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Wederom staat , naar den mensch gesproken, de antirevolutionaire partij alleen ; gansch „geïsoleerd".
Want wel is het de vraag of voortaan verschillende minderheden , zonder eenig overleg omtrent een te volgen gedragslijn en z66 dat elke partij in de keuze harer candidaten
vrij blijft , zullen overeenkomen om bij verkiezingen de
keuze van elkanders candidaten te doen slagen , doch dit
heeft zoo weinig met „politiek samengaan" te maken, dat
zulke overeenkomsten van anti-revolutionairen met liberalen,
b. v. in Noord-Brabant, even raadzaam kunnen zijn als in
den Haag met conservatieven, te Amsterdam met radicalen,
in Zuid-Holland en elders met Roomsch-Katholieken.
Het politiek „isolement", waaraan wij in de laatste jaren
ontwend waren , schijnt op sommigen ontmoedigend te werken.
Is dat dan, vragen zij , de vrucht van zoo veeljarigen arbeid;
moet , na zoo kortstondig optreden der „anti-liberalen", geheel het veld weer overgelaten worden aan het liberalisme ?
Aan wien de schuld , dat al het verkregen voordeel verspeeld
is Wordt het niet hoog tijd , om naar andere bondgenooten
om te zien ?
Edoch -- is er voor zoo droeve klacht wel oorzaak ? Of
is er, zoo wij op den afgelegden weg terugzien, veeleer
winst te constateeren dan verlies ? Is er grond voor moedeloosheid of voor bemoediging?
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Deze laatste vragen wensch ik kortelijks te bespreken.
Daaraan moet ik evenwel eenige opmerkingen over ons
„samengaan met de Roomsch-Katholieken" doen voorafgaan.
Ik begin met hulde te brengen aan Mr. GLEICHMAN die
reeds in 1881 het lot der rechterzijde voorspeld heeft , toen
hij zeide , dat, als de „overzijde" regeerende partij werd,
„in die partij zich eene minderheid zou vormen, die beweren
zou, en denkelijk wel niet op onjuiste gronden, onderdrukt
en achteruitgezet te worden", welke partij dan haar toevlucht zou zoeken bij de liberale partij , „niet om zich in
hare gelederen te voegen , maar om een beroep te doen op hare
traditiën" ; waarop dan die liberale partij , grootmoedig als
altoos — „eene luxe die hare bezwaren heeft, maar het
is de trots onzer partij te gelijk", zei de spreker, — „bereid
zal zijn die minderheid te steunen". (1)
Evenwel ; op één punt — was het wellicht het hoofdpunt ? —
is die profetie een weinig anders uitgekomen. De „onderdrukte
en achteruitgezette" minderheid heeft de hulp der liberale
partij ingeroepen , niet omdat voor haar de godsdienstvrijheid of eenige andere vrijheid gevaar liep , zooals Mr. GLEICHMAN onderstelde , doch om een wetsontwerp te doen vallen,
dat door geheel de liberale partij zelve uitbundig geprezen
was! Op die wijze de overmacht te herwinnen , behoort
wellicht ook tot de „traditiën" der liberale partij ; doch het
is eene andere „traditie" dan die waarop Mr. GLEICHMAN
doelde. Wel verre dat op het gebied van kerkelijke of
godsdienstvrijheid tusschen anti-revolutionairen en RoomschKatholieken een verbitterde strijd is ontstaan , is integendeel tusschen hen nooit eenig geschil gerezen ; slechts bleef
ten aanzien van het gezantschap bij den Paus het geschil,
,

(1) Handel. 30 Nov. 1881/82, bl. 358.

een geschil niet tusschen anti-revolutionair en Roomsch
maar tusschen Protestant en Roomsch , in den toestand
waarin het zich sinds 1870 bevindt.
Eene andere voorspelling daarentegen is wel letterlijk uitgekomen ; het was die, waaraan ik mij gewaagd heb in
antwoord aan Dr. SPRUYT op diens vraag : „hoelang nog
onze Calvinisten de ultramontanen zullen laten begaan ?"
Ik deel ze in extenso mede :
„Die samenwerking zal ook eindigen , zoodra Rome ons
een maatregel zal willen afdwingen , die in strijd is ôf , . .
met het gelijk recht voor allen, M' met onze openlijk uitgesproken beginselen.
„Als dat geschiedt , zullen de anti-revolutionairen, met
kalmte naar ik hoop, sine ira et studio, van de „ultramontanen" afscheid nemen ; hunne kracht wederom zoekende in
hun isolement , soli Deo eonfidentes.
„Misschien zullen zij zich dan, tegelijk met de ultramontanen, tot U om hulp wenden. Dán zult Gij moeten
kiezen tussehen Rome en Dordt. Evenals b. v. in 1881, bij
gelegenheid van de interpellatie DE JONGE!
Wien zult Gij dan kiezen ? Hoe zal dán de „plichtsbetrachting" uitvallen ?
„Wat ik daaromtrent hoop, behoef ik 11 niet te zeggen.
„Wat ik verwacht —
„Hooggeleerde Heer! Het is tijd voor mij, om weer tot
mijn dagelijkschen arbeid terug te keeren. Ik heb de eer
mij, met eerbiedige groete, te noemen, enz.
))

In 1888 was toch op zoo kortstondig samengaan niet
gerekend.
Van waar dan dat spoedig uiteenvallen der partij ?
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De „legerquaestie" was de oorzaak , zegt de een ,
doende afspraak" de ander.
Over beide „oorzaken" een enkel woord.
Indien, bij de verkiezingen in 1891 , de legerquaestie den
doorslag gegeven heeft, hoe komt het dan dat niet slechts
alle liberalen, ook zij die voor afschaffing van plaatsvervanging gestemd hebben , zijn herkozen , maar dat ook verscheiden tegenstanders der plaatsvervanging op de antirevolutionairen de zegepraal hebben behaald , en dat over
bedoelde quaestie bijkans niemand hunner vooraf door de
kiezers gepolst is ? In de Kamer, evenals in de provinciën
„aan gene zijde van de Maas", bracht die quaestie de gemoederen in beweging, zoodat enkele Roomsch-Katholieke
leden voor andere Roomsch-Katholieken het veld hebben
moeten ruimen. Maar in het land aan „deze zijde der rivier"
heeft die quaestie betrekkelijk weinig invloed uitgeoefend. Nu
hebben juist aan deze zijde de liberalen hun zetels gewonnen,
en zulks door verdrijving niet van eenigen dusgenaamden
Schaepmanniaan, maar van anti-revolutionaire Kamerleden.
In die districten waren slechts weinig stemmen noodig om
de in '88 verkregen meerderheid te doen verplaatsen. Zou die
geringe verplaatsing van stemmen dan niet grootendeels veroorzaakt zijn door de verdeeldheid op kerkelijk gebied, over
quaesties, die wel hoegenaamd niets met de politiek hadden
uit te staan, doch waarvan van liberale zijde handig gebruik
gemaakt is?
Of moet, gelijk ook beweerd is, aan „onvoldoende afspraak"
worden gedacht ? Maar die afspraak, waaraan trouwens eene
Regeering zich niet behoefde of kon binden, was zoo duidelijk mogelijk. Beide partijen hadden hare wenschen vóór
de verkiezingen geformuleerd ; wat de anti-revolutionairen
ten aanzien der plaatsvervanging wilden, wisten de Roomsch-
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Katholieken ; dat deze daarover in 1888 nog onderling verdeeld waren , was den anti-revolutionairen bekend ; daaruit
volgde, dat de Regeering stellig niet op den steun van alle
Roomsch-Katholieken , ten hoogste op dien van enkelen hunner
mocht rekenen. De Regeering heeft dan ook nimmer hun
steun ingeroepen ; nimmer is aan een enkel R,-Katholiek
verweten , dat hij , zij 't ook in afwijking van vroeger geuit
gevoelen , ten slotte zich schaarde aan de zijde van het behoud der „zielverkooperij". Maar wat de Regeering niet wist
en niet kon weten , was dat de verdediging van eene wet,
waarvan de indiening niet mocht worden uitgesteld ; van een
legerorganisatie , ten behoeve waarvan mede de Grondwetherziening had plaats gehad ; van een beginsel, dat door de
anti-revolutionairen tijdens de verkiezingen openlijk en warm
verdedigd was, — eene reden tot oppositie zou worden gemaakt, niet tegen die wet, die organisatie, dat beginsel ;
maar tegen het Kabinet zelf ! De Regeering kCsn dat niet
weten, omdat dit in afwijking met elke afspraak geschied
is. Herhaaldelijk — ik verwijs o. a. naar een hoofdartikel
van de Standaard tijdens de verkiezingen geschreven (1), —
was uitdrukkelijk verklaard, dat men, ten aanzien van de
punten waarover geen eenstemmigheid bestond, over en weer
vrij bleef; d. w. z , vrij bleef, om den maatregel waarover
geschil bestond te bestrijden of voor te stellen. Hoe zou het
ook anders kunnen ? Geene Regeering toch kan — of liever
mag , want dat zij het kan, blijkt thans, — 's lands belang
achterstellen bij het belang der partij. De Regeering moest,
waar 's lands veiligheid of eenig ander hoofdbelang het eiseht,
(1) 13 Februari 1888. Daarin leest men o. a.: „Saamwerking van minderheden onderstelt, dat ge over en weer elkander gebruikt om een gemeenschappelijken band te breken . . . . kloek en beslist moet elk dezer drie
minderheden voor haar eigen meening , ook gedurende de saarnwerking
uitkomen." Geheel het artikel verdient herlezen te worden.

doen wat noodig was ; zij mocht, dit was de eigenaardige
taak van het vorig kabinet, daarbij bijzondere rekening houden met de belangen en kerkelijke behoeften der geloovige
Christenen, dus ook met die der Roomsch-Katholieke ingezetenen, en dát heeft zij gedaan, ook door in het Kabinet een
Roomsch-Katholiek Minister van Oorlog op te nemen van
het gehalte van den heer BERGANSIUS. Wel was ook deze,
evenals, voorheen ten minste, vele Roomsch-Katholieken, vóór
de afschaffing der plaatsvervanging, maar dat die afschaffing
de belangen en behoeften der Roomsch-Katholieken als zoodanig kwetste is eene stelling, die men in de Kamer, waar
tegenspraak mogelijk was, niet heeft durven uitspreken. Een
der voornaamste van de Roomsch-Katholieke „dissidenten"
heeft mij dan ook ronduit verklaard, dat op het stuk der legerorganisatie „de anti-revolutionairen" volkomen correct hadden
gehandeld. Indien eene regeering alleen datgene wilde voorstellen, waaromtrent twee partijen het vooraf geheel eens
zijn, of zelfs waarover bij een en dezelfde partij geene verdeeldheid bestaat, dan zou regeeren al spoedig in conserveeren ontaarden.
De reden van het uiteenvallen der beide partijen is m.
eene gansch andere.
Uit het oog mag niet worden verloren, dat verreweg het
grootste deel der Roomsch-Katholieke partij in Brabant en
Limburg woont. In die provinciën, waar men het protestantisme van oudsher niet van zijn beste zijde kent, is de minachting voor den Calvinist — waaronder al wat niet-Roomsch
is verstaan wordt — groot. „Een slippedrager van Calvijn"
te zijn is zeker het verachtelijkste wat iemand kan overkomen, en de Maasbode e. a. verzekerden dat niets minder
dan dat plaats had , zoo men zich met de adviezen van
mannen als Dr. SCHAEPMAN vereenigde. Doch waarom

