teeder medelijden over den staat des gemeenen
mans in bet vaderland . « 2)
Lees nu maar verder door bij Quack, en ge bebt een ideale
inleiding op Schaepman's Tij dsartikel over > de groote Maatschappij «, ter gelegenheid van de 96ste algemeene vergadering
to Amsterdam .
Men zou de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen de groote
1)

1)

Brieven II, 189o p . 325.
Zie Quack : )Herinneringenu blz . 470.
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Maatschappij kunnen heeten . Individualisten als de Nederlanders
zijn, toch houden zij ontzettend veel van vereenigingen . Maar
aan slechts eene maatschappij is bet gelukt om inderdaad jets
to worden en to blij yen dat een minder of gescheiden karakter
droeg. Zij is dan ook de Maatsehappij tot Nut van 't Algerneen .
Zij beef t dit to danken aan hare geschiedenis en aan haar
werkkring. Beide staan in de innigste betrekking met een paar
der eigenaardigste gebreken van ons yolk . Het Nut van 't Algemeen
is namelijk geboren in een verdraagzamen tijd en als een vrucht
en tevens een voedsel der verdraagzaamheid . Het Nederlandsche
yolk is echter onverdraagzaam . . . Volkomen juist, maar bet speelt
gaarne verdraagzaamheid. Op gezette tijden brengt bet zich in
den waan, dat bet de vrijheid en bet recht voor alien to lief
heeft om zich aan een Ave-Marijken to storen . Daar is niets van
aan, maar bet meent bet zoo . En aldus geschiedde bet dat, na
den val en de afbraak der oude dingen, een geest van goedaardigheid en rust en zoetsappigheid zich van bet yolk meester
maakte ; van bet yolk der fatsoenlijke standen n.l. ; men begon
zoo to neurien
Diesen Kuss der ganzen Welt .
De psalmen van Datheen kregen een nieuw refrein
Wat ook 't verschil van dienen zij
Wij dienen eenen God .
Waarom niet ? Na de plakkaten de verdraagzaamheid : De
verdraagzaamheid was de edelste en schoonste en verhevenste
der deugden . Wel was bier geen spraak van den eerbied, dien
ieder man met een ernstige overtuiging heeft voor eens anders
ernstige overtuiging - niet voor dezer inhoud . Neen, bet was
bier meer een snort Indifferentisme met Rationalisme gemengd .
Men kon toch elkander niet vermijden om allerlei leerstellig
verschil, vooral terwijl bet met de waarheid en zekerheid dier
leerstellingen zoo zonderling gescbapen stond . Met bet oog op
bet laatste vooral begreep men dan ook dat de verdraagzaamheid
niet beter kon worden aangekweekt dan door meerder verspreiding
van bet licht der rede, door volksbeschaving en volksonderwijs .
Zoo spoedig bet yolk maar eens van de leerstellingen was bevrijd ;
zoo spoedig bet maar eens aan een netten, hoogst fatsoenlijken,
beredeneerden en redeneerenden God had leeren gelooven ; zoo
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spoedig door de overstelpende golven der Allief derijkheid en
Algoedheid, de rechtvaardigheid en de waarachtigheid Gods uit
het volksgeweten waxen gewischt, zoo spoedig zou ook de
verdraagzaamheid haar intocht houden in Nederlandc en het
Vrede, Vrede ! weergalmen van Dordt tot aan de uiterste grens
van het generaliteitsland .
Zoo werd er een bond der verdraagzaamheid geboren en die
bond werd het .Nut van 't Aloemeen .
~Natuurlijk is op dit oogenblik het Nut van 't Algemeen zoo
onverdraagzaam mogelijk . Natuurlijk -- want men kon wel
beginners met tegen alle leerstehige kerkbegrippen to strijden
op het einde wordt die strijd ook een begrip . Al weder natuurlijk - want men kan wel beginners de verdraagzaamheid to
prediken, maar begrippen zijn altijd onverdraagzaam, en verdraagzame begrippen zijn onverdraagzaam jegens personen . Het kan
niet anders . De kerken met leerstellingen - om eens aldus to
spreken - geven het Nut in het openbaar ongelijk en logenstraffen al zijn inspanning . Dat mag, dat kan, dat zal niet zijn!
Le clericalisme, c'est l'ennemi' ! heet het ook hier en met bloedend
hart verorbert ieder trouw Nutsman van tijd tot tijd een
dogmenbelijder .
Met dat al is het Nut verdraagzaam, en door deze bewonderenswaardige begoocheling neemt de onverdraagzaamste Nederlander
onder zijn leden plaats, en zelfs de ontgoochelde Pierson zou
kunnen meenen, dat hij ten overstaan van het Conscience-comite . 1)
de lens had helpers verwerkelijken
Alle Menschen werden Bruder.
~De Nederlander heet individualist . Hij wordt gezegd al de
eigenschappen to bezitten, die hieruit voortvloeien : zelfstandigheid,
zelfgenoegzaamheid, onafhankelijkheid . Het Fransche spreekwoord
over de gebreken der deugden is ook hier toepasselijk . Nergens
ter wereld misschien vindt men zooveel albedrij ven, albeschikken,
albemoeien en vooral albedillen als in Nederland . . . Het aantal
menschen dat bier in Nederland van de Voorzienigheid een
~officieel berichtc ontvangt, waarbij zij worden belast op bet
geestelijk en lichamelijk heil hunner evenmenschen niet alleen
het bloote oog gevestigd to houden, maar ook met scherp
1) Zinspeling op 't geen reeds vermeld werd in »Dr . SchaepmanK II, bl . 646
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gewapenden blik toe to zien, is ontelbaar . Alle deze voorzienigheden kweeken steeds weer nieuwe, zoodat ieder Nederlander,
die niet geheel van de rnenschen verlaten is, zich van een kring
voorzienigheden omgeven weet .
~De werkkring van hot Nut is ook geheel met deze eigenaardigheid van hot Nederlandsche yolk in overeenstemming . Die
werkkring toch omvat altos . Alles wat maar tot hot nut van
't algemeen kan strekken . Alles wat maar eenigszins voor
bemoeizucht aanleiding geeft .
>Een Nederlander, die lid is van hot Nut, kan er zich op
beroemen dat hij, deel hebbende aan 's Nuts alwijsheid, ook een
deel draagt der alzorg voor hot Nederlandsche yolk . Hij kan
de zon zien schijnen, en den roger, malsch en zwaar, hooren
neervallen en denken, dat hot ~Opperwezen« en hij zoowat
collegaas zijn . Als Pietj a naarstig met zijn schoolbook en zijn lei
tangs hot pad huppelt, en naar hot patois snelt, waar hot schoolhoofd hem wacht, dan kan de bescheiden Nutsman, die met de
goudsche pup in den mond dit liefelijk tooneel naoogt, bij zichzelven zeggen : uit hot hart van dit knaapje stijgt een dankgebed
tot mij op . Als over luttel tijds de vermoeide en afgematte workman een blik vol ofschuw werpt op de kroeg en aan verbeterd
drinkwatera zijn dorst lescht, zijn kracht herstelt, dan mag de
secretaris van hot departement, die voor de Societeit zijn broodje
met suiker verorbert, meenen : dit matige wezen is mijn work .
Kortom, daar is goon stuk van hot Nederlandsche volksleven
waarin hot Nut niet hoof t gemodderd, en door dozen allesomvattenden werkkring heeft hot Nut den op zijn individualiteit zoo
groot gaanden Nederlander veroverd .
Zoo is dit bemoeiallig kind der verdraagzaamheid geworden
tot een machtige maatschappij . Want hot Nut is machtig. Het
is een trechter waardoor de liberate volksgeest wetsontwerpen
indient . Het heerscht en beheerscht . De verkiezing van een
secretaris voor hot Nut maakt meer ~lawaai« - om eon nationaal
woord to gebruiken - dan de benoeming van een Minister van
Financier . Dat streelt ; dat trekt aan ; dat verovert . Geen wonder
dat hot Nut ors burgerlijk-ijdeltuitig volkje in zijn strikken
gevangen houdt.
. . . AHet onderwijs heeft steeds hot onderwerp uitgemaakt van
de beste zorgen der Maatschappij . Maar nog is in de verste
verte alles riot geschied . Neon, daar moot nog meer onderwijs
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zijn in deze van onderwijs opgepropte wereld. Nog meer scholen .
Het is den allesomvattenden geest van het Nut niet voldoende
de lagere, school nut-tig to hebben gemaakt, er moeten ook
Nuts-bewaarscholen komen . . . Sommige in geestdrift ontstoken
ATuts-mannen, die van dit oogenblik of reeds de zuigelingen met
Nuts-melk zien voeden, stellen voor ook de bemoeiingen, door
particulieren in die richting ontwikkeld, bij to staan . Maar neen,
dat alles moet geschieden door den trechter der departementen K .
Dan en dan alleen is de zuiverheid van den geest die de
bewaarscholen moet vervullen, gewaarborgd .
»Met de bewaarschool boeit voor dezen keer het ~kunstindustrieel onderwijs~ de aandacht der groote Maatschappij . Om
dit to bevorderen zal zij subsidies verleenen, tot het oprichten
van plaatselijke verzamelingen ter bevordering van genoemde
scholen . Men ziet het : niets ontgaat den socialen blik van 't Nut.
. . . 1 Het daartoe strekkend besluit moet het hart der heeren
Vosmaer, Hooft van Iddekinge en soortgelijken, met een heilige
vreugde vervullen . Alles wat ten onzent met kunst to zamen hing
kreeg in den laatsten tijd een geestelijken, neen, een ultramontaanschen bijsmaak. August Reichensperger heeft immers eens
gezegd dat de St . Bernulphusgilde to Utrecht den eersten stoot
tot de nieuwe kunstbeweging had gegeven, de St . Bernulphusgilde is geestelijk, dus . . . Tegen zulke sluitregelen valt, helaas,
niets in to brengen . Is het wonder dat deze wetenschap den
waarachtigen kunstvrienden levenslust en rust ontneemt ?
~Vooral omdat er zoovelen nog in een staat van begoocheling
verkeeren . Heeft niet Georg Ebers durven zeggen dat in zijn
oogen die angst van ultramontaansche propaganda in gothieke
bouwvormen refiner Unsinn was ? En de man stond voor een
raam in de Wi/te Societeit to 's-Hage, en over het Plein heen
kon hij de kloosterachtige massa van het Ministerie van Justitie
zien, en hij zag niet achter die kruisramen de zwart-witte gestalten
der Inquisitoren van St . Dominicus-orde, zooals Robert Henry
en anderen die vereeuwigden ; hij hoorde uit de keldergaten niet
het gejammer der gef olterden, hij rook de mutserds niet ? Een
man die papyrussen ontcijfert kan zonderling kortzichtig zijn .
yNu echter, flu het Nut zich met ~kunstindustrieel onderwijsc
gaat bemoeien, flu komt de zaak wel op een goeden weg. Nu
zullen de echte beginselen hun triomf gaan vieren, en de vrije
vormen van Vosmaer en de zijnen zullen gaan medehelpen tot
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voldoening der maatschappelijke behoeften en tot leniging der
maatschappelijke kwalen .
Alles toch weer onderwijs ! roept men . Een weinigje geduld
slechts. Men heef t een schamel idee van een Nutsvergadering,
indien men meent dat met een paar zulke besluiten haar werkkracht is uitgeput .
Men wist reeds lang dat de Maatschappij als voorbereidende
wetgevende macht optrad. Zij zal nu ook aan de uitvoerende
macht haar steun gaan verleenen . Zij neemt de wet tegen het
drankmisbruik onder hare' hooge bescherming . Bet deert ons
voor die arme, onttakelde drankwet . In tegenspraak met sommige
onzer vrienden hebben wij gemeend haar to mogen steunen,
goeds van haar to mogen hopen . Zou zij flu tegelijkertijd een
middel worden tot uitbreiding der verdraagzaamheid ?
IVan flu of treedt ieder Nutsman als een father Matthew op .
Hij geeft het persoonlijk voorbeeld van geheele onthouding .
Neen alleen geen borreltjes, maar ook geen puddings en geen
compotes meer . Zeventien duizend tea-totallers gaan nu Nederland gelukkig maken .
>>Het is to betreuren dat de Regeering in dit opzicht hare tack
nog niet beter begrijpt. ~De poging door de Maatschappij gedaan«
zoo vernemen we -- »ten opzichte der verzekering van
regeeringswege van de deugdelijkheid van het drinkwater, werd
niet met gunstig gevolg bekroond, daar de Regeering verklaarde
niet bij machte to zijn aan het verzoek to voldoen .« Beseft de
Regeering al het ontzettend-smartelijke, al het diep-smadelijke
harer machteloosheid . . . Wat beter voedsel ook voor het Nederla,ndsche
Nut?
yolk dan de waterstroomen van het
Nog een laatste trek . . . Geheel Nederland zal trillen bij de
tijding dat het Nut een volksliteratuur zal gaan scheppen . Nu
in den vorm van een maandblad, geillustreerd . . . Bij het behandelen van dit punt had een allerzonderlingst tooneel plaats .
»Twee departementen, Rv~"sw k op de meer bescheidene, Den
Haag op de onbewimpeldste wijze, ontzeiden aan het Nut alle
bevoegdheid en alle bekwaamheid tot het scheppen van volksliteratuur . Geheel onverwachts brak deze donderbui van gezond
verstand boven de vergadering los . Maar spoedig scheen het
zonnetje der ijdelheid weder, en 666 volksbeschavers gaven aan
x 8o gezonde koppen ongelijk .
)De Maatschappij zal dus haar Maandblad hebben .
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)Of het lang leven zal ? De verveling heeft een lang en taai
leven . En men weet het : Nuts-lezingen, Nuts-voordrachten, Nutsbetoogen, -Nuts-toon en Nuts-stijl zijn typen van verveling .
Op dien grond is het mogelijk dat het maandblad lang zal
leven. Ongelezen dingen leven lang .
~Nog werd hier niet gewaagd van het pensioenfonds voor
werklieden, dat ook al aan de voortdurende zorg der Maatschappij
onderworpen blij f t . Het is echter n og steeds in staat van voorbereiding en behoort tot de toekomst .
~De eerlijkheid verplicht ons to zeggen dat het Nut zich toch
niet met alles schijnt to bemoeien . Inderdaad, toen Amsterdam
het departement - - een uitval deed tegen het Provincialisme,
dat de verbetering der Keulsche Vaart had goedgestemd, gingen
er eenige teekenen van of keuring op en verzocht de voorzitter
onthouding van politiek .
Eigenlijk is ons dit onverklaarbaar . . . C 1)
XXII
TER GEDACHTENIS VAN MINISTER
MR. A . E . J. MODDERMAN