hebben dan dezelfde mannen, die later zoo'n fellen Calvinistenhaat aan den dag legden, vroeger samenwerking begeerd ? Vermoedelijk omdat zij er op gerekend hadden, dat
Regeering en Kamerleden, eenmaal in het bezit van macht,
uit zelfbehoud zich van alles onthouden zouden wat aan de
Zuid-Nederlandsche kiezers niet geviel. Het heeft mij althans
getroffen dat, toen het ernst bleek te zullen worden met
de afschaffing van plaatsvervanging, een der bladen, die
later 't meest op den voorgrond zijn getreden, terstond begonnen is met den Kamerleden, die het zouden wagen
daarvoor te stemmen, hunne niet-herkiezing aan te zeggen ;
met een dreigement dus in plaats van met een argument. Zoo
durft men slechts te spreken tot menschen op wier karakterloosheid men staat maakt ; want men wist dat men stond tegenover leden, die uit beginsel geen plaatsvervanging wilden.
Breken met de anti-revolutionairen kon den Zuid-Nederlandschen Roomsch-Katholieken niet zwaar vallen. Zij gevoelen weinig voor hunne beginselen, waarmee ze nooit
kennis hebben gemaakt ; daarom bezigen zij, ten einde de
Regeering naar hun hand te zetten, zonder aarzeling de
middelen die sinds de Fransche revolutie in zwang zijn geraakt ; zooals moties van kiesvereenigingen ter beteugeling
of ter intimidatie van hunne afgevaardigden ; afstemming van
begrootingen om Ministers tot aftreding te dwingen ; verheffing van den wil der kiezers tot hoogste wet.
Zoolang eene partij in de minderheid is kan zij met die
taktiek niet veel anders doen dan tegenhouden. Zulk eene
taktiek draagt, voor wie met stilstand tevrede is of niets
wenscht dan wat aan eigen kerk of eigen provincie gevalt,
uitnemende resultaten. Zij is, zooals de liberale partij zich
herinneren zal, niet nieuw, doch wordt thans, met een
nieuwen naam, aangeduid als „de politiek van de vrije hand".
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De partij die ze voert zal evenwel, voor ieder die op haar
steunt, blijken te zijn de partij van het blok aan 't been.
Doch — vraagt men — hoe kon , waar zóó diepe klove
bestaat, aan een, ook maar tijdelijk, samengaan worden
gedacht?
Het antwoord is : omdat er ééne quaestie was, waarbij
beide partijen, zij 't ook in verschillende mate, belang
hadden : de schoolquaestie.
Maar die schoolquaestie is voorloopig opgelost.
Nu stond de anti-revolutionaire partij voor drieërlei keuze:
èf uiteengaan, M op kerkelijk gebied datgene toestaan , wat
van de liberalen niet te verkrijgen was, bf niets doen.
Het eerste schijnt het verkieslijkste.
Welnu ! het eerste is verkozen.

Thans kom ik tot bespreking van de vraag, of er verlies,
dan wel winst te constateeren valt ; of er voor moedeloosheid,
dan wel voor bemoediging grond is?
Het antwoord op die vragen zal, dunkt mij , verschillen
naarmate men aan partijvorming of aan belijdenis van beginselen de meeste waarde hecht.

Partijvorming.
Meestal wordt, en zonder twijfel kan ook zonder eerzuchtige bedoeling, op politiek gebied aan partijvorming en partijverband grooter gewicht dan aan al het overige worden gehecht.
Indien het waar is, dat het Calvinisme — waarmee niet
eene kerkelijke partij maar eene richting bedoeld wordt —
ons volk in vroegere dagen groot en krachtig gemaakt heeft,
en dat het liberalisme dat volk allengskens van zijn kracht
berooft, het in de armen jaagt van het ongeloof en onder de
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macht brengt van zone „rede", dan behoort de „calvinistische levenstoon" weer tot zijn recht te komen. Doch ten
allen tijde waren de Calvinisten in verhouding tot andere
partijen verre in de minderheid, en nu moet men in onzen
tijd, om de macht te kunnen uitoefenen, niet over de grootste
levenskracht , maar over 't grootst aantal stemmen kunnen
beschikken.
Tweeërlei is dus noodig. In de eerste plaats krachtige en
alzijdige ontwikkeling op elk gebied van de Calvinistische
richting en overtuiging.
Maar in de tweede plaats en niet minder : overleg, onderlinge aaneensluiting , zoo mogelijk, bondgenootschap met
anderen. Altijd met behoud van eigen vrijheid en overtuiging. Zoolang die aaneensluiting en samenwerking niet zijn
bereikt, blijft men numeriek in de minderheid ; staat men
machteloos ; is men gij weinigen in tel ; wordt -- gelijk wij
dit zoo lange jaren gezien hebben — aan alles wat op politiek of kerkelijk gebied in calvinistischen zin denkt of handelt de weg versperd. Partijvorming is, in Nederland althans,
voor den Calvinist bijkans zelfverdediging.
Is nu partijvorming het voornaamste, dan is het doel
gemist, en is het zelfs de vraag, of aan de anti-revolutionaire partij niet voortdurend een verkeerde leiding is gegeven ?
Immers moet eene partij, wier numerieke zwakheid niet
te ontkennen valt, zich vóór alles hoeden om als regeeringspartij op te treden voordat zij volkomen „gereed" is , opdat
haar zwakheid niet openbaar worde ; voorts zorgen dat het
volk, het kiezersvolk, het publiek voortdurend in agitatie
worde gehouden opdat het niet indommele, en dat conflicten
voorden uitgelokt opdat de onwil der tegenstanders duidelijk
aan het licht kome.
Ongelukkig is niets van dat alles geschied. In 1887 en
)
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1888 is van alle zijden op saamwerking „der rechterzijde'
aangedrongen. Niemand, onder de leiders althans, heeft zich
daartegen gekant, behalve, zooals van zelf spreekt, de liberalen en zij die de schoolquaestie niet in den geest van „de
vrije school" opgelost wenschten te zien.
Ten gevolge van die saamwerking is de meerderheid verplaatst, en ging de Kamer om.
Hiervan was wederom het onvermijdelijk gevolg de optreding van een Kabinet uit de rechterzijde. Dat Kabinet
bestond uitsluitend uit mannen zonder ondervinding op
regeeringsgebied. Deze nieuwe regeeringsmannen hadden noch
boeken, noch tijdschriften, noch bladen waarin de regeeringsbeginselen door hen beleden op praktische wijze waren uitgewerkt, of aangewezen was hoe aan de in 't oneindig herhaalde wenschen kon worden voldaan. Zij stonden bijkans
zonder steun , met de opdracht om binnen drie jaren een
taak af te werken, die niet zij zich zelven , maar die hun,
bij „Program van actie", door de kiezers werd opgelegd.
Kwam die taak niet gereed, dan zou het den schijn hebben,
alsof de kiezers waren misleid.
Dat nieuwe Kabinet moest zich staande houden ook tegenover de Eerste Kamer, waarin het bijkans geen enkelen of
ten minste zeer weinige geestverwanten aantrof. Het wist
dat, als een zijner leden werd „afgemaakt", schier onmogelijk
diens plaats kon worden aangevuld.
In de Tweede Kamer vond het wel steun; toch was ook
daar op vele punten van regeeringsbeleid groot verschil van
gevoelen. Wegens het gebrek aan partijorganisatie in de
Kamer, was behoorlijk overleg met partijen onmogelijk.
Dit alles wist men in 1888. Was dus onder zulke omstandigheden de aanvaarding van de portefeuilles niet eene
roekelooze daad ? Had men niet onder eenig voorwendsel de
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opdracht moeten weigeren ? Was niet het gezamenlijk optreden der „rechterzijde" bij de verkiezing reeds eene fout ?
Doch, eens opgetreden, had het Kabinet wellicht de zaak
nog kunnen redden, indien het meer politieken zin had
getoond. Meermalen had het conflicten kunnen uitlokken ;
o. a. door het indienen van eene betere verdeeling der kiesdistricten voor de Provinciale Staten ; door aftreding bij de
verwerping van de begrooting KEUCHENIITS door een
Kamerontbinding na de verwerping van de verdeeling der
groote steden. Ware dit geschied , dan zonde de anti-revolutionaire partij waarschijnlijk toch de nederlaag geleden hebben;
zij heeft altijd meer kans gehad op verlies dan op winst ;
maar de kiezers zouden meer stof tot verontwaardiging en
verbittering hebben gehad , en er zou meer „actie" in
het land zijn gebleven.
Wel verre echter van zoo te handelen heeft het vorig
Kabinet zich beijverd eene schoolwet in te dienen ; niet eene
die geen kans van slagen had , of, zoodra de liberale partij
weer in de meerderheid was, tot reactie aanleiding zou
hebben gegeven, doch eene die de gemoederen gekalmeerd
en dus de hoofdreden voor het samengaan van partijen weggenomen heeft. Alsof dit -niet genoeg ware heeft het, getrouw
aan 't geen het zelf beloofd had en bij de verkiezingen was
voorop gesteld, ook nog eene legerwet ingediend. Zulk eene
wet is altijd impopulair, omdat niemand gaarne de oorlogslasten verzwaard ziet , en de noodzakelijkheid hiervan slechts
door weinigen kan worden beoordeeld. Door die indiening
heeft het veler ijver bekoeld en zich zelf vele vijanden gemaakt. Bovendien heeft het Kabinet, zonder zijn vrienden,
bepaaldelijk ook Roomsch-Katholieke Kamerleden, te ontzien,
gezorgd dat van de winst op de suiker-industrie, verkregen
tengevolge van wettelijke bescherming, het deel dat de schat;
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kist tot dusverre genoot ten bate bleef van het geheele volk
en niet in de zakken van enkele bevoorrechten geraakte ;
het heeft eindelijk, nog wel gedurende de verkiezingen, den
strijd blijven voeren tegen de vaccine , waardoor het zich
geen enkelen nieuwen vriend, maar wel nieuwe vijanden
schiep.
Is het wonder, dat in 1891 de meerderheid van 1888
verdween ; dat de partijen uiteen zijn gevallen ; dat voor
lange jaren het uitzicht op nieuwe bondgenooten en daarmee
de toekomst der partij is — verspeeld Zal niet, nu de hoop
op succes en daarmee de hoop aanbidders van den opgaanden zon is verdwenen , bij een volgende verkiezing de uitslag
nog treuriger, de triomf der liberalen nog grooter zijn ?
Naar mij voorkomt, ongetwijfeld. De njord-Nederlandsche
Roomsch-Katholieken zullen zich niet lichtelijk afscheiden
van het „gros van het leger", dat in de zuidelijke provinciën
verblijf houdt. In deze provinciën wil men niets weten van
kiesrecht-uitbreiding ; van persoonlijke dienstplicht ; van losmaking der banden die de kerken aan 's lands schatkist verbinden ; van niet-inentingsvrijheid ; van Kamers van arbeid,
enz. Hoever op belastinggebied, wanneer het op praktische toepassing van algemeene waarheden aankomt , dat leger met de
anti-revolutionairen zal meegaan, moet nog blijken. Met deze
Roomsch-Katholieke conservatieven hebben de anti-revolutionairen nog minder aanrakingspunten dan met de protestantsche conservatieven, waarvan zij zich om des beginsels
wille hebben losgemaakt. De Zuid-Nederlandsche RoomschKatholieken zien in de Christenen , die wel gelooven in Jezus
Christus, den Zone Gods, maar zich onttrekken aan het pauselijk gezag, geen bondgenooten in den strijd voor het
christelijk geloof. Zij zelven verlangen dan ook geen samenwerking, en zoolang de schoolwet niet, tenzij dan in hun
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belang, wordt gewijzigd , zal dit wel zoo blijven. De schoolwet
van 1889 is de grootste politieke fout geweest van het Kabinet
MACKAY ! Zij heeft den band losgemaakt die Zuid-Nederland aan de anti-revolutionaire partij verbond.
Inderdaad — indien in de overwinning der liberalen door
het aantal, door de vereeniging der minderheden, de toekomst
ligt der anti-revolutionaire partij , — dan is er alleszins reden
tot jammerklacht.

Belijdenis van beginselen.

Men kan echter van oordeel zijn , dat, ook op politiek
terrein, de Christen in den regel meer tot belijdenis van
beginselen dan tot heerschen — waarvoor partijvorming onmisbaar is — geroepen wordt ; dat God juist daarom de
belijdenis van Zijn Naam en den strijd voor 't geen Zijn Woord
eischt aan eene kleine, nietige en verachte schaar van belijders heeft opgedragen, opdat in hunne zwakheid Zijne
Kracht openbaar zou worden , en zij niet vervallen zouden
in de verzoeking waartegen „kerkelijke partijen" zoo vaak
niet bestand zijn gebleken, nl. om de eere Gods te verwarren met de eer der menschen, en om den strijd voor
Zijne Kerk te bezigen als middel ter bereiking van wereldlijke heerschappij.
Ik behoef niet te herinneren hoe daarover de man dacht,
wiens leuze was „een Staatsman niet, een Evangeliebelijder",
die, hoewel een „Veldheer zonder leger", tot aan Zijne stervensure toe onversaagd en onvermoeid gestreden heeft voor
de anti-revolutionaire beginselen en eene christelijke volksschool ; wiens leven eene voortdurende, openbare of stille,
belijdenis van zijn Zaligmaker geweest is ; die, hoewel jagende
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naar het beste, toch dankbaar elke, ook de geringste verbetering aanvaardde ; die schijnbaar nimmer zegevierde, doch
wiens werk en woord, dat nog steeds onder ons voortleeft,
eene heerlijke overwinning heeft voorbereid.
En waaraan heeft nu de partij , die na GROEN'S heengaan
in de Tweede Kamer optrad, den voorrang toegekend , aan
partijvorming of aan beginselbelijdenis?
Om hare houding wel te verstaan, vergete men niet dat
zij zich steeds geroepen geacht heeft de taak te volbrengen,
die haar stichter onafgedaan had moeten achterlaten ; dat
derhalve geheel haar gedragslijn beheerseht werd door de
sehoolquaestie.
De oplossing van die quaestie, moest, naar hare meening,
alle andere quaestiën op den achtergrond dringen. Dát achtte
de partij verschuldigd te zijn aan het christelijk volk, niet
het minst aan die christelijke schoolmeesters, die, onbekend
in de wereld, met bewonderenswaardigen geloofsmoed, zelfopoffering en volharding, alle voorrechten der neutrale overheidsschool vrijwillig hebben prijsgegeven en nog prijsgeven,
om aan hunnen Heer getrouw te zijn en het volk van Nederland te kunnen dienen naar Gods Woord. De oplossing der
„schoolquaestie" stond, vooral na de partijwet van 1878,
met de instandhouding van onze christelijke scholen in het
nauwste verband; het water was tot aan de lippen geklommen.
Daarom mocht die quaestie minder nog dan eenige andere
tot partij middel worden verlaagd.
Ik ontken niet steeds te hebben gehoopt, dat de tegenstanders zelven eindelijk tot erkenning van ons goed recht
en dan ook tot indiening van een rechtvaardige schoolwet
zouden overgaan. Steeds heb ik, ook in particulier gesprek
of geschrift, daarop aangedrongen. De optreding toch van
een „Kabinet uit de rechterzijde" scheen mij , om velerlei

17
redenen, steeds ondoenlijk, en toen in 1886 aan Baron
MACKAY de aanneming van de hem aangeboden portefeuille
ondoenlijk werd gemaakt door de daaraan toegevoegde onmogelijke voorwaarde, achtte ik dit eene uitkomst. Want ,
menschelijker wijs gesproken , was bij de toenmalige samenstelling der Staten-Generaal eene eenigszins dragelijke oplossing der schoolquaestie onmogelijk, en ik ben overtuigd
dat, ware ooit een Kabinet onder leiding van een antirevolutionair Staatsman om welke reden ook in gebreke gebleken die quaestie op te lossen, op nieuw , wie weet voor
hoelang, de kreet zou hebben weerklonken : de schoolquaestie
is M' onoplosbaar, C.f niets dan een partij middel voor eene
eerzuchtige factie.
Door steeds de schoolquaestie op den voorgrond te stellen,
ontstond zekere eenzijdigheid , ten nadeele van andere gewichtige quaestiën ; maar mocht anders gehandeld worden ?
Toen intusschen het kiezerscorps, waaraan door „liberale"
wetten de overmacht verzekerd was, te bekrompen bleek om
met de behoeften en inzichten van anderen te kunnen rekenen,
drong ook de anti-revolutionaire partij op uitbreiding van
kiezerspersoneel aan, en als middel om daartoe te geraken
ook op grondwetherziening.
Ten gevolge van die herziening moesten in 1888 de verkiezingen plaats hebben, waarna geheel vrijwillig, zonder
eenigen drang van anti-revolutionaire zijde, het MinisterieHEEMSKERK aftrad. Er was dus van die zijde geen enkele
poging gedaan om zich van het bewind meester te maken ;
maar nu men ten tweedenmale zijns ondanks voor de bestuurstaak geplaatst werd, nu mocht die taak, hoe zwaar
zij ook scheen , niet langer worden geweigerd. In de opdracht der portefeuille mocht eene roeping worden gezien.
Ook het Kabinet-MACKAY werd door de schoolquaestie be2
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heerseht. Het mocht niet aftreden , zonder haar oplossing
zoo goed mogelijk ten einde gebracht te hebben ; drom
meende het tot Kamerontbinding geen aanleiding te mogen
geven , en mocht het de kiesquaestie niet vóór de afdoening
der schoolwet op het tapijt brengen, omdat , gelijk thans ook
de liberalen openlijk erkennen , die quaestie , eens ter tafel
gebracht, alle andere verdringt.
Die schoolquaestie moest opgelost worden voor goed. Juist
omdat de anti-revolutionaire partij eene kleine minderheid
is, moest, meer nog dan anders wellicht 't geval zou geweest
zijn, naar eene regeling wo' rden gezocht, die ook bij eventueele aftreding van het Kabinet stand houden, en dus om
hare innerlijke deugdelijkheid alle partijen bevredigen kon,
met uitzondering natuurlijk van hen die , zooals de heeren
VAN HOUTEN en KAPPEYNE VAN DE COPPELLO , door vooropstelling van een onfeilbaar staatsrechtelijk dogma elke redelijke oplossing principiëel onmogelijk maken. Herinnert men
zich, hoe de meest vredelievend gezinde onder de liberalen,
Mr. GLEICHMAN , nog in 1885 verklaarde, dat de liberalen
bereid waren eiken modus vivendi te overwegen , mits die
maar niet uitloopt op ondersteuning van staatswege te geven
aan sectescholen (1); bedenkt men met welk eene scherpzinnigheid en breedvoerigheid, zoowel in de Tweede als in
de Eerste Kamer , het ingediend schoolontwerp is bestreden
door de bekwaamste en invloedrijkste leden ; dat tot op het
laatste oogenblik de }keren ROËLL en VAN DER LOEFF hun
advies om voor de wet te stemmen hebben teruggehouden,
wetende hoevelen onder hunne politieke vrienden door dat advies
zouden worden ontstemd , dan zal men zich moeielijk kunnen
vereenigen met de bewering, dat in 1889 niet meer en niet
(1)

Handel. 1885/6 bl. 644.
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iets anders verkregen is , dan hetgeen de liberalen zelven
bereid waren te geven !
Ik gaf kortelijks de gedragslijn aan die door de antirevolutionaire partij en door het Kabinet MACKAY is gevolgd.
Wat is nu langs dien weg verkregen ?
Wat de Tweede Kamer aangaat : daar is een groep opgestaan, die stelselmatig de gezagsaanmatiging der liberalen,
ni. de ongrondwettige afstemming der begrootingen ter verwijdering van de raadslieden der Kroon , volgens GROEN
den „sluitsteen der revolutie", heeft bestreden ; die — niet
het minst bij monde van zijn oudste leden, ELOUT VAN
SOETERWOUDE en KEUCHENIUS,
beslister dan in eenig
parlement in Europa is uitgekomen voor de belijdenis van
onzen Heer en Zaligmaker ; die bij voortduring, zij 't ook
in groote zwakheid en onder veel tekortkoming , op elk gebied van praktisch staatsbeleid gepoogd heeft rekening te
doen houden met de eischen van Gods Woord.
En wat betreft het Kabinet MACKAY eene schoolwet is
tot stand gekomen, die door de Christenen in Frankrijk, in
Duitschland , ja zelfs in Engeland ons zou mogen worden
benijd ; eene wet, waaraan de tegenpartij niet zou durven,
maar ook niet, nu zij royaal en met prijsgeving van geliefde
leerstukken , haar heeft helpen tot stand brengen , zou willen
tornen ; die tegenover 's rijks schatkist openbaar en bijzonder
onderwijs op gelijken voet behandelt ; die reeds nu het
christelijk onderwijs in de gelegenheid stelt, zonder eenige
meerdere belemmering van hare vrijheid dan voorheen , jaarlijks bijkans een millioen guldens te ontvangen ; die , bij
genoegzame veerkracht , ons volk in staat stelt de bijzondere
school tot regel, de openbare tot uitzondering te maken , en
die aan het steeds meer en vooral veldwinnend beginsel,
-