Ook zonder de Nederlandsche pers in haar geheel to oyerzien,
kan men, zou 'k zoo denken, gerustelijk beweren dat van
bovenstaande stuk, naar psychologische inhoudswaarde en naar
trant en toon der voorstelling, bezwaarlijk de weerga to vinden is .
Dat het ding aan de overzij kwaad bloed heeft gezet ? Natuurlijk,
en 't heef t aldus geenszins overschreden de f ormeele bedoeling
van Schaepman . Al mag het hem wellicht in kameraadschappelijken omgang ter Kamer hebben gedeerd dat Minister Modderman,
die het toch met alien zoo doorgoed meende, zich onder die
ongenadige toetakeling van zijn dierbaar Nut diep getroffen
voelde, hij die vroe 'er met zooveel ijver het voorzitterschap
had vervuld.
Toch ook om andere redenen konden de twee schitterendste
kerels der toenmalige Kamer, de twee grootste idealisten tevens
uit dat rijk der nuchterste realiteit, het niet to best met malkander
vinden .
1)

~

De Tijdt,

26

en 27 Aug, 'Si .
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Hun eerste ontmoeten dagteekende uit 1877, of zoowat, in het
Historisch Genootschap to Utrecht, waar de Doctor telken jare
aan den feestdisch verscheen, en met zijn eenige praatkunst, zoo
wonder een mengsel van ernst en pret, vooral geleerden met
oorspronkelijken zin voor levenskunst, als De Beaufort en Modderman, telkens meer boeide .
En iemand die 't weten kon verzekerde mij dat ook Schaepman
een bewonderaar van Modderman was, dat hij hem weinig
beneden Kappeyne schatte, en hem graag in parallel met Van
Houten stelde ; want wat deze Socrates aan staatsmansinzicht
zooveel meer bezat, verving deze Plato, bij evenveel waarheidsliefde, door hoogere Rechtsleer, gedrapeerd in sierlijker kunst
van woord en gebaar .
Toch . . . tot persoonlijke vriendschap tusschen den Leidschen
en den Rijsenburgschen professor kwam het niet . En ditmaal
was 't het Seminarie veeleer dat stug bleef tegen de Academies
bij zoover dat men weleens denken kon aan een min of meer
parlementairen vorm van afgunst bij Schaepman jegens dezen
hoogstbegaafden onder al die begaafde Ministers, jegens dezen
rusteloozen werker en dezen schitterenden verdediger, door
woord en voorbeeld, van de anima naturaliter christiana bezijden
bet dogma .
Een zwak-menschelijke verklaring als deze hoeft men geenszins
to aanvaarden waar een sterkere voor de hand ligt, en van wege
Schaepman ook een natuurlijker . Hij, de strijdbare bij uitnemendheid, eischte van mannen aan de overzij, die zich permitteerden
even groote gaven als hijzelf to bezitten, ook evenveel vechtlust .
De man van het hoogste Credo-pugno-sport zocht, vooral in de
Kamer, naar match-gelegenheden van groot-gestyleerde tournooien . En die vond hij, naar hartelust, bij Mr . Sam, maar
heelemaal niet bij Mr. Anthony. Dat was hem de groote teleurstelling ! Verbeel je, zoo'n kostbare kop en zoo'n kranig karakter :
en die paaide zijn eerzucht met zoetekoek . Zoo'n bags legde zijn
levensdoel in een dames-ideaal : een lieverd van een liberaaltje
to zijn met een leer en een leven om er zoo van to snoepen . Akelig!
En Herman, wiens heer flu een lijfgarde krijgen moest, onder den
vorm van een Kamer-partij, had ook binnen't z?delijk-geoorloofde,
zijn cynische bevliegingen, waarbij 't hem docht dat die Modderman eigenlijk wat meer gebreken moest hebben om een goed
partij man to wezen
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Het jaar to voren, toen 's Ministers meesterlijk ontwerp voor
de Hervorming van 't Strafrecht was ingediend, had Schaepman
tal van zijn T j d-kolommen met Zoilus-kritiek gevuld, en had
hij besloten
. . . . a Het doet ons oprechtelijk leed dat onze beschouwingen
niet gunstiger konden zijn voor het Wetboek, dat vermoedelijk
den vreemden en verouderden Code vervangen zal . Die Code
evenwel was, sommige beginselen daargelaten, een meesterstuk
en in zekeren zin een reusachtig werk .
)De geest echter die het nieuwe wetboek geinspireerd heeft,
verheft zich onder geen enkel opzicht boven het middelmatige,
boven den plat-alledaagschen kring der liberale ideeen .
lets van Spinoza ; - loochening van den vrijen wil, daarom
de misdadiger beschouwd als een snort van interessanten patient,
die met de uiterste zachtzinnigheid moet worden behandeld ;
iets van Victor Hugo, weekelijke sentimentaliteit, daarom geen
doodstraf, daarom de schande der gevangenisstraf zooveel doenlijk uitgewischt, daarom bescherming der dieren ; - veel van
de dwaasheid onzer tegenwoordige schoolw etmannen, daarom
onderwijs in de gevangenissen, onderwijs dat niet voldoende mag
heeten, wanneer het niet moderne talen en teekenen, straks nog
de vakken van de middelbare school omvatten zal .
~Eindelijk heel veel van het oude, omdat men verstandig genoeg is om in to zien dat men zelf niet bij machte is werkelijk
iets nieuws voort to brengen of veel aan het oude to verbeteren .
Wij sluiten met den wensch dat het nieuwe wetboek zoo
min mogelijk onze tegenwoordige toestanden verergeren zal .« 1)
Bij Modderman's beide November-redes 2) ter verdediging van
zijn arbeid -- en die behoorden tot het meest indrukwekkende
dat ooit in de Nederlandsche Kamer werd gehoord - bewaarde
Schaepman, novice toen trouwens, een plechtig stilzwijgen . Uit
geen liberalen mond had hij nog zulk een hulde aan den godsdienst vernomen . . . En onder de Drankwetberaadslaging, in antwoord
nog wel op de ~borrel-rede«, kwam Modderman, die door alles
heen den Nederlandschen Staat handhaafde als een godsdienstige
schepping, getuigen alweer
. . .~De oorzaak bij uitnemendheid van het misdrijf is inderdaad
~De Tijdr, 30 Oct. '8o .
a) Zie Kamerverslagen, Nov. 1 88 0 .
1)
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niet de sterke drank, maar bet gebrek aan godsdienst ; een
uitdrukking die in mijn mond zeker niet dezelfde beteekenis
beef t als in den mond van den beer Schaepman . . , «
Was dit nu niet een buitenkansje om eens even to boksen ?
Om redenen uit bet Kamer-reglement kon dit niet zonder de
toestemming van den voorzitter . Daarom stroopte de redacteur
van ~Onze Wachter« in 't eerstvolgend nr, zijn mouwen
» . . . .Het valt niet to ontkennen dat de Staat der Nederlanden als
historisch feit een godsdienstig karakter draagt . Dit godsdienstig
karakter is echter in den vollen zin des woords karakterloos .
Na bet verval der Staatskerk en bet aannemen der vrijheid van
godsdienst heeft deze Staat egenlijk geen godsdienst kunnen
bebouden . Maar de' nawerking van bet verleden, de invloed der
bistoriscbe ontwikkeling en ook de min of meer goedhartige
toon der liberale theorieen ten onzent hebben aan onze Staatsinstellingen en aan onze wetgeving bet volkomen breken met
alien godsdienst onmogelijk gemaakt. Godsdienstig is de Staat
der Nederlanden, maar indien men vraagt welken godsdienst hij
belijdt, dan is de vraag onoplosbaar . Van openbaring of Christendom is bier geen sprake . Maar van een natuurgodsdienst dan ? . . .
Eigenlijk belijdt de Staat der Nederlanden niets . Hij heeft eerbied
voor den godsdienst, hij acht den godsdienst hoog, hij laat alle
meeningen vrij, hij laat alle oefeningen toe behoudens de rust
der maatscbappij, de veiligheid der burgers en de bepalingen
der Strafwet . Hij maakt zijne lagere scholen dienstbaar aan de
opleiding tot cbristelijke deugden en onderwijst aan zijn Universiteiten een godsdienstwetenschap, die den godsdienst op de
snijkamer brengt .« 1)
En verder, aan bet persoonlijk adres :
)'s Ministers of keer van de godloochening is zeker niet van
platoniscben aard . Naar zijn meening toch is bet ongeloof
onmogelijk, eenvoudig omdat bet geloof zoo ongeloovig mogelijk
mag zijn . Eigenlijk kan men zeggen dat de godsdienst van den
Nederlandschen Staat, zooals die op bet oogenblik kan geacbt
worden to bestaan, voor hem bet ideaal verwerkelijkt . Natuurlijk,
zoowel de katholieken als de anti-revolutionairen en de radicalen
zouden van bet gebied der Staatkunde moeten verdwijnen . Een
liberaal-getint conservatisme, modern naar den geloove en in
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de politiek aan een aangenamen vooruitgang geloovend, daarbij
in vorm zoo vriendelijk en zoo irenisch mogelijk, ziedaar de
schering en inslag zijner overtuiging. Een regeering, die overal
en altijd van haar godsdienstig besef zou gewagen, die den
godsdienst zoolang mogelijk zou eerbiedigen als den grondslag
van ahe recht ; den steun van alle orde, die aan ieder kerkgenootschap voile vrijheid zou waarborgen, maar liefst zonder dat
bet eene bet andere in de oogen stak, daarbij van Staatswege
christelijke scholen boven geloofsverdeeldheid en een uitvoering
der schoolwet die de neutraliteit zoo goedig mogelijk zou maken,
ziedaar een regeering naar bet hart des ministers. Naar bet hart,
en ook van de edelmoedige warmte zij ns harten getuigend,
maar daarom tevens getuigend van haar onbestaanbaarheid ten
overstaan van iedere redelijke kritiek . Deze Staatkunde behoort
alleen aan dell beer Modderman, omdat hij alleen haar vorm
beef t kunnen vinden, maar in bet wezen der zaak behoort zij
aan de laatste periode der conservatieve partij .
» . . .Niemand zal hierin een geloovige Staatkunde erkennen, en
niemand, die inderdaad een geloovige Staatkunde in Nederland
verlangt, zal in bet lofprijzen van deze beginselen en bet verheffen van den bewindsman die ze uitsprak, anders dan een
zeer gevaarlijke overdrijving kunnen zien .
»Meer zelfs dan een overdrijving . Erkent men in bet liberalisme,
in zijn beginselen bet gevaar dat Nederland bedreigt, dan behoort
men den Minister Modderman en zijn staatkundig program of
to wijzen. Of - men werkt mede tot bet voortduren eener
rampzalige, onzedelijke en ontzedelijkende verwarring. Een nieuw
spel, flu gevaarlijker dan ooit, daar bet van een edel en eerlijk
man uitgaat, een nieuw spel, dat met de beminnelijkheden der
praktijk zou aanvangen . De strijd voor de groote vrijheden en
rechten, voor bet recht der Kerk en voor de vrijheid der school
zou ophouden om in een »leven en laten levenc over to gaan . . .« 1)
. . .»Het zou dan inderdaad zeer overdreven zijn, indien men
dezen Minister als een geloovig Staatsman den volke ging
toonen . Hij is alles, behalve dat . Van zijn Staatsmanskunst behoeft
bier geen spraak to wezen, maar alleen van haar geloovig
karakter. Welnu, dit is nergens to ontdekken. Deze Minister is
eenvoudig een liberaal, een moderne voor wien geen openbaring
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bestaat. Hem is zij even onnoodig als onmogelijk . Aan den
God van zijn geest en zijn gemoed heeft hij genoeg . Dit ideale
wezen geef t hem alles wat hij behoef t . De reinheid van zij n
karakter onttrekt hem persoonlijk aan het vonnis van Bergier :
yen general les Deistes sont beaucoup moms ennemis de l'atheisme
que de la religion . In zijn gemoedelijkheid ontsnappen hem de
logische gevolgtrekkingen van zijn ideaal liberalisme, en koestert
hij de naieve illusie, dat de wereld vrede zou hebben onder de
heerschappij van zijn idealen God . Hoe vriendelijk dit alles ook
moge zijn, geloovige Staatk uncle is het niet. 1)
Hoe beter en hoe grootmoediger en hoe verzoeningsgezinder
de liberaal persoonlijk, des to erger zijn politiek, des to lammer
voor 't gemeenebest, en des to gevaarlijker voor 't geloof in zijn
echte, noodzakelijk dogmatisch wezen : Werd wel ooit onomwonderer clan in deze bladzijde beweerd dat de antithese is een
eerste wet van geloovig Staatsmansbeleid ?
Maar meteen is het duidelijk dat Schaepman en Modderman
geen vrienden konden worden . Steil tegenover steil in de leer
best, hoor, bij Schaepman voor onderling-aangenamen omgang ;
maar waarheen, in Nederland, met die vaagheid a la Renan ? En
zoo was de dichterlike Modderman, zooals hij leefde en, helaas,
veel to vroeg stierf, 2 ) niets geen man naar het hart van den
dachter die tevens behendig staatsman was .
XXIII