:
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dat de Staat alles mag en dat de volksopvoeding in de eerste
plaats staatszaak is, een gevoeligen knak heeft toegebracht.
Zij is de grootste overwinning die in deze eeuw op het revolutionair beginsel : staatsalmacht met ter zijde stelling van
het Evangelie, behaald is.
Doch dit is niet alles. Een Kabinet uit Roomsch-Katholieke en niet-Roomsch-Katholieke geloovigen samengesteld
is drie jaren aan het roer geweest, zonder dat, gelijk toch
van liberale zijde voorspeld was, tusschen zijne leden ooit
eenige botsing is ontstaan. Hoe zwak het moge geweest
zijn, — mij zou het niet passen daarover te oordeelen —
toch is de profetie, dat het volkomen onbekwaam zou blijken om te regeeren, evenmin als die andere dat het evenals
de liberale Kabinetten een partij-ministerie zou zijn, in vervulling gegaan.
„Koude rillingen die bij het optreden van een anti-revolutionair Kabinet door het land zouden gaan" (1) zijn niet
waargenomen. Evenmin is iets gebleken van de gegrondheid.
der beschuldiging, dat anti-revolutionairen met RoomschKatholieken niet zouden kunnen samenwerken, zonder „hun
eere weg te werpen", hun „zelfstandigheid prijs te geven",
of zich „over te geven jan Rome".
Toch heeft dat Kabinet, 't welk volgens getuigenis van
de Standaard, — een onverdacht getuige, „een feilen toonend vriend" waarmee wijlen VAN ALPHEN zou gedweept
hebben, — „in niets tegen den eisch der anti-revolutionaire
beginselen gehandeld", (2) en het was zoo weinig een „neutraal kabinet", dat alle liberalen, hoewel velen hunner
openlijk betuigd hebben met den gang der zaken tevreden
te zijn en zelfs een der gewichtigste regeeringsvoorstellen
(1) Mr. GLErcHmAN, 2e Kainer 1881/2 bl. 385.
(2) No. 6092.
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hemelhoog hebben verheven, zich in 1891 als één man
hebben aaneengesloten ter bestrijding van het „clericale
kabinet", en ook nu nog, in aansluiting aan hun leider in
de Eerste Kamer, ter verluchting van hun opgekropte ergernis,
steeds spottenderwijs gewagen van „het Ministerie van het
Christelijk bewustzijn", welks wetsvoorstellen zij zich gehaast
hebben in te trekken.
Voorzeker zijn er èn bij het Kabinet, èn bij de Kamerleden, èn bij de pers, èn bij het volk tal van tekortkomingen geweest , en tegenover den Heere onzen God past ons
niets dan schuldbelijdenis ; maar er is toch ook, en wij mogen
dit met dank aan God erkennen, rijke stof om zich over de
uitkomst te verheugen.
Vraagt men nu , ten slotte, of partij vorming en partijverband dan niets beteekenen, dan antwoord ik : Integendeel ! Noch de actie in het land en in de Kamer , noch
de optreding van een Kabinet uit de rechterzijde ware
zonder flinke organisatie der politieke krachten mogelijk geweest, en die organisatie hebben wij in de eerste plaats te
danken aan Dr. KUYPER, die met ongeëvenaarde kracht en
talent èn het Volkspetitionnement èn de politieke organisatie
des volks heeft in het leven geroepen en geleid. Zonder diens
onvermoeide toewijding, onvermoeibare werkkracht en scherp
doorzicht zou, ook op politiek gebied , de toestand van ons
Christenvolk heel wat slechter zijn dan thans het geval is.
Maar dit behoeft ons niet te doen vergeten, dat die partijorganisatie op zich zelve slechts middel geweest is, en dat
het doel is en blijven moet : belijdenis van beginsel.
Ook nu nog moet aan „actie" op politiek gebied, aan actie
bij de stembus vooral, zeer groote waarde worden toegekend.
Doch thans komt het minder op het aantal stemmen dan op
krachtige belijdenis van beginsel aan, en daarmee zal bij de
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keuze der candidaten wellicht meer nog dan tot dusver
rekening kunnen worden gehouden. Samenwerking met de
Roomsch-Katholieke partij , op dit oogenblik onmogelijk,
zal, indien de beginselen der schoolwet mochten worden aangerand , van zelf weer ontstaan, ten minste zoolang de
Roomsch-Katholieken niet aandringen op invoering van het
beginsel der ,,relatieve neutraliteit" voor de openbare school ;
een beginsel dat uitloopt op eene roomsch-openbare school
voor hen, en een „moderne secte-school", de logische ontwikkeling eener protestantsche overheidsschool , voor ons.
Daarentegen moet m. i. thans de actie eenigermate worden verplaatst, en op de verkiezingen voor gemeenteraden
en Provinciale Staten de hoofdaandacht worden gevestigd.
Ook, en waarlijk niet altijd het minst, komt men in die
kleinere kringen met de toepassing van menig christelijk
beginsel in aanraking ; daar moeten de fundamenten worden
gelegd, waarop geheel het Staatsgebouw rust.

Intusschen, al wordt de hoofdaandacht op de locale verkiezingen gevestigd, toch mag ook de arbeid op wetgevend
gebied geen oogenblik uit het oog worden verloren ; zoowel
omdat de anti-revolutionaire partij ook als minderheid een
belangrijken werkkring heeft, als omdat niemand weten kan,
wanneer zij weder tot de aanvaarding van het staatsbestuur
zal worden geroepen.
Het valt niet te ontkennen, dat tijdens de optreding van
het Kabinet-MAcK AY die partij , behalve ten opzichte van het
lager onderwijs , bijkans op geen enkel punt „gereed" was ;
d. w. z. dat er ten aanzien van zeer weinige quaestien een
wel doordacht, algemeen, vaststaand en behoorlijk uitgewerkt
gevoelen bestond. Wanneer de liberale partij zich over deze
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bekentenis vrolijk maakt, dan verraadt zij daardoor slechts
haar gebrek aan zelfkennis. Immers hoevele krachten en middelen heeft zij sedert vele jaren te harer beschikking gehad ,
en toch ! hoevele vraagstukken zijn er op school-, op sociaal-,
op staatkundig gebied , die elders reeds lang het onderwerp
van studie gemaakt hebben, doch waarvan zij het bestaan
zelfs niet scheen te vermoeden, vóórdat door anderen, niet
het minst door anti-revolutionairen, de aandacht daarop werd
gevestigd.
Om „gereed" te zijn is het niet voldoende allerlei wenschen eindeloos te herhalen, of voortdurend op gebreken en
tekortkomingen te wijzen, maar moet ook nauwkeurig worden
nagegaan, welke maatregelen door de beginselen welke men
belijdt worden geëischt, en hoe die maatregelen zich aan het
bestaande zouden moeten aansluiten.
Het zij mij vergund, ter opwekking tot die studie , enkele
oogenblikken de aandacht te vestigen op vijf onderwerpen,
die allicht spoedig aan de orde komen, en betrekking hebben op :
het onderwijs,
de kerk,
de persoonlijke dienstplicht,
de sociale quaestie en
het kiesrecht.
HET ONDERWIJS.

De verklaring dat de schoolquaestie is opgelost is mij wel
eens euvel geduid. Tot dusver heeft de uitkomst intusschen
de juistheid dier meening bewezen, want in noch buiten de
Kamer is, na de aanneming van de wet-MAcK AY , die quaestie
in politieke vergaderingen het hoofdpunt geworden van het
debat; wel een bewijs dat men in die vergaderingen tamelijk
wel voldaan is.
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Doch daarmede is volstrekt niet gezegd dat alle schoolquaesties van de baan zijn, of dat de schoolstrijd, de strijd
tegen de neutrale openbare volksschool, iets van zijn kracht
heeft verloren. Integendeel. De vraag hoe er christelijk,
degelijk volksonderwijs zal komen, blijft altijd aan de orde.
Ook is op verre na niet de toestand aanwezig, dien de voorstanders van het vrije onderwijs op het oog hadden. Feitelijk is nog steeds de openbare school regel , en wordt dus
het onderwijs grootendeels uit de openbare kas betaald. Dit
moet niet. Het vooroordeel dat openbaar onderwijs uit Zijn
aard beter is dan het bijzondere wortelt nog bij velen. Het
beginsel, dat de ouders het volle schoolgeld behooren te betalen — behoudens geheele of gedeeltelijke vrijstelling voor
hen die daartoe niet in staat zijn — moet, ook ter wering
van socialistische wanbegrippen , onophoudelijk van de daken
worden gepredikt , en bij elke gemeenteraadsverkiezing als
„shibboleth" worden gesteld. Een volk, dat in breede kringen
aan de publieke zaak wenscht deel te nemen, moet zich de
opvoeding zijner kinderen niet uit de band laten nemen , en
dulden dat daarmede een niet uit en door het volk gekozen
ambtenaarspersoneel , hoe voortreflijk ook op zich zelf, worde
belast. Ook ligt , voor zoover ik zien kan , in de vrije school
het eenige middel om de jeugd te onttrekken aan den verderfelijken invloed van wellicht welmeenende en zekerlijk
in eigen oog voortreflijke, doch den maatschappelijken vrede
en welstand ondermijnende socialistische onderwijzers. Eene
regeering die voor dat gevaar dat de maatschappij bedreigt
het oog sluit, handelt — het juiste woord moet gezegd —
onzinnig , doch met het „schooltoezicht" vermag zij het
niet te keeren. Zij is machteloos ; alleen de ouders zelven
kunnen raad schaffen door het onderwijs in eigen hand te
nemen. Al voelt nu de „liberaal", van oudsher aan staats-
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protectie gewend , zich te zwak om zelf de zorg voor het
onderwijs der lagere school op zijn schouders te nemen , hij
kan althans medewerken tot het oprichten van kweekscholen,
ten einde al vast de opleiding van onderwijzers eenigermate
te onttrekken aan het onding , genaamd de neutrale kweekschool. (1)
Willen alle partijen raamwerken om het einddoel : „de
vrije school regel" te bereiken — want, behalve socialisten,
hebben allen daar belang bij — dan zal spoedig de noodzakelijkheid worden erkend , om het bij de grondwet voorgeschreven toezicht op bekwaamheid geheel los te maken
van het tegenwoordig acten-stelsel. .Aan bijzondere personen
moet, onder regeeringstoezicht , de bevoegdheid worden toegekend om acten te verleenen, althans voor een bepaalden kring
van scholen. Ook moet niet langer van onderwijzers eene mate
van geleerdheid worden geëischt , die voor de vervulling
hunner taak overbodig en vaak schadelijk is, doch het aanleeren waarvan hun vaak den tijd ontrooft om geschiktheid en
zekere algemeene, waarlijk nuttige kennis te verwerven. Eerst
dan zal, veel meer dan thans, de lagere school dienstbaar
kunnen gemaakt worden aan de opvoeding des volks, in
plaats van het te doen strekken tot voorbereiding voor hooger
of middelbaar onderwijs , dat voor het volk in zijn breedere
kringen niet bestemd is.
Laat het lager onderwijs goed, d. i. voor het volk geschikt,
en laat het aantal scholen voldoende zijn , dan zal ook schooldwang onnoodig blijken. Deze moge goed zijn voor minder
ontwikkelde volken of voor die fabrieksteden, waar nauwlijks
het huisgezin meer bestaat ; voor het Nederlandsche volk
past die dwang niet. Ook hier zij geen dwingen om in te
(1) Zie daarover ook Mr. FARNCOMBE SANDERS
Gezond Verstand, bl. 43.
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gaan ; dringen is voldoende. Niets verzwakt meer het besef
van ouderplicht en ouderlijke verantwoordelijkheid dan schooldwang ; niets bevordert meer het door de socialisten consequent toegepast staats-alvermogen.
Zal het vrije onderwijs als stelsel goed werken, dan moet
het tegenwoordig staatstoezicht , wellicht nooit geheel misbaar,
toch grootendeels vervangen worden door een goed aaneensluitend , vrijwillig aangelegd , verband ; dan moet de invloed
der ouders behouden , de medewerking der kerk verzekerd,
en de positie van den onderwijzer — de finantieëele daarbij
niet te vergeten — verbeterd worden.
Op het gebied van het lager onderwijs is dus meer dan
genoeg te arbeiden en wel reeds terstond , zelfs zonder de
hulp van anderen af te wachten.
Maar niet minder op het gebied van de scholen die niet
voor de eigenlijke volksklasse bestemd zijn. Of ook daarvoor
geld van den Staat kan worden gevraagd ; of niet veeleer
op geheel-onthouding , ook ten opzichte van de scholen die
thans nog openbaar zijn, moet worden aangedrongen , —
die vraag bespreek ik thans niet. Maar reeds veel ware gewonnen , wanneer het uitgebreid lager onderwijs weer tot
zijn recht kwam, en de vrijheid van onderwijs beter werd
geëerbiedigd. Voor het geven van middelbaar onderwijs moeten
geen acten worden gevorderd ; zij dienen slechts als middel
om aan de regeerende partij in den lande de ontwikkeling
des volks in haar geest te verzekeren.
Eveneens behoorde de bevoegdheid om sommige beroepen
uit te oefenen of ambten te bekleeden, waar die noodzakelijk
moet worden beperkt , alleen aan den uitslag van een examen
door mannen van dat beroep of die betrekking , doch nimmer
aan een doctoralen titel te worden verbonden. Zal het hooger
onderwijs aan zijn doel beantwoorden , dan worde niet langer
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van de hoogeschool een vakschool gemaakt en ontleene een
wetenschappelijke titel zijn beteekenis nimmer aan de medewerking of goedkeuring der burgerlijke overheid.
DE KERK.
Terecht is onlangs in de Tweede Kamer de gelijkstelling
van alle kerken voor de wet gevorderd. Niet langer toch
mag worden geduld, dat , in strijd met de bepalingen der
Grondwet , sommige kerken , die in haar eigen oog de
voortzetting zijn van de oude christelijke kerk, anders
behandeld worden dan alle overige kerken die sinds 1795
als zelfstandige lichamen zijn „toegelaten" en erkend, en derhalve als zoodanig rechtspersoonlijkheid bezitten, zonder van
eenige Koninklijke of andere goedkeuring af te hangen , of
genoodzaakt te worden de beginselen te aanvaarden, die op
het gebied van gewone burgerlijke vereenigingen gelden, doch
voor de kerk in historischen zin opgevat volkomen onbruikbaar
zijn. Gelukkig evenwel behoeft op dit punt geen ernstige strijd
meer verwacht, alleen eenig misverstand opgeruimd te worden. Dat de erkenning van kerken door de Regeering in
hoegenaamd geen verband staat met het recht dier kerken
op de goederen der Nederlandsche Hervormde kerk spreekt
van zelf, doch voeg ik er, om misverstand te voorkomen, bij.
Eene andere belangrijke quaestie is de verhouding van de
kerken tot de schatkist. Het is buiten alle contest, dat de
kerken ten volle hare aanspraken moeten behouden op die
goederen, welke door particulieren te haren behoeve zijn
bijeengebracht, ook al zijn deze door den Staat genaast. Wil
men die bijdragen kapitaliseeren en dan aan de rechthebbenden een inschrijving op 't groot boek verstrekken, dan is
tegen dien administratiever maatregel zekerlijk niet het aller-
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minste bezwaar. Wie onder rechthebbenden zijn te verstaan
is, gelijk bekend, een punt van geschil tusschen de leden van
de Nederlandsche Hervormde Kerk en de Gereformeerde
Kerken. Doch nu de rechterlijke macht, m. i. ten onrechte. — de aanspraken van deze laatsten op die goederen
heeft ontzegd , heeft ook deze quaestie haar praktisch belang
verloren.
Er wordt evenweljaarlijks door de ingezetenen nog steeds een
niet onbelangrijke som uitgekeerd aan de Kerk, waarop deze
geen andere aanspraak kan doen gelden, dan het bevel van
de Grondwet. -Van die uitkeering nu behoort m. i. de christelijke kerk afstand te doen. Het is der Kerke Christi niet
waardig, en het is onbillijk tegenover vele ingezetenen, dat
de Kerk onderhouden worde door penningen, gedeeltelijk
door onverschilligen, ja door felle bestrijders van het Hoofd
der Kerk, met dwang bijeengebracht ; want dwang is er,
zoodra bij niet-betaling de deurwaarder verschijnt Nog steeds
sta ik op het standpunt in 1884 door Prof. DE GEER VAN
JUTFAAS en mij verdedigd in een advies aan Z. M. den
Koning (1), welk advies bij de geheele christelijke pers
zoowel als bij de Deputaten-vergadering instemming vond (2).
Christenen, die zooveel mogelijk staatsalmacht staatsinmenging bestrijden, behnoren te weigeren op staatskost en in hunne
kerkelijke behoeften te worden geholpen. Eerst ah de Kerk
zich alleen op haren Heer verlaat , zal haar rijkdom openbaar
worden. Deze heerlijke en vruchtdragende waarheid, waarmede
o. a. ook Prof. J. H. GUNNING steeds van harte instemde, mag
m. i. niet in den politieken strijd om utiliteitsredenen verdonker(1) Te vinden o. a. in Mr. A. R. ARNTZENIUS, Handelingen over de herziening der Grondwet, Dl. I bl. 96.
(2) Zie o a. de Standaard 1885, Nos. 4066, 4068, 4079, vooral 4086. Beginselen, die eene partij openlijk heeft aanvaard, kunnen niet dan door die partij
zelve, en ook dan slechts op goede gronden, worden ter zijde gesteld.
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maand worden. Natuurlijk moet er een langzame overgang
zijn om de Kerk op den nieuwen toestand voor te bereiden ;
er is ook geen bezwaar tegen om eene na zekere reeks van
jaren allengs afloopende bijdrage in eens uit te keeren in
kapitaal ; doch eenvoudige kapitaliseering van alles wat nu
genoten wordt schijnt mij toe te zijn , niet eene oplossing,
maar de vereeuwiging van een verkeerd beginsel.
Het is evenwel niet te ontkennen dat deze quaestie vooral
op dit oogenblik bijzondere gevoeligheid opwekt, omdat zij,
geheel verkeerdelijk, met de scheuring op kerkelijk terrein
in verband gebracht wordt. Ik zou daarom meenen, dat het
verstandiger is ze op dit oogenblik te laten rusten.
DIENSTPLICHT.

De inrichting van het leger als middel van verdediging
raakt geen hooger beginsel ; wel de plaatsvervanging, de inrichting van de kazerne en de zorg voor het zedelijk welzijn der landskinderen , die men aan hun natuurlijken kring
ontrukt. Zoolang de gegoede standen, door voor geld zich
aan den dienst te onttrekken , 's lands verdediging feitelijk
alleen aan de minder gegoeden overlaten ; zoolang de zwaarste
en ernstigste opoffering die 's lands Regeering van de ingezetenen vordert tot eene koopwaar verlaagd wordt ; zoolang ,
ten gevolge van de onttrekking der gegoeden aan den krijgsdienst, voor de mingegoeden die dienst zwaarder wordt dan
anders 't geval zou zijn ; zoolang den kostwinners geen vrijstelling wordt verleend ; zoolang de Regeering niet krachtig
steunt al wat de ingetogenheid en het zedelijk leven van den
soldaat kan bevorderen , — mag m. i. geen goed anti-revolutionair onverschillig toezien bij de regeling van den dienstplicht.
Verergering van den ergerlijken toestand zou het gevolg
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zijn van

door Mr. VAN
HOUTEN, eerst in de Tweede Kamer , (1) laatstelijk in de
Vragen des Tijds , (2) voorgestaan. Volgens dat stelsel zal
er zijn algemeene oefenplicht , die zich tot oefening in den
wapenhandel bepaalt. Nu is het evenwel onmogelijk een
goed leger te formeeren , als men elkeen, zoodra hij persoonlijk voldoende geoefend is, naar huis zendt. Ook is tegenwoordig een leger zonder kazernedienst of het laten vervallen van alle corvées niet wel mogelijk. Dit alles wordt
dan ook niet door den heer VAN HOUTEN ontkend. Natuurlijk kan men een afdeeling werkers en werksters en een
subsidiair politiecorps buiten den verplichten krijgsdienst om
vormen ten einde sommige „corvées" te verrichten; dat kost
geld , doch dat raakt geen beginsel. Wanneer echter voor
geld niet genoeg corvéeërs te vinden zijn, 't zij omdat de
Staat er niet genoeg voor wil betalen, 't zij omdat de menschen het werk niet vrijwillig willen verrichten, wat dan?
Dan zal de Staat natuurlijk weer beslag op zijn zonen moeten leggen om ze te dwingen tot het verrichten ook van die
diensten. Maar in dat geval zullen voluens
Mr. VAN HOUTEN
n
de gegoeden , — niet door plaatsvervanging, o neen! maar,
let op het gewichtig onderscheid , door dienstruiling, — weer
aan de mingegoeden datgene mogen laten verrichten , waarvoor zij zich zelven te voornaam achten. Maar dan zal dat
deel van den publieken dienst, waartoe 's lands zonen gedwongen
worden , nog meer in minachting komen dan thans ; dan zal op
het verrichten van de corveeën of van den kazernedienst eerst
van Staatswege het cachet van verachtelijkheid worden
gezet, door aan de gegoeden toe te staan er zich aan te onttrekken , op grond dat anders, zooals Mr. VAN HOUTEN zich
„HET ECHTE LIBERALE STELSEL",

,

(1) Handel. 1891/1 bl. 1153/4.
(2) Januari-nommer bl. 237., de kapitale eursiveering is van Mr. VAN HOUTEN.
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uitdrukt , „de weerzin van den vrijen burger tegen het soldatenpak" te sterk is; daarna zal , voor zoover men , altijd volgens Mr. VAN HOUTEN , geen „huurlingen die hun diensten
voor den meestbiedende veil hebben of lieden die zich voor
een eerlijk handwerk onmogelijk hebben gemaakt ," in genoegzamen getale vindt, hetzelfde zoo verachtelijke werk opgedragen
worden aan allen zonder onderscheid, doch met bevoegdheid tot
dienstruiling, feitelijk dus ook aan hen , die geen „huurlingen"
zijn ; die zeer wel „een eerlijk handwerk kunnen uitoefenen" ;
die vrijwillig nimmer corveeër zouden zijn geworden , maar
die , geen geld hebbende om de schande af te koopen , zich
gedwongen zien om zich openlijk onder die verachte „huurlingen" te scharen. Tegen die „echt liberale" opvatting van
rechtsgelijkheid komt , dunkt mij , al wat in den echt vrijzinnigen Christen leeft in verzet.
Er steekt niets schandelijks noch verachtelijks in , corvéediensten te doen , mits we dien allen te samen verrichten.
Een op geldbezit gebouwde aristocratie mag allerminst in
een „nationaal leger" worden geduld.
ARMENZORG.