DE AUTEURSWET
EN DE REIS NAAR HET NOORDEN
EN DE KINK IN DE KAMER-KABEL
Modderman's voorstel tot regeling van het Auteursrecht besloot
den druk-gevulden zittij d van i 8 80- i 88 i . Dat was een eerste
stag op dien goeden weg : I )e vet zou voortaan dit recht toekennen uitsluitend aan den auteur en aan zijn rechtverkrijgenden,
tot vijftig jaar na de eerste uitgave .
Met het meest welsprekendheid werd dit voorstel door Schaepman
verdedigd --- en toch niet alleen omdat hij zelf onder al zijn
collega's het meest belang had bij een dergelijke bescherming!
1)
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.. .~Deze wetsvoordracht heeft mijne bijzondere sympathie, omdat
daarbij de Staat geheel in zijn rol is . Behoort hot onder de
edelste plichten van den Staat de zwakken, armen en ellendigen
to beschermen, dan kan niet worden ontkend, dat door deze
regeling de plicht op voortreffelijke wijze zal worden vervuld .
Immers, als er in de wereld armen, zwakken en ellendigen zijn,
zijn hot voorzeker de auteurs ; en hoewel ik flu niet wil treden
in eon reeks van recrimination tegen uitgevers en dergelijken,
verklaar ik toch, dat ieder Nederlandsch auteur met dankbaarheid
hot oogenblik van bet tot stand komen dezer wet begroeten zal .
Lang hebben onze auteurs verkeerd in den toestand van les
Bohemieils op hot plaatje van Callot
Ces pauvres gens pleins de bonnes aventures
Ne portent rien quo des choses futures.
> Door deze regeling komen zij althans in hot bezit van jets, zij
hot slechts eon recht . «