Vooral ten aanzien van dit gewichtig onderwerp schijnt
het mij niet raadzaam toe, af te wijken van de beginselen
niet slechts door Mr. GROEN VAN PRINSTERER (1), maar
evenzeer door de heeren VAN LIJNDEN, MACKAY en ELOUT
VAN SOETERWOUDE tijdens het tot stand komen van onze
wet op het armbestuur zoo krachtig verdedigd, en waarbij
ook Dr. KUYPER zich, althans in hoofdzaak, aansluit (2).
(1) Zie o. a. Rede van 12 Mei 1854.
(2) Zie o. a. diens Rede bij de opening van het sociaal congres op 9 November 1891 gehouden.
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Men komt daartegen thans in verzet van eene zijde,
waarvan het wellicht niet verwacht zou zijn. De afgevaardigde uit Nijmegen, uit een bijkans geheel Roomsch-Katholiek district, heeft voor uitbreiding van staatsarmenzorg gepleit ! Onlangs is, van die zijde , eene vergelijking gemaakt
tusschen de kerkgebouwen van de Roomsch-Katholieken en de
„katacomben", de onderaardsche holen der armzalige „Calvinisten". De triomfkreet is alleszins verklaarbaar, al kwam
hij in dat verband wellicht minder juist te pas. Maar zouden
de Roomsch-Katholieken niet wèl doen met niet te vergeten,
dat zij op nèg schitterender wijze dan door kerkenbouw van.
hun christelijk geloof getuigenis kunnen afleggen ? Bij RoomschKatholieke armbesturen melden zich toch zekerlijk niet
anders dan Roomsch-Katholieken aan. Kan dan hun Kerk
het niet meer stellen zonder inroeping van staatsdwang,
ten einde in de verzorging van eigen armen te voorzien?
Armenverzorging kan niet de taak zijn van de overheid,
omdat indien zij zonder hart, zonder persoonlijke toewijding
geschiedt en in administratieven sleur ontaardt, zij bij den
arme de veerkracht doodt en dus den toestand niet verbetert maar verergert. Friesland, waar staats- of gemeente
armenzorg inheemsch is , strekke tot afschrikkend voorbeeld.
Reeds in 1854 werd door Mr. SLOET TOT OLDHUIS voorspeld,
wat wij nu zien gebeuren. (1)
(1) Handel. Tweede Kamer 12 Mei 1854 bl. 815. De Spreker wijst op het
verslag van den Burgemeester van Leeuwarden , waaruit blijkt, „dat het getal
bedeelden bij administratiën die subsidiën ontvangen in sommige grietenijen
op een e zoo ontzettende wij ze zijn toegenomen en de jaarlij ksehe kosten daaraan
tot eene hoogte opgevoerd zijn . . , dat het niemand verwonderen moet, dat
eenmaal Ierlands toestand teruggevonden wordt in sommige grietenijen van
Friesland." Hij beweerde voorts dat door onze tegenwoordige armenwet, juist
omdat zij de kiem bevat van wettelijke liefdadigheid, de toestand in Friesland
nog veel erger zal worden, en stemde om die reden, evenals de in den text
genoemde anti-revolutionairen, tegen de armenwet.
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De armenzorg moet niet minder , doch juist meer kerkelijk
worden ; in dien zin dat de kerk uitsluitend bij de kerkgangers
zou behooren te collecteeren ; de weinigen die , hoewel nietkerkgangers , toch in waarheid ot de gemeente behooren ,
zullen hunne giften wel aan het juiste adres weten te bezorgen. De niet-kerkgangers kunnen dan het noodige bijeenbrengen door middel van contributies , collecten aan de
de huizen , trams, enz. en ter uitdeeling niet aan diaconieën,
maar aan de besturen van „Liefdadigheid naar vermogen",
van „Armenzorg" en diergelijke vereenigingen ter hand
stellen. Men heeft van protestantsche zijde steeds verkondigd , dat een praktisch, menschenlievend christendom
zonder het geloof aan den Zone Gods, zonder dogmatiek,
zonder kerk bestaanbaar, ja verre boven het orthodoxe kerkgeloof verkieslijk was. Welnu ! Er is gelegenheid om deze
„moderne" leer der humaniteit door daden te bevestigen.
Maar bij de beoefening van menschenliefde en offervaardigheid blij ve de dwingende macht van de Overheid buiten spel.
Behoort bij de inzameling de christelijke armenverzorging
meer „kerkelijk" te worden, — bij de verzorging zelve behoorde zij minder kerkelijk te zijn dan zij nu veelal is.
„Laat ons goed doen, meest aan de huisgenooten des geloofs",
zegt wel de apostel ; edoch, hij zegt tevens : „laat ons goed
doen aan allen". (1) Tusschen diaconieën en besturen behoort
dan voortdurend onderling overleg te worden gepleegd , ten
einde zonder onchristelijke en kleinzielige jaloerschheid samen
te werken ; gebruik te maken van elkanders ervaring, en
dubbele verzorging (bedeeling late men , als politiemaatregel ,
aan de Overheid over) te voorkomen.
Alle armenverzorging werkt op den duur onvermijdelijk
(1) Gal. VI : 10.
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zorgeloosheid in de hand. Liefdadigheid moet daarom steeds
tot het minimum, d. i. tot het allernoodzakelijkste, — maar
dan ook tot al wat noodzakelijk is — beperkt blijven.
Offervaardigheid daarentegen moet tot een maximum,
dus tot in het oneindige — worden uitgezet.
Men strijdt thans veelal tegen het „kapitaal". Althans tegen
te veel kapitaal in ééne hand. Wie heeft te veel Die meer
heeft dan „ik" !
Die strijd tegen het kapitaal schijnt mij niet gerechtvaardigd. Immers is de aanwezigheid van kapitaal, d. i. van opgespaarden arbeid, een weldaad waarvan , in materieelen zin
vooral , ook de niet-kapitalist veel meer geniet dan hij vermoedt;
vergelijk onze publieke veiligheid, onze bestrating, onze verlichting, onze brandweel , onze scholen, onze vervoermiddelen enz. met die van volken , waar het kapitaal ontbreekt.
Waarom komt, indien het kapitaal geen voorrecht is, de
Transvaal b. v. er ons om vragen; verwijt het ons, dat wij het
niet krachtig genoeg bijspringen, en hangt zijn toekomst er
voor een groot deel van af? Nergens wordt in de Schrift het
bezit, de rijkdom verboden ; nergens de rijke omdat hij rijk
is vervloekt, of de arme omdat hij arm is gezegend. Maar
wat wel veroordeeld wordt, dat is het najagen van rijkdommen
en het verwaarloozen van het „rentmeesterschap". Ook wordt
in Gods Woord nimmer de rijke tegenover den arme, of
tegenover zijne medemenschen, maar beiden, rijk en arm,
tegenover den Heere God ter verantwoording geroepen, de
een om zijn gierigheid, de andere om zijn begeerigheid;
want gierigheid en begeerigheid zijn één. De „booze dingen"
komen niet voort uit het bezit, evenmin als uit het verstand,
maar „uit het hart".
Indien de kapitalist bedacht , dat hij rentmeester is van
wat Gode toebehoort, zou hij zijn geld niet enkel in rente-
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gevende industrie of koopmanschap beleggen , noch in pogingen
verkwisten om door praalvertoon en uitwendigen glans iets
te schijnen in de oogen van zijn medemensch ; evenmin zou
hij zich tot levensdoel stellen aan elk zijner kinderen een
kapitaal na te laten, liefst zóóve,e1 als hij zelf geërfd heeft.
Maar èn bij belegging èn bij verteering zou hij vooral aan
de belangen en behoeften der gemeenschap zijn aandacht
schenken. Hoeveel staats- of gemeente-gasthuizen, bibliotheken,
leerstoelen, scholen, krankzinnigengestichten enz. konden worden
gemist ; hoeveel voortreflijke inrichtingen ten bate van allen
zouden ontstaan , indien nog veel meer dan thans — want
hetgeen reeds geschiedt mag niet voorbij gezien worden , —
het levensgenot werd gezocht in het oprichten of stichten van
soortgelijke instellingen. Dat ware tevens het middel , en m.
i. het eenige middel , om de uitgaven ten bate der gemeenschap te doen dragen door hen, die in waarheid daartoe het
best in staat zijn. Elk belastingstelsel, hoe billijk en voortreflijk ook ingericht, zal ten slotte toch altijd het zwaarst
op de middenstanden , en bij terugslag op de minstgegoede
klassen drukken ; ze/fbelasting is de eenige die het evenwicht herstelt zonder onrechtvaardig te zijn.
Of dan voor de mingegoede klassen op wetgevend gebied
niets te doen valt 9
Zeker wel ! Zoo zal b. v. bij de regeling van het burgerlijk recht het eene zaak van ernstig onderzoek moeten
zijn, of het erfrecht, of de beginselen van de contractenleer
die thans op volledige vrijheid berusten , zullen behooren te
worden gewijzigd. Toch moet, naar de anti-revolutionaire
beginselen zooals die steeds door Mr. GROEN VAN PRINSTERER
zijn verdedigd, hier vooral gewaakt worden tegen het spelen
van Voorzienigheid door den wetgever. Er zijn nog steeds
Hervormers die meenen , dat, als zij de wereld maar eens
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naar hunne inzichten konden regelen, alles vrij wat beter
zoude gaan. Zij vergeten dat het zondige egoïsme al1es3 hoe
goed het moge zijn ingericht, bederft. Zij vergeten ook dat
het recht, inzonderheid dat 't welk op de rechtsverhoudingen
der burgers onderling betrekking heeft, niet willekeurig kan
worden gewijzigd. Het recht is niet een voortbrengsel van
menschelijke wijsheid en goedvinden , en berust niet op vooropgezette theorieën of dogmaa,s. Wijziging worde aangebracht,
wanneer aangetoond wordt, dat de een of andere bepaling
of regeling onrechtvaardig is, onrecht bevordert of de regelmatige ontwikkeling van alle krachten belemmert. Doch
daartoe bepale men zich, althans indien men niets anders
dan de ontwikkeling en toepassing van anti-revolutionaire
beginselen begeert. Is het daarentegen meer om het versterken eener partij , des noods met behulp van de stemmen
der ontevredenen, der „frondeurs", te doen, dán is het wat
anders ! Doch dan vergete men niet, dat, blijkens de geschiedenis, vooral die van het protestantisme, de edelste der
partijen niet tegen die vermenging bestand is gebleken. De •
„frondeurs" zijn voor eene beginselvaste partij wat het „aangroeien" is voor een zeeschip.
KIESRECHT.
Met opzet bespreek ik deze quaestie in de laatste plaats,
daar ik nog steeds van meening ben dat , althans voor hem
wien het meer om rechtvaardigheid dan om machtsverplaatsing
te doen is, de oplossing van de kiesrechtquaestie in antirevolutionairen zin, d. w. z. met eerbiediging van de macht
en van de zelfstandigheid die der overheid uit haren aard
toekomt, niet rijp is.
Intussehen moet ik mij ten aanzien van deze quaestie
eenige meerdere uitvoerigheid veroorloven.
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Bij de beantwoording der vraag wien het kiesrecht toekomt, moet m. i. niet een abstract beginsel, doch de bestuursinrichting en de toestand van het land waar het kiesrecht
zal worden uitgeoefend uitgangspunt zijn. Wil men den
burger eenig recht toekennen, dan zal men toch in de eerste
plaats moeten weten , wat de inhoud , de beteekenis is van
dat recht? Kiesrecht heeft niet overal denzelfden inhoud ;
in het eene land beteekent het iets geheel anders dan in
het andere.
In Duitschland bezit elk Duitscher kiesrecht, d. w. z. mag
hij den Rijksdag helpen zamenstellen. Maar de bevoegdheid
van dien Rijksdag zelven is betrekkelijk zeer beperkt ; o. a.
kan hij de ministers niet dwingen tot aftreden. Ook berust
het eigenlijk Rijksbestuur bij den Bondsraad, een college
welks leden bij de wet zijn aangewezen , en op welks samenstelling de Rijksdag dus niet den minsten invloed kan uitoefenen. Zeer vele aangelegenheden, die ten onzent in de
Staten-Generaal worden behandeld, kunnen in Duitschland
alleen op de landdagen der verschillende Duitsche rijken
ter sprake komen, en voor de samenstelling van deze landdagen is volstrekt geen algemeen kiesrecht ingevoerd. Er
bestaat dus in Duitschland wel een algemeen stemrecht,
maar door dit recht erlangt de burger nog geenszins die
bevoegdheid en dien invloed, die hij ten onzent aan het kiesrecht ontleenen zou.
In de Vereenigde Staten zijn bijkans alle Amerikaansche
burgers van zekeren leeftijd stemgerechtigd. Daar heeft de
President met zijn Ministers een ruim gebied waarop hij zich vrij
bewegen kan , zonder door het Congres aan banden te worden
gelegd , en kunnen de Ministers niet tot heengaan worden
gedwongen. Nochtans is het buiten eenigen twijfel, dat in de
Vereenigde Staten den kiezer een zeer groote macht wordt
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toegekend. Maar door de staatsinrichting zelve, vooral door
den Senaat waarvan de uitvoerende macht deel uitmaakt,
wordt de almacht der Volksvertegenwoordiging belangrijk
getemperd. Ook mag niet uit het oog worden verloren, dat
reeds sedert het ontstaan dier Amerikaansche Staten elk
burger persoonlijk een uiterst werkzaam aandeel aan de
publieke zaak heeft moeten nemen en nog neemt. Daardoor
heeft hij voor de uitoefening van het kiesrecht als het ware
eene voorbereiding, eene opleiding gehad, en het zou dan
ook in de hoogste mate onredelijk zijn, aan een burger die
met allerlei andere publiekrechtelijke plichten en bevoegdheden zich belast ziet het kiesrecht te onthouden. Toch
wordt in verscheiden staten het kiesrecht nog altijd aan het
betalen van eenige directe belasting verbonden.
Voor Engeland, waar in de laatste jaren het kiesrecht zoo
goed als algemeen geworden is, gelden dezelfde opmerkingen. Ook daar zijn van oudsher de burgers verplicht en
gewend geweest persoonlijk deel te nemen aan het staatsbestuur en hebben zij dus eene politieke opleiding genoten.
Bovendien vormen daar èn het zoo sterk ontwikkelde lokale
zelfbestuur èn het Hoogerhuis, dat uit bepaald aangewezen
standen wordt saamgesteld, een krachtigen dam tegen machtsoverschrijding eener parlementaire meerderheid.
Doch hoe is het ten onzent gesteld?
Feitelijk hebben ook wij niet meer, zooals in lang vervlogen
tijden bestaan heeft, eene Regeering met eene Vertegenwoordiging daarnaast, geroepen om het volk tegen misbruik
van regeeringsmacht te beschermen, of te waken voor het
behoud van individueele vrijheid, doch wij hebben eene
regeer ende Volksvertegenwoordiging. Regeering en vertegenwoordiging zijn ten onzent feitelijk één, in dien zin,
dat, als het er op aankomt, de eerste voor de laatste moet