Denzelfden 28sten Juni ging de Kamer op reces . Schaepman ,
rijk alree van de opbren gst flier choses futures « trok er uit,
met ode zwarte« en )maot«, beiden beter voorzien dan hij
zelf van de choses presenter« in den buidel .
Ze waen al zoo dikwijls naar 't Zuiden geweest ; ditmaal
ging de refs naar 't Noorden, waar, naar Schaep's beweren,
Geerdink, die steeds in den breede uitzette, nog wel vat in de
hoogte zou groeien . Bij Van Lijnden intusschen had de Doctor eon
ander doel aan zijn uitstap gehecht : Jij bent lang goon Thor,
had hij gezegd, den premier steeds met den room van Thorbecke
plagend ; praat wat minder naar links, en doe wat moor voor
rechts, dan ga ik voor jou onder 't reces Thor's hamer opzoeken,
onder 't boding flat je er dan eon dozijn liberale schedels mee
brijzelt !
En zoo togen ze uit, gedrieen, langs Bentheim, door 't land
van Windhorst, naar Oldenburg . Een oud stadje, met allerlei in
bouw- en schilderkunst waarbij eon Nederlander zich behaaglijk
en thuis kan voelen . Dan verder over Hamburg en Kiel naar
Kopenhagen ; vandaar naar Stockholm ; en dan terug over
Christiania . Maar cetera desunt over dien tocht . Alles schijnt
zich to hebben beperkt tot hot gewone refs- en vacantiegenot .
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De mooi geschakeerde levenswijsheid die hij reeds bezat, zal de
Romeinsche Doctor gnder niet zoozeer hebben verrijkt als hij
dit, vertrouwend op zijn Potgieter, mag hebben gedroomd . En
zijn dichterschap, dat eigenlijk slechts under Zuiderzon aan
't gloeien sloeg, kreeg hij daar allerminst warm .
Te Stockholm vond hij het antlers wel prettig . En al trok
hem de schuchtere » zwarte~ herhaaldelijk aan den jaspand,
weerhouden kon hij zich niet om eventjes voor 't standbeeld van
Gustaaf Adolf een paar strofen uit Vondels Olyftack to bulderen .
Veel minder naar den zin was hem Christiania : Lak, al die
kouwe drukte om Ibsen's Norac en Spoken .
Van de terugreis bleef niets genoteerd dan dat het trio
even to Bonn verscheen op den Katholiekendag, en dat Schaepman
daar zijn vrienden van 't Centrum weer vergastte op allerlei jool,
die des to s rudelnder werd naarmate dit ook de champagne,
ter eere van den ~lieben Hollander<< .
Daar trof Schaepman ook Franz Hulskamp weer, een oudbekende uit zijn Romeinschen tijd, een van die Duitsche studenten
to Rome, die zoo graag in Herman's gezelschap waren . Hulskamp
bleef met den Doctor dweepen nog meer misschien dan de andere
kamera,den, en drong flu ook to Bonn dichterbij . Later heeft hij
dan ook dithyrambisch getuigd : Studiengang, Beruf sarbeit and
Theilnahme am offentlichen Leben haben mich mit ungewohnlich
vielen nicht blosz gelehrten, sondern auch geistvollen and geistig
uberaus bedeutenden Mannern in zum Theil recht nahe Beruhrung
gebracht. Ich nenne von ihnen beispielsweise nur -- von allen
noch lebenden absehend - die Munchener Dollinger, Haneberg
and Lasaulx; die Bonner Dahlmann, Simrock, 0 . Jahn, Dieringer
and Reusch; die Mainzer Heinrich, Moufang and Haffner ; die
Wurzburger Hergenrother and Hettinger ; die Frankfurter Beda
Weber, Joh . Janssen and A . Niedermayer ; die Kolner A . Reichensperger, Scheeben and H . I. Schmitz ; die Paderborner F . W .
Weber and F. X . Schulte ; endlich die Parlementarier Mallinckroth, Windthorst, Schorlemer and Lieber . Aber einen spruhenderen
Geist als Herman Schaepman habe ich niemals kennen gelernt .
Den Riesenleib bewohnte in der That emn Riesengeist, der
das vielseitigste Wissen spielend and muhelos bezwang, der uber
die tiefsten Gedanken wie uber die hochsten Phantasien souveran
verfugte, der den idealsten Flug mit der berechnendsten Praxis
verband, and der in Wort and Schrift, in Poesie and Prosa uber
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eine Sprache verf ugte, der es in der Poesie an Fulle, Schwung
and plastischer Anschauligkeit, in der Prosa an Gewandheit,
Schlagf ertigkeit and Witz niemals gebrach .
'Dreierlei hatte aus ihm werden konnen ; emn unsterblicher
Dichter, eine Leuchte der Wissenschaf t, emn Held im of fentlicher
Leben . Letzteres ist er geworden, seinem Wahlspruch nach
Credo, Pugno . Er wollte kampf en fur semen heiligen Glauben,
wo er das am wirksamsten thun zu konnen glaubte - and
das war das offentliche Leben - da setzte er seine Vollkraft
emn . . . Er liebte seine Heimat uber alles and widmete ihr vo11
Eifer seine ganze grosze Kraft . . .« 1)
Uit al die warme gemoedelijkheid van het Rijnland bracht de
trein onzen held zoo maar plots in een bad an Hollandschreeele nuchterheid ; even over de grens terug vernam Schaepman
van 't liberaal geknoei condom zijn jongste verkiezing . Ze zouden
't opnieuw met dat artikel g i beproeven om den Doctor uit de
Kamer to lichten . De ~Arnhemsche Couranta 2) vroeg kort en
klaar dat de Kamer flu amende honorable zou doen voor haar
besluit van i880, alsof op 't Binnenhof den heelen duur van het jaar
door Schaepman's aanwezigheid's lands grondwet was geschonden!
En inderdaad na de heropening der Staten Generaal, den
2osten September, bij 't onderzoek der geloofsbrieven, kon Oldenhuis Gratama er niet overheen zijn anti-clericaal geweten niet
even to luchten, op de allerliefste wijze natuurlijk :
~Het is bij mij zeker dat onze Grondwet op dit punt verkeerde
bepalingen hevat, en het staat ook bij mij vast dat het wenschelijk is om zulke uitstekende talenten als die van den heer
Schaepman in ons midden to hebben .
~Maar als regterlijk ambtenaar heb ik geleerd om de wet en
niets anders op to volgen . En dan komt het mij voor dat de
Grondwet in de verbinding van de woorden geestelijken en
bedienaren vail den godsdienstc juist heeft willen uitsluiten de
geestelijken, zoolang zij geestelijken zijn
~Voor die gedachte heb ik nog een bevestiging gevonden
door de lezing van het opschrift van een standbeeld van een
Oostenrijksch generaal in Innsbruck bij de Inn, die vroeger
1) Literarischer Handweiser
Zunge, no . II, 1903 .
!) No, van 6 Sept . 'Si.
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Roomsch Katholiek geestelijke was, maar op aandrang van den
keizer van Oostenrijk, door den Paus van zijn geestelijke qualiteit
ontheven is .
>Een Hervormd predikant is nieester van zijn karakter van
geestelijke ; hij kan dat karakter afleggen, wanneer hij verkiest ;
een Katholiek geestelijke kan dat niet .
ilk eisch dus van den beer Schaepman eene verklaring dat
hij geen geestelijke is volgens bet artikel en de woorden van
de Grondwet. lk zie den waardigen man bier in de vergadering ;
zijne erkende regtschapenheid staat mij borg dat hij op de regte
wijze zal weten to waardeeren, dat ik niet tegen mijne overtuiging kan stemmen en eene afzonderlijke stemming verzoek . l k
voeg er bij dat ik dit voorstel doe, hoewel ik weet in de minderheid to zijn .
De Beaufort, de rapporteur, was al dadelijk met zijn weerlegging klaar : Hij verwees eenvoudig naar bet lang en grondig
debat van 't vorig jaar, en zag nu allerminst door Gratama
nieuwe contra-argumenten aangebracbt ; want in de toeristenontdekking van dien Oostenrijkschen generaal kon men toch
moeilijk een beslissende bewijsvoering zien .
Ook Lohman kwam beschermend naast zijn ~vriend en vijanda
staan : . . . >> Het geldt bier een grondwettelijke bepaling die in
elk geval twijfelachtig mag beeten . Doch als men in bet eene
jaar zoo, bet andere weer anders gaat beslissen, dan kan dit
artikel der Grondwet een uitstekend middel worden voor de
meerderheid om personen to weren die men niet wil . . . Daarom
zal bet beter zijn de eens genomen beslissing to eerbiedigen
als yes judicata . . .
Maar nu voelde zich ook Bergsma gekitteld om een protest
in to dienen tegen de beslissing, die de Kamer in bet vorige
jaar genomen beef t . Nu de beer Lohman juist bet tegendeel
beef t aangevoerd van hetgeen ik wilde betoogen (had de beer
Gratama niet gesproken), en gezegd heeft : Whet zou, wanneer
men zich niet nederlegt bij de yesjudicata, een slecht voorbeeld zijn
en bet middel kunnen worden om sommige personen toe to
laten en anderen to weren, naarmate zij personae gratae zijn of
niet«, flu wensch ik dubbel to protesteeren .
Waar bet geldt een groot beginsel, waar wij to doen hebben
met een artikel van de Grondwet, dat de vertegenwoordiging
van bet Nederlandscbe yolk betreft, en waar zulk een groot
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verschil van gevoelen bestaat, mag men niet zeggen : ode Kamer
heeft eene beslissing genomen, wij moeten ons daarbij nederleggenR . Dat zou zijn de Kamer maken : j5euinde ac cadaver.
>>Ik zal stemmen tegen de toelating van den heer Sahaepman .<
En zoo waren er buiten die twee nog negen : Viruly Verbruggen,
Lenting, Van Osenbruggen, Van der Linden, De Bruyn Kops,
Van Delden, De Vos van Steenwijk, Cremers en Wijbenga, de
tijdelijke voorzitter.
De troost was dat flu 61 voorstemden, dus nog zes meer
dan 't vorig jaar . Maar alweer had zich van Nispen uit de voeten
gemaakt, en met hem ditmaal Brouwers !
t Schaepman intusschen wist wel dat bet nogal losloopen zou .
Gerustelijk vierde hij dan ook in den Haag bet Conscience-feest
mee bij 't verschij nen van 's mans hon derdste boek ; en in 't album
voor de plechtigbeid van 26 September juichte hij om bet luidst
Spraakmakende gemeent' van Vlaand'rens vroede landen,
Vlecht nu een eerekrans om uwen besten tolk,
Die weer voor de eed'le lens de harten deed ontbranden,
Die lens die zegepraalt Tangs Schelde- en Noordzeestranden :
De taal in gansch bet yolk!
XXIV
ODE FED IN ONS STAATSRECHT~
Hoe men 't ook wende, bet was den liberalen in de jongste
verkiezingen niet voor den wind gegaan . Ze zegden wel zoo dat
ze steeds tevreden waren, maar ze voelden bet anders, en of en
toe, in gevalletjes op zichzelf niet zoo erg, maar als typetjes
teekenend, vlokte to voorschijn bun verbeten woede op den
vromen groei .
Het radicalisme in zijn pogen om de maatschappij nu eens
juist andersom in to richten, om los to maken wat naar de traditie
behoort gehonden to zijn, en ook weleens to binden wat eigenlijk
steeds los was geweest, was in ieder modern ontwikkeld land tegen
zich aan 't verwekken een heropblcei van confessionalisme, en
wel in de eerste plaats op politiek .;n bodem . Hoe meer flu,
blijkens het mathematisch bewijs der verkiezingen, de scharen,
althans der gerechtigden, >>anti-revolutionnair« begonnen to voelen,
12

178
des to dringender klonk onder de 'intellectueelen~ het wachtwoord
om, waar het met vechten niet lukte, het met knagen to probeeren .
Daar had je b .v. den eed, den eed in alles waarbij de hoogste
ernst van den mensch in betrekking komt met maatschappelijke
toestanden : in publiek recht en strafrecht, in burgerlijk proces en
belastingen . Waarom den ouden God niet eens geplaagd in den eed?
Feitelijk had in het Nederlandsche Staatsrecht de opheffing
van de eedsverplichting zeer kort geduurd : Van 1798 tot 18o1
had men het beproef d met een belof to op burgertrouw . Maar
aldra werd de eed in eere hersteld . Lang liet men daarna de kwestie
met rust, tot ze na '48 weer van tijd tot tijd opdook in de
Kamer en daarbuiten .
Breedvoeriger kwam ze aan de beurt in 187 8 bij de behandeling der beeedigde-vertalerswet, en dan weer in het debat van
'8o over het ontwerp Rentebelasting .
Een evolutie naar de ~vrijheid van conscientie~ was ook in
dezen duidelijk to zien . Daarom dan eens, in '8 i, een flinke stoot .
Zoo kwam het tot een paar feiten die, hoe zeer ook locaal,
aldra door wat ze verwekten aan woord en schrift, het heele
land bezig hielden .
Te Amersfoort was een gemeenteraadslid verkozen, die
weigerde bij 't zitting nemen den eed of to leggen . Maar de
burgemeester, gewapend met de wet, weigerde op zijn beurt
zoo'n lid to aanvaarden . En daarop het antwoord : Het kan mij
eigenlijk niet schelen to doen vat de burgemeester van mij eischt
ik acht het onrecht, maar zal er aan voldoen ; ik zal mijn twee
vingers opsteken en zeggen : Zoo waarlijk helpe mij God almachtig !
Te Assen ook zoo iets. Maar daar klonk het strijdhaftiger
Neen, mijn geweten laat mij niet toe dat to doen ; ik neem mijn
plaats niet in .
Daarop had zich de betrokkene tot den Minister van Binnenlandsche Zaken gewerd met verzoek den burgemeester bevelen
to geven in anderen geest . Maar de Regeering had geantwoord
>dat volgens art . 39 der gemeentewet de leden van den raad
eenen eed of belof to hebben of to leggen ieder op de wij ze
zijner godsdienstige gezindheid ; dat door deze aan de Grondwet
ontleende en ook in andere wetten voorkomende uitdrukking wordt
to kennen gegeven dat alleen hij, die behoort tot eene godsdienstige
gezindte, wier leden het afleggen van den eed ongeoorloofd
~chten, in plaats van den eed eene belofte kan afleggenc .
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Nu nam Mr . Van