39
bukken. De Ministers gevoelen zich niet meer in de eerste
plaats verantwoordelijk aan de Kroon , maar aan de Volksvertegenwoordiging, welke , door het regeeren onmogelijk te
maken aan ieder die haar durft weerstaan, de Regeering
steeds tot toegeven kan dwingen, en dus zelve de grenzen
van haar macht bepaalt. Deze macht heeft zij, in strijd
zelfs met de ,00rspronkelijke bedoeling van den grondwetgever, steeds weten uit te breiden (1). De macht der Kroon
is dientengevolge tot een minimum herleid ; tot een „ornament", (2) d. w. z. tot iets dat gemist kan worden zonder
dat de deugdzaamheid van het gebouw ook maar iets daaronder lijdt, „zoodat liet zwaartepunt van het bestuur ligt bij
de meerderheid der Tweede Kamer" (3), en, volgens de leer
„van een oud-lid gehecht aan de constitutioneele beginselen" (4), de Kroon zelfs niet meer vrij is in de keuze der
wijzen die zij wenscht te raadplegen ter oplossing van het
telkens wederkeerend raadsel van den Sphinx : „wie de
Staten-Generaal tot bestuurders van Nederland zouden gelieven te zien aangesteld P" Evenals ten tijde onzer Republiek
is ook nu nog : in naam en in de oogen van de „geringe
luyden" Oranje, — zijn in werkelijkheid echter de regentenfamilies, thans aangeduid onder den titel van het „denkend
deel der natie", het Hoofd van den Staat. En dat Hoofd
is met absolute macht bekleed; geen enkel tegenwicht staat er
tegenover. Zelfs niet de rechterlijke macht. Want doordat
de samenstelling van den Hoogen Raad feitelijk aan de
(1) Zie liet leerrijke betoog van Mr: P. VAN BEMMELEN de beperkte
monarchie en de parlementaire monarchie, Bijdragen tot de kennis van het
Staatsbestuur , 1889, bl. 189--226.
(2) VAN HOUTEN , V ereenigde Vergadering der S.-Gen. 1884, 2 Augustus.
(3) Dezelfde, Handel. 1891/92, bl. 55.
(4) VAN KERKWIJK Handel. t. z. p. bl. 61.
:

,
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Tweede Kamer is overgelaten, is de homogeniteit van die
macht met het „gezag" (1) verzekerd.
Dit absoluut regeeringl scollegie doet echter nooit iets op
eigen naam; zijn wil heet staatswil; het is niet de Koning,
het zijn niet de Staten-Generaal die ons regeeren ; o neen! het
is de Staat; en de ambtenaren , die belast worden met de
uitvoering van wat het „gezag" vaststelt of verlangt , zijn
dienaren van den Staat.
In dat regeeringscollegie nu heeft de meerderheid alles,
de minderheid niets te zeggen.
Het gevolg daarvan is, dat in ons land de minderheden,
en allen die niet kunnen medewerken tot samenstelling van de
vertegenwoordiging, rechtens onbeschermd zijn. Dat wil natuurlijk niet zeggen, dat zij vogelvrij zijn verklaard; want —
dit is de goede zijde van ons Staatsrecht, -- voor de wet
zijn alle burgers gelijk, zoodat van de wet die de meerderheid voor zich wenschelijk acht ook de minderheid geniet;
doch in eiken strijd van belangen tusschen meerder- en
minderheid heeft de meerderheid het steeds in haar macht
om in haar belang te beslissen; zij moet dat zelfs doen wil
zij meerderheid blijven, d. i. wil zij de meerderheid der
kiezers, die natuurlijk in de eerste plaats met hun eigen
belang rekenen, niet verliezen. Daarom , het is meermalen
opgemerkt, heeft ook het schitterendst betoog dat iets billijk,
rechtvaardig, zedelijk is meestal zeer weinig vat op de meerderheid in eene vertegenwoordiging. Indien deze met de rechten der minderheden rekent, dan geschiedt dit vaak meer
uit vrees dan uit overtuiging ; met „eene stille partij"
heeft zij nooit , met eene niet-stille , uit verlegenheid , soms
(1) Bij wien in dit systeem het „gezag" berust, kan men opmaken uit de
rede van Mr. GLEICHMAN in de 2e Kamer uitgesproken op 22 Februari
1886, en uit het daarop gevolgde antwoord van den heer FABIUS.
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zeer snellijk gerekend. Zeer terecht zegt dan ook ANATOLE
LEROY-BEAULIEU, sprekende van l'Etat : „il ne s'inspire le
plus souvent que de l'esprit de parti et des passions du
moment ; sa loi , sa règle n'est pas la justice, mais l'intérêt
électoral . . . . il est essentiellement partial ; issu du gouvernement de parti, il est, pour ainsi dire , partial par
de'finition". (1)
In de Vereenigde Staten van Noord-Amerika en in Engeland
wordt de uitvoering der wetten voor een groot deel opgedragen
aan de lokale gemeenten en de door dezen jaar/ijks te kiezen
beambten, die geen ambtenaren zijn in den hier te lande gebruikelijken zin, doch slechts met enkele functiën, waarvoor zij
dan betaling ontvangen, worden belast. Met deze „uitvoerders
der wet", — met de bevolking zelve in al hare kringen
moet dus het Hoogste regeeringscollegie wel rekening houden.
Het zal niet lichtelijk iets doorzetten , dat tegen den geest
der bevolking indruischt. Doch in ons land, evenals in Frankrijk, wordt die uitvoering grootendeels opgedragen aan van de
Regeering afhankelijke ambtenaren ; die zich ook maar één
oogenblik tegen die Regeering verzet wordt afgezet en vervangen. Onze met absolute macht regeerende meerderheid
behoeft dus ook bij de uitvoering van haren wil voor den
weerstand des volks nooit beducht te zijn.
Toekenning van kiesrecht hier te lande beteekent derhalve :
toekenning van het recht to,t samenstelling van een collegie,
waarin , zonder eenig tegenwicht, de meerderheid met absolute
macht regeert.
En hoedanig nu zijn de kiezers, wien de uitoefening van
dat recht wordt opgedragen ?
(1) Revue des deux mondes, 15 Janv. 1892, p. 369/70.
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In Engeland en in de Vereenigde Staten wordt het kiesrecht uitgeoefend door kiezers, die sinds zeer langen tijd
persoonlijk publieke functiën hebben waargenomen. In Engeland heeft de werkmansstand, alvorens het kiesrecht te ontvangen , de kunst van eigen zaken te regelen en te beheeren,
o. a. door de uit hem zelven voortgekomen organisatie der
Trade-Unions , op voortreflijke wijze beoefend.
In ons land bestaat niets van dat alles. De meesten van
onze tegenwoordige of aanstaande kiezers hebben nooit de
gelegenheid gehad persoonlijk deel te nemen aan de behandeling van de publieke zaak. Alles wordt in de „regeeringscolleges" afgehandeld, en , op zeer geringe uitzonderingen na,
door vaste ambtenaren uitgevoerd. Evenals de Franschen
in 1789 tot het staatsbestuur werden geroepen , zonder dat
bestuur anders te kennen dan uit boeken en couranten artikels,
welke grootendeels afkomstig waren van de mannen der
theorie, zoo wordt ook thans nog steeds het kiesrecht toegekend aan burgers, die van der jeugd af gewend zijn uitsluitend
op eigen behoeften en belangen te zien , doch niet geleerd
hebben, en ook niet hebben kunnen leeren, met behoeften
en belangen van anderen evengoed als met hunne eigene te
rekenen. Uitbreiding van kiesrecht kan dus wel machtsverplaatsing te weeg brengen, maar geenszins gerechtigheid
waarborgen.
Brengt nu, in dezen toestand, het anti-revolutionair beginsel mede, om op toekenning :van kiesrecht aan allen , zij
't ook met uitsluiting van zoons die bij hun vader inwonen,
(het huismanskiesrecht) aan te dringen?
Tot dusver hebben de anti-revolutionairen deze vraag ontkennend beantwoord. Ik wensch dit kortelijks aan te toonen.
Opmerkelijk is het dat Mr. GROEN VAN PRINSTERER, de
man van „het volk achter de kiezers", de man die, zoowel
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tegenover de Kroon als tegenover de Staten-Generaal , de
rechten en vrijheden onzes volks zoo uitnemend verdedigd
heeft, nimmer op kiesrechthervorming heeft aangedrongen.
Wel heeft hij eens gezegd : „ik zou wel durven aannemen ,
wanneer het daarom te doen is , altijd nog één gulden te
blij ven beneden den Minister van Binnenlandsche Zaken", (1)
maar reeds het volgende jaar sprak hij : „ik heb de weddenschap verloren ; ik heb mij niet kunnen voorstellen dat
de Minister in het verlagen zoo ver zou gaan." (2) Was hij
uit vrees voor den volksinvloed tegen die verlaging ? Neen ;
wat hij vreesde , het was „eene uitbreiding van dat recht in
verband met de beginselen welke door sommigen daaraan
wordt gehecht" ; „met de theorie op grond waarvan de Minister verlaging verlangt". Die theorie was die van „het
algemeen staatsburgerschap"; eene theorie die met de erkenning dat „de familie de elementaire eenheid van de maatschappij" is , derhalve met verwerping van hoofdelijk
stemrecht , zeer wel gepaard kan gaan. (3) Volgens de antirevolutionaire Staatsleer daarentegen is het kiesrecht eene
functie , die door den wetgever moet warden verleend , en
behooren dus de gronden aangetoond te warden , waarop de
verplichting om dat recht te verleenen steunt. Dat daarbij
in de eerste plaats met den bestaanden maatschappelijken en
staatkundigen toestand , meer bepaald met de macht welke
door die toekenning den kiezer verleend wordt , rekening
moet warden gehouden , zal wel geen betoog behoeven.
Toen dan ook Dr. KUYPER op die lijn voortgaande , het