Houten de mooie kans waar, en in zijn

a Vragen des Tij ds « schreef hij zijn opstel over >> de Asser Eed s-

kwestie« .
Eerst een beetje philosophic over de Grondwetsgeschiedenis
De vrijheid van individueel geloof binnen het gedwongen behooren
tot eenig Kerkgenootschap, zooals dit in I8o, in de Staatsregeling werd geformuleerd, heeft langzamerhand plaats gemaakt
voor de individueele vrijheid van bel dents . Na de wisselingen
van I8 I5 werd deze dan ook ten slotte door de Grondwet van
I848 naar behooren erkend . Bij zoover dat waar deze Grondwet
spreekt van
godsdienstige gezindheid« daaronder niets antlers
is to verstaan dan godsdienstige overtuiging« ofgezien van ieder
kerkgenootschappelijk begrip .
Die volkomen vrijheid van individueele belijdenis neemt Van
Houten als uitgangspunt van zijn betoog over de vrijheid van
den eed .
Het is toch immers doodeenvoudig, zegt hij : Toen elk Nederlander, good- of kwaadschiks, tot een kerkgenootschap behooren
moest, kon de Staat den eed vragen naar den ritus van het
kerkgenootschap waarbij d~ gedaagde to rekenen was . Maar
flu de wet niet meer gebiedt dat men zich schare onder eenige
belijdenis, beslist voor den eedsvorm (of daartegen) nog slechts
de godsdienstige (of ongodsdienstige) gezindheid, die men zelf
koestert . En men kiest voortaan naar goeddunken tusschen eed
of belofte.
Eigenaardig is het, bij een binnen zijn sfeer zoo logischen
geest als dien van Mr. Van Houten to lezen eenerzijds de erkenning
dat ~regeling van den eed nauw samenhangt met die der betrekking tusschen Kerk en Staat« 1 ) en dan anderzijds, na zooveel besef
van den ernst der zaak, to vernemen aan 't slot : Velen vinden de
sop de kool niet waard . Evenals zij zelven geen bezwaar zouden
maken om bij Jupiter to zweren, of bij de heilige Moedermaagd,
zonder heidenen of katholieken to zijn, meenen zij dat een verstandig man geen bezwaar zou moeten maken, om vingers op
to steken en eene formule op to zeggen . Anderen willen hun
oordeel over een eedsweigering vastknoopen aan de vraag of
zij uit gehoorzaamheid aan God of uit ongeloof aan God ontspruit . Wij mogen ons volgens ons staatsrecht niet op dit terrein
1) ~Vragen des Tijds« 1881-- 1 88 2 , blz, 4°.
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begeven, het feit dat het Asser raadslid verklaart conscientieus
bezwaar to maker, is voldoende, om hem het recht to geven
om de belof to to kiezen . «
Het was alsof 't geschreven stond, dat voortaan, zoo Mr . Van
Houten het, in of buiten de Kamer, to bout maakte jegens de
orthodoxie, hem Dr. Schaepman zou dienen van antwoord .
De lezers van de Vragen des Tijds« hadden niet zoo gauw
hun aflevering bedaardelijk opengesneden, toen die van >Onze
Wachter« hetzelfde mochten doer om daarin to vinden het geloovige antwoord op dat ongeloovige Asser-gedoe
. . . . Het betoog van den heer Van Houten schijnt zelfs zoo
eenvoudig, dat men niet zonder verwondering de vraag stelt hoe
het zoo weinig overtuigt . Het besluit maakt den indruk van
innerlijke onwaarheid, met hoeveel op zich zelf ware bijzonderheden het moge omgeven zijn . De eenvoud is hier ook geen
natuur, maar kunst ; en het geheel, hoe logisch ook en hoe
klemmend, is sofistisch, daar het met een sofisme begirt .
~Het bedoeld sofisme is geen ander dan de meening dat de
eed een kerkgenootschappelijke daad zou zijn . Niets is minder
waar . De eed is een zuiver godsdienstige daad, afgescheiden van
iederen kerkgenootschappelijken vorm . . . Het woord : Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig « behoort tot den godsdienst, niet
tot dezen of genen, maar tot iederen godsdienst die godsdienst
is . De eed is en blij f t even als het geweten, ook al zouden alle
kerkgenootschappen verdwijnen, ook al ware er nimmer van
een kerk spraak geweest . Niet door het jodendom, niet door het
Christendom is de eed in de wereld gebracht . Hij is zoo oud als
de menschheid en berust op het bewustzijn van 's menschen
wisselvalligheid en f eilbaarheid en het bestaan van een Hooger
Wezen . Is de mensch naar alley bekentenis juist geteekend door
het woord : >>l'homme est un etre ondoyant et divers«, het menschelijk woord, als verklaring van vat geschiedde, als verzekering van wat geschieden zal, geeft wel het meest van dat
karakter blijk . Toch vordert het maatschappelijk lever dat
's menschen woord betrouwbaar woode geacht en vast en onwrikbaar
sta ; zonder die vastheid en betrouwbaarheid zijn de rechtsbetrekkingen onmogelijk . Hier treedt de eed als hulpmiddel op,
een hulpmiddel dat wel bewijst met hoeveel scherpzinnigheid
Pascal den mensch zijn plaats aanwees centre le neant et 1'infini« .
Aan de zwakheid van den mensch komt de vastheid, de kracht

I8I

van den Oneindige to hulp, en de onloochenbare belijdenis van
onafhankelijkheid, die: in den eed ligt verscholen, geeft aan bet
menscbelijk woord een vastheid, die het tot den grondslag der
hoogste en heiligste levensbetrekkingen maakt.
Van kerkgenootscbappelijke leerstellingen en kerkgenootschappelijken vorm is in dit alles geen zweem . In wat vorm
bet godsdienstig bewustzij n der menscbheid zich ook hebbe
gehuld, de eed beeft bij alien dezelfde beteekenis, dezelfde
waarde, De historie is daar our bet to getuigen . Wel beeft de
eed sours den vorm van bet een of ander kerkgenootschap
geleend, maar de kern van den eed, bet aanroepen van een
Hooger Wezen als getuige, is van zuiver en, indien men bet
woord niet misverstaan wil, van vormloos godsdienstigen aard .« 1)
Van beide artikelen werd een overdruk aan de Kamerleden
uitgedeeld . Van Houten's opstel zou straks tot basis dienen der
gedenkwaardige beraadslagingen ; dat van Schaepman werd
veel minder in acht genomen, hoewel admiraal Fabius verklaarde
dat naar zijn overtuiging ~Dr . Schaepman de Grondwet juister
gemterpreteerd had dan Van Houten a .
Van Houten had eigenlijk zijn stuk gesteld in vooruitzicbt op
de interpellatie die komen moest . Hij was immers bang - vooral
met het oog op 's lands huidige gesteldheid - dat de Kamer
to vroom zou does, en hij wou de kwaal voorkomen .
Nu schoot zich alweer de Doctor daartusschen . . .
Maar Van Houten had bet erger verwacbt . Er was immers
niets geen hef tigheid in dat Wachter-artikel, en deze polemiek
was gebouden in een kalm-platonischen trant, dien men toch van
Schaepman minder gewoon was . . . Daar stak iets achter .
Wist Schaepman reeds toen dat over enkele dagen ie liberaal
Van Houten de voile lading zou krijgen van den liberaal
Modderman in de Kamer zelve ? En had hij reeds toen ook in
deze zaak zijn gewone rekening opgemaakt ; wacht maar, bet
liberalisme moet, naar mijn inzicht, niet enkel zooveel mogelijk
ongeloovig zfn, maar ook zooveel mogelijk ongeloovig does, en
zich bij de natie zooveel mogelijk als ongeloovig compromitteeren .
Gaan we nu weer eens zien dat een snort liberale godzaligbeid
bet opneemt tegen Van Houten, dan wordt in de Kamer de
antithese belemmerd . Van Houten is 't immers eens met mij dat
Z) ~Onze Wachter~ 1 88 1 , II, biz . 192-193 .
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de rationalistische ontkenning zoo steil mogelijk tegenover de
orthodoxe bevestiging moot staan . En daarom zal ik wel
zorgen dat hot radicalisme, dat door zijn streven de scheiding
verbreedt tusschen geloof en vrijzinnigheid
volmaakt naar
hot passen zal in nlijn politieke constructie
hot niet aflegt
tegen liberate half en halfjes . . .
En nu de interpellatie .
In September had Mr . Heyder~ryck verzocht nom aan de
Regeering inlichtingen to vragen ten aanzien van hare zienswijze
over den eed .
En den 4n October hield hij zijn interpellatie, die een beraadslaging inzette van buitengewone afmetingen, nog drie verdere
dagen in beslag nemend .
Heydenryck verkoos zijn beschouwingen to heffen boven de
locale gevalletjes, maar hot was toch daarop dat hij zijn gelegenheid koos om to verklaren hoe hot hem dikwijls had » gestuit
dat zij die rondweg verklaren niet in God to gelooven nochtans
gedwongen worden dien God op de meest plechtige wijze aan
to roepen.
Daarop hield hij een stevige rode, een formeel college in
de kerk- en staatsrechtelijke geschiedenis der kwestie, en hij
besloot
Hoezeer ik ook hot oude stelsel verdedigd hob dat alleen de
Doopsgezinden vrijgesteld zijn, moot ik toch voor de zooveelste
maal herhalen dat indien de zaak blijft zooals zij op hot oogenblik is, hetgeen mij nog hot wenschelijkst voorkomt, er altijd
iets treurigs in dien toestand blijft liggen .
~Het is onvermijdelijk ; altijd zal hot geval zich kunnen voordoen dat by. iemand niet geloovende in God, toch tot hot afleggen van den eed zal gedwongen worden . Noch de Minister,
noch de Kamer in haar geheel, noch ik hebben dien ongelukkigen toestand gecreeerd . Het is hot gevolg der geschiedenis,
die wij moeten nemen zooals zij is . Daarenboven kan men voor
enkele exception de wetgeving in haar geheel niet veranderen .
Maar welke denkwijze men ook over de zaak in haar geheel
koestere, ik geloof dat hot in elk geval ter bevrediging van alto
meeningen zal strekken en den eerbied bij hot yolk voor den
eed vermeerderen, zoo hot getal of to leggen eeden zooveel
mogelijk wordt beperkt .«
Dadelijk daarop volgde 't antwoord van Minister Modderman,
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weerom een flier tnodellen van parlementaire welsprekendheid,
waarmee hij als man van rechtskundig hoof d en geloovig gemoed,
het niet afleggen moest tegen wien ook in die jaren, om't even waar :
De eed is een godsdienstige uiting overeenstemmend met de
menschelijke natuur . Modderman vindt hem bij nagenoeg alle
volken en in alle tijden ; want steeds heeft de mensch eenerzijds
zijn eigen onvolmaaktheid gevoeld en anderzijds zijn band met
het Hoogere . » Een volmaakt mensch zou nimmer behoeven to
zweren, want voor zijn zedelijk leven zou de godsdienst precies
hetzelfde zijn vat voor de longen is de lucht ; hij zou nooit
iets gewichtigs kunnen doen zonder aan God to denken . Maar
wij zijn nu eenmaal niet volmaakt . En de nuchtere opmerking
flat de eed overbodig is omdat men ook zonder eed de waarheid
moet spreken vindt hare volkomen wederlegging in de juiste
opmerking van den catechismus van het Concilie van Trente
flat de eed is ingevoerd »propter imbecillitatem hQminis«, ter
zake van 's menschen zwakheid.«
»Met welk recht gebruikt de Staat den eed?
»Door flit to doen handelt de Staat niet in strijd nosh met eenig beginsel van godsdienst, noch met zijn eigen beginsel . Hij handelt niet
in strijd met eenig beginsel van godsdienst, want geen enkele godsdienst verbiedt om daar waar menschelijke kracht to kort schiet, beroep to doen op God . En de Staat handelt evenmin in strijd met zijn
eigen beginsel, want hij is »laique~, rnaar hij is niet »athee« . . .
Van het wezen van alle godsdienst, het besef van volstrekte
afhankelijkheid van de Hoogste macht, waaraan men zich met
voile vertrouwen overgeeft en waartoe men zich getrokken
gevoelt, daarvan kan de Staat zich niet losmaken . En waarom
niet ? Omdat men den Staat wel kan onderscheiden maar niet
afscheiden van drie dingen, die geen van drieen op den duur
atheistisch kunnen wezen : de mensch, de maatschappij, het recht .c
Maar flu de gemoedsbezwaren die bij sommigen tegen den
eed bestaan .
»Laat otis onderscheiden . Wanneer die gemoedsbezwaren godsdienstige bezwaren zijn, en wanneer tevens uit het lidmaatschap
van eenige godsdienstige gezindte blijkt flat het bezwaar niet
is aangeschaft j5our le besoin de la cause, niet is een pretext
waarmede men zich aan het vervullen van een staatsplicht wil
onttrekken, dan is de vrijstelling, van den eed, ja, formeel, eene
uitzondering, maar in het wezen der zaak niet, want dan is die
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formeele uitzondering juist even rationeel als de regel zelf . Dan
kan dus zonder de minste bedenking bet gemoedsbezwaar geeerbiedigd worden . Wanneer een Doopsgezinde aflegt eene eenvoudige verklaring, wil dat dan zeggen dat hij op dat oogenblik
God uit zijne gedachte sluit of weigert den hoogsten waarborg,
dien hij geven kan ? Immers neen . Juist bet feit dat hij niet de
gewone woorden van bet eedsformulier kiest, maar eenvoudig
zegt : ~dat beloof of verklaar ik«, juist dat feit bewijst dat hij op
zijn standpunt en zooals hij to recht of ten onrechte den bijbel
verklaart, die woorden uitspreekt onder den indruk van eerbied
voor God . En daar tevens door zijn lidmaatschap van eene
gezindte wier leden in 't algemeen, notoir, datzelfde bezwaar
deelen, bet bew~'s geleverd wordt dat zijn gemoedsbezwaar niet
is een pretext, zoo kan de Staat zonder de minste bedenking
hem van den eed in den engeren zin vrijstellen .
~Maar kan de Staat dit ook doen wanneer bet gemoedsbezwaar wordt geopperd door iemand, die hetzij dan op godsdienstige, hetzij op zuiver negatieve gronden, eenvoudig beweeyt
tegen den eed gemoedsbezwaren to hebben zonder dat de waarheid dier bewering bt let uit bet lidmaatschap van eene gezindte
als bier bedoeld ?
~Indien gij - en ik leg hierop den nadruk - op grond van
de gewetensvrijheid verlangt dat ook de zoodanigen moeten vrijgesteld worden, dan moet gij voorstellen de algeheele opheffing
van den eed voor ieder en voor een iegelijk .
a Maar indien gij aan den eenen leant den eed behoudt en aan
den anderen leant bet al of niet afleggen van den eed afhankelijk stelt van bet individueel goedvinden, dan komt gij in strijd
met de ratio, met den grond waarop de eed steunt .
Zagen wij niet dat de grond van den eed deze is, dat de
Staat van den burger den hoogsten waarborg moet eischen, dien
hij geven kan ? En zegt men nu dat de man die, hoezeer niet
behoorende tot eene gezindte die den eed wraakt, toch den eed
afkeurt en eenvoudig eene verklaring of belofte aflegt, ook den
grootsten waarborg geeft dien hij geven kan, dan vraag ik : Hoe
weet gij dat ? Waaruit wordt dat bewezen ?
pDe eerste de beste - al heeft hij in werkelijkheid geen bezwaar
tegen den eed - zou dan, zoo dikwerf hij om de eene of andere
reden zich aan de vervulling van eene Staatsplicht wil onttrekken,
eenvoudig kunnen voorwenden dat hij dit gemoedsbezwaar heeft .
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> En waarop komt dan dat stelsel neer, dat lusscheiistelsel
behoud van den eed, maar tegelijk vrijheid voor ieder en een
iegelijk om hem al of niet of to leggen ? Hierop, dat men den
eed afschaft behalve alleen voor diegenen, die gelooven in God
en hechten aan den eed en tevens to eerlijk zijn om het een of
het ander to ontveinzen . Het komt hierop neer, dat men b .v.
tot den ongeloovige zal zeggen : u geloof ik op uw woord, en
in zooverre gij verklaart niet in God to gelooven en ten aanzien van al vat gij mij dan verder verklaren zult . Daarentegen
tot den geloovige zal men zeggen : u geloof ik op uw woord in
zoover gij verklaart dat gij nog hecht aan God en aan den eed ;
maar zoodra gij mij uitdrukkelijk of stilzwijgend dat hebt to
kennen gegeven, van dat oogenblik of aan, en omdat gij dat to
kennen gegeven hebt, geloof ik u niet meer op uw woord en ik
eisch dat gij uwe verdere verkiaringen en belof ten door een eed
bevestigen zult .
Wat het resultant van deze discussie ook zijn moge, een
ding hoop ik, n .l. dat men de vraag eindelijk eens zal stellen
of geheele of schaf fing van den eed, of het afleggen van den
eed, door ieder, behalve door diegenen die door hun lidmaatschap van eene godsdienstige gezindte, wier leden den eed
wraken, bew zen dat hun bezwaar geen voorwendsel is . Maar
dat tusschensysteem, dat hierop neerkomt dat men den eed
behoudt, maar zoo dat het instituut geregeld worrt in strijd met
zijn grond van bestaan ; dat tusschensysteem waardoor gij behoudt den eed, maar eenvoudig zegt er niet van to willen
weten, dat stelsel is noch logisch, noch liberaal, dock precies
het omgekeerde . , . .
De rede maakte geweldigen indruk in en buiten de Kamerv
De christelijk-gezinde liberalen, de conservatieven, de oudere
anti-revolutionnairen, die nog steeds niet droomden van eigen
regeeringsmacht, en de oudere katholieken, die in hun diepste
gemoed de sympathieen voor de goede Thorbecke-dagen en de
geruste genoegensvan'tlijdelijke-zich-veilig-voelen-zonder-verdereeerzucht nog niet hadden afgelegd, waren in de wolken . 't Was
hun alien bijna een ex-cathedra-stuk . Wintgens, die vroeger
tegen eedsdwang had geijverd, bekeerde zich voetstoots met
een coup ue theatre. De kalme Van Baar sloeg in Brabantsche
geestdrift, en noemde 't een monument van geloof en moedh .
Keuchenius, met overvloediger tranen dan anders flog, dankte
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voor deze getuigenis in voile Kamer ~dat her geluk van vorsten
en volken alleen kan geworteld zijn in her geloof aan den
levenden en waarachtigen God, zooals Hij zich in Zijn Woord
heef t geopenbaard « .
Maar Schaepman, die in dezen heel wat meer dan Keuchenius
zijn theologie door zijn politiek list verdringen, behield zich
her recht van kritiek voor met voorzichtig to verklaren : Wanneer men de reds van den Minister naleest dan vindt men
daarin veel waarmede bijna ieder lid dezer vergadering zich zou
kunnen vereenigen, en ook veel waartegen bijna ieder lid dezer
vergadering een protest zou moeten indienen .«
Toch voor al wie geloofde, of zich maar even christelijk gestemd voelde, was deze beraadslaging, naar Modderman's woord
een debar over de meest gewichtige en meest ernstige vraag,
die zich op her gebied van Staatsrecht voordoet, over eene vraag,
in wier kern de wortel van bijna alle hoofdvragen op bet gebied
van bet Staatsrecht als 't ware samenloopt . « -Geen wonder dan zoo de vrijzinnige liberalen ontstemd en
woedend waren . > De Minister is reactionnair geworden,« verklaarde Oldenbuis Gratama ; in zijn gebeele reds werd een doorgaand verzet aangeteekend tegen de scheiding van Staat en
.
Kerk, die ieder liberaal wenschen most
Ik vraag geen ofschaffing van den eed,« wees Van der
Kaag terecht, yen west ook niet dat die door iemand in deze
Kamer ooit is gevraagd . Maar ik wensch vrijstelling van den
gebruikelijken vorm . . . . Ik geloof niet dat bet goed is bet bestaan
van God als element in ons debar op to nemen ; maar nooit zal,
mijns inziens, bet geloof aan bet Godsbestaan door eenigen dwang
beschermd of gesteund kunnen worden, ook niet door den dwang
van den eed . 1k boud ook vast aan de nationals Nederlandscbe
traditie, en die luidt sinds eeuwen : Vrijbeid der conscientie .«
Maar alle Van Houtensgezinde leden - meesters in de Recbten
legden vooral gewicht op den geest van de Grondwet, waarbij
de ~gezindheid« tot ~persoonlijke meening« was geevolueerd .
Vooral tegen dat omspringen met de letter trad Wintgens op .
Die wou, met Modderman, doen inzien dat aldus de eed naar
ieders goedvinden al dan niet zou worden ofgelegd . Zoodanige
eisch van bet radicalisme is tot nog toe in geen land ter wereld
verkondigd ; dergelijke beweging is nog nergens op touw gezet.«
En zoo ging her door, vier dagen lang.
Men genoot, ver-

klaart naar waarheid Van Welderen, zeer schoone en geleerde
g edachtenwisselingen .c l ) En de redevoeringen werden tot een
bundel verzameld, die men inderdaad elk minachter van parlementaire welsprekendheid tot zijn bekeening mag aanbevelen . 2)
Voor 't geval steeg men misschien wel vat al to hoog ; en 't
is niet onmogelijk dat Haffmans den spijker op den kop sloeg
toen hij 't waagde op zijn eigen, nuchterder, wijze tusschenbeide
to komen
. . . De quaestie, de eenige quaestie is : wat beteekent de uitdrukking
den Grondwet~op de wijzezijnen godsdienstigegezindheid«? De uitdrukking (zegt men) kan tweeerlei beteekenis hebben : 1e . op
de wijze van bet kerkgenootschap waartoe men behoort ; 2e . naar
de mate zijner persoonlijke overtuiging .
~Dit laatste ontken ik . >De heer Van Houten zegt : >de uitdrukking zijner gezindheid« is alleen grammaticaal juist, indien
er van iets sprake is hetwelk den persoon behoort of eigen is .
Mis ! totaal mis i Wanneer ik zeg : ~m,mn vaderland« dan is dat
niet bet land dat mij behoort, maar bet land waartoe ik behoor,
en zoo is bet ook met de gezindheid .
~In den samenhang waarin bet woord >gezindheid<< hier voorkomt, moet bet ~kerkgenootschapK beteekenen, en kan bet bij
geen mogelijkheid >persoonlijk gevoelen« beteekenen . Waarom ?
Omdat o5 de fre van z ~z ~ersoonlIk gevoelen klinkklare
nonsens zou zijn ; bet persoonlijk gevoelen heeft geen wijze.
Wat is wijze : Een orde of regel die door alien gevolgd moet
worden . Het persoonlijk gevoelen beef t geen regel . Een kerkgenootschap wel . > Op de wijze vans is hier beslissend . . . . Van
Houten zelf, verlangt naar mate van zijn persoonlijke overtuiging eed of belofte to molten doen . A la bonne heure! ~Naar
mate« heeft zin . 3 ) Maar ik zet bet den beer Van Houten bier
met een ernstig gezicht in de vergadering den eisch to komen
stellen, om op de we van z~n j5ersoonl,k gevoelen den eed of
de belofte doen . . . .
> De quaestie is dus uitgemaakt . Het beet : > De wet gebiedt u
to zweren met de fonmule : >Zoo waarlijk helpe mij God al1 ) Mr . M, f. van Welderen, baron Rengers : Schets eener parlementaire Ge
schiedenis van Nederland, enz ., 2e dr., II, bldz . 236 .
2) »De Eedsquaestie in de Tweede Kamer«, interpellatie van den beer
Heydenrijck, 's Gravenhage, - H . (', Susan Chz, iSSr .
3 ) i Naar gelang« zou nog meer zin hebben, - P . -
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machtig ! ~tenzij gij behoort tot de Doopsgezinde gemeente.
Dus zweer ! «
>>Nu zegt er iemand : Hoe kan ik, die tot geen kerkgenootschap behoor, zweren op de wijze van een kerkgenootschap dat
ik niet ken ?«
~Kom, kom (antwoordt de rechter of wie den eed afneemt)
geen praatjes ; steek op de twee voorste vingers van uw rechterhand, en zeg mij eerbiedig na : Zoo waarlijk helpe mij God
Almachtig ! -- De man doet het en de zaak is uit.
Ziedaar de positie, ziedaar wat de geleerden noemen het jus
constitutum . Behoort nu daarin verandering to komen ? Dat
is de quaestie welke de geleerden noemen : de jure consti=
tuendo . Is de tijd daar, om aan de vrijdenkers hetzelfde to gunners
wat aan de Doopsgezinden gegund is ? . . . Er moge hier en daar
een stem opgaan, die de vrijheid van den eed eischt, maar
eigenlijke aandrang bestaat er niet . Ik geloof ook niet dat die
ooit komen zal . . . .
~In alien gevalle moeten de heeren vrijdenkers beginners met
zich to constitueeren tot een secte - ik gebruik bet woord dat
van die zijde bijzonder bemind wordt - en wanneer zij dan als
lichaam bier komen en verlangen, om, wat den eed betreft, met
de Doopsgezinden op een lij n to worden geplaatst, dan zullen
wij zien wat wij voor bun zielerust doers kunnen.«
Van Houten bleef bij zijn interpretatie, - en daarbij, al was
flu zijn tekstverklaring twijfelacbtig, dan nog moest bij de
onbestemde beteekenis der woorden door de Grondwet gebruikt,
de vrijheid het winners . Met dezelfde ruimzinnigheid, waarmede
wij de Grondwet verleden jaar bij de verkiezing voor Breda
hebben gelezen, lezen wij ze nu, pEn indien er een God is, zou
hij niet gruwen van zulk meters met twee maters, als zou plaats
hebben wanneer de heer Schaepman werd binnengelaten en de
heeren Hartog Heys van Zouteveen 1) en Willink van Bennebroek 2)
buiten moesten blij ven staan ! Ik heb met volkomen overtuiging
medegewerkt tot de beslissing in zake Schaepman, maar ook
alleen omdat ik in die zaak hetzelfde beginsel van interpretatie
heb toegepast, dat ik bier wil zien aannemen . De deur stond op
een kier ; de Grondwet had haar niet geheel dicht gedaan .
1 ) Assen,
2) Amersfoort .
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Daarom mocht de heer Schaepman doorgaan, en hier, waar in
het geheel die deur niet gesloten is, wanneer men maar met
eenigen goeden wil leest, en de bedoeling en beginselen der
Grondwet in het oog houdt, zal men door een rabulistische interpretatie de deur sluiten .
>sHet is hier volstrekt geen quaestie van geloof of ongeloof . . .
Het geldt hier eene eenvoudige staatsrechterlijke quaestie, of
men bet beginsel, den geest van ons staatsrecht geweld wil
aandoen op grond van een caoutchouc-bepaling, die voor allerlei
uitlegging vatbaar is .
. . .~De defensores fidel is bet in den loop der bistorie niet
zoo gegaan, dat ik de raadslieden des konings zou kunnen raden
het Oranjehuis in die richting to drijven . Wanneer de minister
Franseh begint to spreken : fetal est laique et non has athee,
is dit, geloof ik, omdat die woorden in goed Hollandsch overgebracht, volkomen onverstaanbaar zouden zijn . . . Het geheele
begrip van atheistisch of theistisch past slechts voor personen,
niet op een Staat ; de Staat valt buiten bet kader van bet begrip
theistisch of atheistisch . . . «
) Ik geloof
Dat kon Schaepman toch zoo niet laten liggen
dat dit debat niet beheerscht wordt door de vraag wat de Grondwet bedoelt, maar wel door eene andere van dieper en ernstiger
aard : wat ons Nederlandsch staatsrecht wil . Dat Nederlandsch
staatsrecht kunnen wij kennen uit de geheele wetgeving, maar
niet daaruit alleen, want het is een historisch f eit, en dit behooren wij als zoodanig op to vatten . Wij hebben hier niet to
doen met wetenscbappelijke formules . Wanneer de beer Van
Houten zegt : de staat in Nederland is noch athee noch laique,
dan is dit historisch volkomen waar, maar wanneer hij ons van
den anderen kant een Staat voorhoudt, zoo als hij zicb dien
denkt, dan neem ik de vrijheid to zeggen dat deze door hem
gedachte Staat met den bistorischen Staat der Nederlanden niets
uitstaande heeft . De Staat is eene bistorische wording, en deze
Staat der Nederlanden, waartoe wij behooren, heeft bij het vraagstuk van den eed nooit aan burgerlij ke of godsdienstige vrijheid
gedacht . De geheele vraag van vrijheid van godsdienst, van
vrijheid van kerkgenootschappen, van vrije gemeente moet bier
ter zijde worden geschoven . Bij het vaststellen van den eed
heeft de Staat eenvoudig gezocht een waarborg voor zijn bestaan, een waarborg voor zijn recht, voor de verschillende ver-
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houdingen tusschen de burgers ; en dien waarborg heeft hij
gevonden in den eed, die uit zijn aard en naar de wijsgeerige
opvatting zeer zeker eene godsdienstige handeling kan en moot
genoemd worden, maar die in ons Nederland tevens historisch
is eene publiek-rechterlijke handeling en eene staatsrechtelijke
daad . Daar ligt bet verschil tusschen den beer Van Houten en
mij . Ik zal mij niet verwarren in wat hij noemde rabulic/ische
interpretation der Grondwet, maar hem ook niet volgen in zijne
even fijne als scherpzinnige uitleggingen, waaraan ik flu dien
naam niet geven wil, maar waaraan anderen wellicht denzelfden
trek zouden herkennen . <
Daarbij bleef bet vuorloopig . Noch voor noch tegen den Minister, noch voor noch tegen de Regeering kwam hot tot bet
stemmen over eon cootie . De beide gunstige, die van Wintgens
zoowel als die van Heydenryck, worden ingetrokken ; en aan
eon ongunstige tegen bun >>liberalen« Minister dorsten de vooruitstrevende linkschen zich niet wagon .
In eon dergelijke wankelmoedigheid op eon der'gelijk gebied
lag wel duidelijk jets verkeerds . Allen voelden dat. Ook voorspelde Van Houten eon hervatting van dit debat .
En 't kwam algauw. Hijzelf koos zijn uur om flu eons veel
minder platonisch dan Heydenryck dit had gedaan to interpelleeren over bet thans woordelijk geformuleerde feit van Assen .
Intusschentijd had Schaepman zich alweer geroerd. - Het
November-nr, van ~De Wachter« bracht zijn beschouwingen.
>>Na hot Debat« waarvan hij aan elk der Kamerleden eon
overdrukje stuurde. 't Is eon uiteenzetting van alles wat hij nu
eigenlijk aan bezwaren had tegen 's Ministers groote rode (waarvan hot groote succes in den lande hem ook om ietwat persoonlijke redenen minder aangenaam was) . Wel ging Schaepman's
goedkeuring naar 't geen Modderman had betoogd in zake dieper
verband tusschen godsdienst en Staat ; maar dan die warme ontboezeming over bet religieuse en dat verontrustend pleidooi ten
bate van bet practisch Christendom boven geloofsverdeeldheid . . . .
Maar over Schaepman's weerlegging hoeft bier niet verder uitgeweid na 't geen iii 't hoof dstuk, aan Modderman gewij d, daarover word meegedeeld.
Den 9den December dan was Van Houten met zijn interpellatie aan de beurt. Hij richtte zich niet tot Justitie maar tot Binnenlandsche Zaken, met verzoek om aan den burgemeester van
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Assen
die geweigerd had het lid toe to laten op een belofte
in plaats van een eed - in tegenov~rgestelde richting to doen
handelen .
Weer nam de beraadslaging vier voile dagen in . Zelfde of gelijkaardige beschouwingen voor en tegen als in October .
En 't wend een worsteling van motien, waarvan het schilderachtige uitstekend werd getroffen door Belinfante, den Kamercorrespondent voor > de Nieuwe R .otterdatnsche Courant, natuurlijk met zijn eigen liberale bekleuring
Het Ministerie uit de eedsbenauwheid gered ; de eedsvrijheid
een belangrijken stag vooruitgekomen . Dat zijn twee heugelijke
gebeurtenissen van den dag .
iDe aanneming der cootie Cremers c. s., de meest zuivere
interpretatie der bestaande Grondwet bedoelende, ter wille van
bet ministerie te- keeren - en de eer van de beginselen to
redden : ziedaar het probleem dat de meerderheid moest oplossen
en opgelost heef t .
Wat zou de Kamer doen?
>> Zij werd gebracht voor een driesprong . Zoo: zij met de
cootie-Cremers en zeven andere leden beslissen ~dat de wet niet
verbiedt een lid van den gemeenteraad, die tot geen kerkgenootschap behoort, bij de aanvaarding zij ner betrekking tot het
of leggen van eene belofte toe to laten ?
~Of met Haffmans, die dezer dagen zelf erkende geen j5ersonci
,grata in de Kamer to zijn, zich bepalen tot de overweging dat
bet wenschelijk is art . 39 uit de gemeentewet to lichten?«
> Of met de cootie Heydenryck :de meening der Regeering
deelen, dat bet getal eeden zooveel mogelijk moet worden beperkt?<
~Of eindelijk aan de cootie Schaepman (er was concurrentie
in bet clericale kamp) haar zegel hechtende, in de eerste plaats
in de bereidwilligheid der Regeering
vertrouwen uitspreken
om de eedsvordering tot bet minimum to beperkenc en tevens
in de tweede plaats bet oordeel onderschrij ven dat op bet stuk
van den eed de herziening der wetgeving noodzakelijk is« .
Schaepman had inderdaad zijn oogenblik uitstekend gekozen .
De Kamer reikhalsde naar iets, waar ze inderdaad een beslissing
aan had in verzoenenden zin : een formule waar voldoende geijkt
tot zijn recbt kwam de bevestiging van bet in-God-geloovig
beginsel en de beperking, liberaal-weg, van de practijk .
Ter inleiding van zijn cootie hield Schaepman den i 2den December
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de verlossende rede, voor alles een meesterstuk van geestige
behendigheid, in een ideaal quantum sails' van royale broersgezindheid en elk zijn zaligheid zeggende bestraf f end getoorn .
. . . Men heeft hier in dit debat dikwijls van Faust gesproken .
Nu heeft het eenigszins den schijn alsof men mij de rol van
Gretchen wilde toebedeelen en mij den arm - altijd den
politieken arm -- wilde doen steken door dien van den Minister,
die dan voor Faust zoude optreden . Wij zouden tezamen in den
maneschijn wandelen, en ik zou lispelen, na zijne politieke godswijsh~id to hebben aangehoord
Ungefahr sagt das der Pfarrer auch
Nur mit emn biszchen andern Worten .
Daartegen bestaan echter verschillende bezwaren . Ik vermoed
dat de Minister op zulk een koppig en onverdraagzaam Gretchen
niet gesteld zoude zijn ; en wat mij betreft, ik kan niet betreuren,
dat mij de lust en de nawiteit ontbreken om die rol to spelen ;
ik heb daarbij zekeren schrik voor den Rabenstein .
. . . >> Men heef t ons gezegd : gij minacht de gemoedsbezwaren
die onzerzijds bestaan . Ik meen die beschuldiging met alle kracht
die in mij is to moeten terugwij z en . l k heb to veel eerbied voor
het geweten, ik ben to zeer overtuigd van de waarheid der leer,
die eenmaal het vierde concilie van Lateranen gepredikt heeft
quidquid fit contra conscientiam aedificat ad gehennamc, om een
enkel gemoedsbezwaar to willen minachten . . . Maar ik meen,
dat bet bestaan van gemoedsbezwaren bij anderen kan worden
afgemeten naar de waarde die zij zelven toekennen aan de
gemoedsbezwaren die bij bunne tegenstanders bestaan . En wanneer
ik dan de geschiedenis raadpleeg, den lijvigen dossier, die bier
over menige wet en vooral over die wet, die de toekomst der
kinderen betreft, is gewisseld, onderzoek, dan ontmoet ik historische woorden die alleen door daden zijn uit to wisschen ;
woorden, die ieder onzer kept en die wij wel willen vergeven,
maar nooit zullen vergeten . En die woorden zeggen ons dat gij,
Mijnbeer Goeman Borgesius en de uwen, onze gemoedsbezwaren
niet hebt willen kennen en niet hebt willen eerbiedigen . Wanneer
het aldus is, dan hebt gij niet het recht van ons to vorderen
dat wij voor uwe gemoedsbezwaren bet hoofd zullen ontblooten,
ons eigen geweten, waar bet u past, zullen doen zwijgen .
. , .~Maar dit lange debat mag toch ten slotte niet vruchteloos
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blijven . Wanneer her vruchteloos bleef, dan hebben wij niets
anders dan eene beroering in her levee geroepen, die des to
verderfelijker zal werken, omdat zij geen enkelen uitgang vindt ;
dan hebben wij niets anders gedaan dan bet land vervullen met
leuzen van gewetensvrijheid, die zeer licht bij sommigen tot
practische gevolgen, tot gewetenloosheid zullen overslaan ; dan
hebben wij zoo lang getwist over de gelijkstelling van belofte
of eed, dat men ten langen leste wel eens tot gelijkstelling van
eed met belofte kan komen . Dit behoort niet to geschieden . 1k
behoor niet tot hen, die in dit debar, en ales war daaruit voortkomt, eene victorie zien, eene victorie voor waarheid en recht .
Nu echter eenmaal bet debar gevoerd is, nu eenmaal de zaak
zoover is gekomen, flu behoort er eene beslissing to worden
genomen, flu de behoort de Kamer, op de eene of andere wijze,
een oordeel uit to spreken . Dat oordeel wordt ons gemakkelijk
gemaakt door de eerste rede, die de Minister van Justitie bij de
vorige interpellatie heeft uitgesproken . Toen heeft Zijne Excellentie gezegd dat zij bereid zou bevonden worden om, waar bet
mogelijk was, de eedsvordering to bespreken . Welnu, dat wooed
van den Minister van Justitie, dat namens de geheele Regeering
gesproken wend, heeft de Kamer her recht to vertrouwen . In
dat vertrouwen kan zij de hoop uitspreken, dat aan de verwarring die ook door deze interpellatien op bet stuk van den eed
in bet levee is geroepen, door eene herziening der wetgeving
op den eed een einde worde gemaakt, omdat, het valt niet to
ontkennen, de quaestie over den eed tot de moeilijkste en de
ingewikkeldste van ons staatsrecht behoort . Het valt niet to
ontkennen dat hier, op sommige punten, met andere beginselen
van ons staatsrecht verschil kan worden gevonden ; bet valt
ook niet to ontkennen, dat onze rechtsgeleerden en onze
rechtspraak op dit punt dikwijls van oordeel en van meening
verscbillen . Aan dit alles moeten wij trachten, flu dit meer dan
ooit aan bet licht is getreden, een einde te maken ; wij moeten
trachten als onze meening to kennen to geven, dat wij inderdaad en ernstig bereid zijn eene herziening van de wetgeving
op den eed aan to vangen waar zij ons aangeboden wordt . Wij
moeten aan de Regeering doen weten dat wij acre nemen
van hare verklaringen op dat stuk, en dat wij bereid zijn met
haar mede to werken tot hetgeen 's lands belang en in her
belang vooral en tot handhaving van recht en vrijheid beide
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gevorderd words . Om deze reden heb ik de eer mijn cootie
voor to stellen".
Gretig nam de Regeering, bij monde van Modderman, Schaepmaii's cootie aan . De andere vielen bij stemming of vervielen . En
de cootie Schaepman werd aangenomen met 82 tegen i8 .
„De hoogste eer vary den dag behoort aan Schaepman" ging
Belinfante voort .
En in de liberate voldaanheid wreef hij zich verder de handers
„Wij zijn in twee maanden tijds een reuzenstap vooruitgegaan .
„Toen een Ministerie, dat den eed ass hechtsten steunpilaar van
de maatschappij, ass bestemd voor alle eeuwigheid scheen aan
to kondigen ; thans een Ministerie dat bij monde van denzelfden
uitstekenden redenaar en rechtsgeleerde „van de veranderde
maatschappelijke omstandigheden met de Grondwet in conflict"
gewaagt .
,,Toen eene Kamer, waarvan de Rechterzijde den Minister
Modderman den eed van broedertrouw scheen to zweren, toen
hij, in naam van den godsdienst de godsdienstvrijheid to kort
deed, thans eene Kamer die op i 3 katholieken en de heeren
Wintgens, Corver Hoofs en Bastert na, eenstemmig Schaepman
(die zich nog kort geleden over 's Ministers vermaarde rede niet
volkomen voldaan had betoond) naspreekt, dat „herziening der
wetgeving noodzakelijk is" .
Zoo kwam dan Schaepman tot zijn eersten technisch-parlementairen triomf. Alle partijen voerde hij mee
behalve de
zijne. Op het oogenblik dat de heele Kamer hem voor 't eerst
in 't openbaar erkende ass den Roomschen leider stond hij onder
zijn Roomsche genooten zoo goed ass alleen : i3 Heydenryckianen
en 3 Schaepmannianen 1 Drongen 's Doctors asses-overheerschende
gaven hem zoo goed ass noodwendig naar 't middenpunt, het
was al dadelijk met zulk een centrifugaal gevolg, dat de oudere
zonnen en zonnetjes er allemaal voor bedankten planeten to
worden . Hoeverre men hier of bleef inderdaad van de dichterlijke harmonie der sferen getuigt de soon die opklonk uit de
Limburgsche orbite : „De cootie Schaepman bond de liberalen
oneindig meer dan zij zelven durfden vragen : zij bond hun de
zegepraal in het debat waarin zij het afgelegd hadden en de
nederlaag der Regeering die tot nog toe op de geheele linie
glansrijk getriomfeerd had
„'t Is een Kappeyaansche cootie . Hiermede is niet gezegd dat
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zij bij Kappeyne aan huffs is afgehaald, alleen dat zij water op
zijn molen is . Immers de eed kan moeilijk in zijn aard en
karakter veranderd worden zonder wij ziging der Grondwet .
„Waar moet het henen ? Dat weet de goede hemel . Schaepman
hoofd en !eider der liberale partij, geflankeerd door Kappeyne,
de Grondwet herziende en de katholieken tot hunne rechters
helpende .
„Maar hoe is daarmee to rijmen de manie om tot elken prijs
van zijn waardigheid anti-revolutionnairen in de Kamer to
brengen ?
De leidende gedachte van de grootste staatslieden
is dikwijls moeilijk na to gaan . Daar heb je Bismarck, die springt
thans van den hak op den tak, en indien hij een gewoon
mensch ware, zou men hem bespottelijk vinden .
Te niet doers kunnen wij de cootie niet, maar wel aantoonen dat zij bij subreptie verkregen is, of, wilt gij liever, door
een coup de Jarnac ; en dat dus het kabinet zich daaraan vol" ')
strekt niet behoeft to storen
Luid-uitslaande woede bij Haffmans . sti!-wrokkende woede,
daarom niet minder heftig, bij de andere Roomsche veteranen,
En wiji woede blind maakt is 't mogelijk dat ze inderdaad niet
alles zagen vat er lag in Schaepman's bedoeling . Maar dit eene
zagen ze duidelijk - en de schrik sloeg om hun conservatieve
hart - Schaepman stuwde mee naar Grondwetsherziening,
0, Parkmeeting, van tiers jaar geleden : Was ze maar wat minder
heerlijk geweest, of was Haffmans maar liever toen thuisgebleven!
1) „Venloosch \Veekblad", 3 Dec . '81 .
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