(1) Tweede Kamer 11 December 1849.
(2) 4 Juni 1850.
(3) Dit is o. a. het geval bij Mr. VAN HOUTEN. Zie diens rede van 17 Maart
1887 ; Handel. Tweede Kamer 1886/7 ; alsmede zijn voorstel tot Grondwetherziening , Bijlagen 1883/4 , N.. 256.
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„huismanskiesrecht" verdedigde, voegde hij daarbij , dat wie,
behalve de qualiteit van familiehoofd, nog andere daarmèe
saámhangende qualiteiten bezat (b. v. oprichter of directeur
eener zedelijke vereeniging ; onbezoldigd verzorger voor de
schamelen in den lande ; als man van studie gegradueerd ;
hoofd van eene werkinrichting ; eigenaar van vast goed ;
leeraar in eene kerk ; ouderling in eene gemeente ; onderwijzer
op eene school of rechter in eene rechtbank) het recht zou
dienen te ontvangen tot het uitbrengen van meer dan ééne
stem." „Daardoor zou tevens het gevaar ontweken zijn , dat de
talrijkste klasse de meer ontwikkelde klasse der maatschappij
zou overstemmen ; een kwaad ook door ons niet begeerd". (1)
Bovendien wil die scherpzinnige denker dit kiesrecht bezigen
tot samenstelling eener Vertegenwoordiging , die geenszins
met al die machtbevoegdheid is toegerust welke de tegenwoordige Staten-Generaal zich hebben aangematigd , doch die
„macht ontvangt naar haren aard". De toekenning van huismanskiesrecht werd dus , gelijk ook behoort , in verband
gebracht met de staatsinstellingen in haar geheel. Bij die
toekenning op zich zelve alleen werd geen baat gezocht.
Ook in de Deputatenvergadering der anti-revolutionaire
kiesvereenigingen is het huismanskiesrecht nimmer aanvaard.
Zij die sinds 1879 als „anti-revolutionaire partij" in de
Tweede Kamer zijn opgetreden , hebben zich bij voortduring aan de boven uiteengezette beginselen gehouden.
Daarom werd van den aanvang af ook door die partij de
zelfstandigheid van het Koninklijk gezag op den voorgrond
geplaatst, en diensvolgens de afstemming der begrootingen om
redenen buiten de begrooting gelegen principieel en standvastig , zelfs tegenover twee haar vijandelijke ministeries, be(1) Ons Program , bl. 414/15 § 143.
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streden. Uitbreiding van kiesrecht moest , meende zij , aan
gezondere opvatting van onze staatsinstellingen gepaard gaan.
Nochtans heeft ook zij tot uitbreiding van kiesrecht meegewerkt , zelfs sterk daarvoor geijverd ; blijkbaar niet zoozeer,,
omdat juist die uitbreiding op zichzelve eisch was des rechts;
doch veel meer omdat zij' het eenige middel was , om den
tegenstand der neutralisten tegen de christelijke volksschool
te breken. Herhaaldelijk werden de beginselen die ten aanzien van het kiesrecht behooren te gelden in bovengemelden
zin uiteengezet , (1) en, o. a. tijdens de Grondwetherziening,
tevens daarbij aangedrongen op versterking van de onafhankelijkheid en het zelfstandig gezag der kroon , en op het
stellen van zoodanige grens aan het kiesrecht , dat „aan de
numerieke meerderheid eener volksklasse" niet het „overwicht
werd geschonken" (2). In beginsel hetzelfde alzoo , wat door
Dr. KUYPER in Ons Program verdedigd werd.
Doch daarbij bleef het niet. Zal ooit het kiesrecht èn rechtvaardig zijn èn tegelijkertijd heilzaam werken , dan dient de
breede klove die thans de natie op maatschappelijk gebied
in twee groote deelen scheidt zooveel mogelijk te worden
gedempt ; dan behooren de maatschappelijke klassen niet
tegenover elkaar te staan , maar saam te werken. „Waarom",
zoo vraagt terecht de Hoogleeraar W. VAN DER VLUGT (3)
„loopt onze aanstaande „reform-bill" zoo groot gevaar ons
openbaar leven te leiden naar eene bedding, die in eene
dergelijke teleurstelling moet uitmonden ? (als die het gevolg
is geweest van de proefneming met een parlementair bewind
onzer gezeten burgerij , die ten slotte klaaglijk mislukt , immers
als doodgeloopen is in onlust, wrevel en verwarring).' Omdat
(1) Vgl. o. a. de zittingen van 15, 16, 22, 23 Febr., 16, 22, 23 Maart 1887.
(2) Zie o. a. Bijlagen 2e Kamer 1882/3 Stuk n°. 92. 8 bl. 53.
(3) Gids 1892, bl. 299, 301.
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wij voor den tweeden keer beginnen met het einde , en tot
het volle burgerschap des staats thans zullen roepen duizenden van lieden , bezadigd , nuchter , vol van goeden wil,
het zij zoo ! maar die geheel en al de voorbereidende oefening
in gemeenschapsleven , rechtszin en beleidvol zelfbedwang
hebben gemist , waaraan zoo menigen Britschen werkmankiezer te voren zijne „trade-union" had gewend. Kortom :
wij gaan ten tweeden male B zeggen , vóórdat behoorlijk A
zal zijn gezegd."
„Hond en kat te zamen vormen geene openbare meening.
Een „ hoogere "stand , die zich inwikkelt in Zijne vooroordeelen en belangen , en een „lagere" die zich opsluit in
zijne begeerlijkheden en grieven, zij doen dat evenmin."
Datgene nu wat eerst thans door de „liberalen" schijnt
te worden opgemerkt , -- of zij bij machte zullen zijn
de klove te dempen weet ik niet , — is door de antirevolutionairen reeds lang gevoeld , en veel is gedaan
om een beteren toestand voor te bereiden. Ik wijs op den
veertigjarigen schoolstrijd , waarin de verschillende klassen
der bevolking - niet slechts voor , maar ook naast elkander
gestreden hebben ; op de Vereeniging voor Hooger Onderwijs , die de aanhoudende samenspreking en samenwerking
van alle standen der burgerij noodzakelijk maakt, waardoor de beteekenis en het belang van het hooger onderwijs
en de allerbelangrijkste vraagstukken op het gebied des geestes
in kringen ter sprake gebracht worden, die daarmee tot dusver
zoo goed als niet in aanraking kwamen ; op de kerkelijke beweging, reeds tusschen 1830 en 1840 aangevangen, en nog steeds
voortgezet, waardoor ongezond-aristocratische zeden, die vooral in christelijke kerken niet op hare plaats zijn , bestreden
worden en gemeenschapszin wordt bevorderd. Ik herinner
eindelijk , om niet meer te noemen , aan den van antirevo-

47
lutionaire zijde uitgeganen aandrang ter verkrijging van Kamers
van Arbeid , die niet alleen werkman en patroon in wederkeerige aanraking zullen brengen , maar ook den werkman
de gelegenheid zullen aanbieden tot praktische oefening zijner
krachten op publiek terrein, en wel op dat terrein waar hij
beter dan anderen t'huis is.
Bij die voorbereiding ter uitbreiding van volksbevoegdheid
zou het niet gebleven zijn , zoo het Kabinet MACKAY niet
ware afgetreden. Gedachtig aan het woord van Mr. GROEN
VAN PRINSTERER : „aan het Ministerie de leiding der zaken ;
aan de Kamers toezicht en veto . . . zoo niet , dan wordt het
wezen onzer instellingen miskend tot nadeel van den Staat", (1)
heeft het niet gepoogd partijen te believen , noch verwachtingen op te wekken , waaraan het meende wegens de beginselen die het beleed niet te mogen voldoen ; doch het
heeft evenmin geschroomd vóór de algemeene verkiezingen
duidelijk en onomwonden te verklaren , hoever het in het
eerstvolgend tijdperk met uitbreiding van kiesrecht dacht te
gaan. (2) Eene regeling , waardoor het kiezerspersoneel met
vijftigduizend hoofden van gezinnen , verschillend over de
verschillende provinciën verdeeld , ware vermeerderd; de tiengulden kiezers , voor zoover deze geen gezinshoofden waren,
zouden zijn weggevallen ; de taxatie van woningen , die aanleiding tot velerlei onrecht , onnoodig geworden ware ; een
groot aantal gezeten werklieden het stemrecht verkregen had ,
met vermijding van het gevaar dat eene klasse alle andere
overstemt , zulk eene regeling scheen aan het vorig Kabinet
niet verwerpelijk ; zij was op zeer eenvoudige wijze in te
voeren, en had nog bovendien het voorrecht van in allen
(1) Handelingen Tweede Kamer 24 Febr. 1849.
(2) Handelingen Tweede Kamer 1890/1 , bl. 711.
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deele te beantwoorden aan de verwachtingen vóór de verkiezingen van 1888 opgewekt door de Standaard (1).
Wel zou ook in bedoelde regeling het kiesrecht afhankelijk zijn gebleven , niet van rijkdom maar wel van eenig
bezit ; dit is echter , voor zoover ik zien kan , noch met de
beginselen van Gods Woord noch met eenig rechtsbeginsel
in strijd. Aan bezit mag evengoed als aan intellect invloed
worden toegekend ; beide zijn gaven Gods, waarop niet minachtend behoort te worden neergezien.
Natuurlijk berust het kiesrecht nooit op bezit; maar als
ten gevolge van bestaande toestanden aan alle burgers het
kiesrecht niet mag worden verleend , waarom zou dan het
bezit, een uiterlijk waarneembaar en steeds verder verplaatsbaar kenmerk , niet tot aanwijzing van de noodige grenzen
mogen worden aangenomen ?
Moet kiesrecht steeds in verband met geheel de staatsinrichting worden beschouwd , dan behoort de anti-revolutionair
steeds te streven aan het Koninklijk gezag die beteekenis te
verzekeren , die daaraan naar den aard van het Koningschap
toekomt. Welke die aard is? Ook hierop geve de Heer
GROEN VAN PRINSTERER het antwoord.
',Geen Koning ondergeschikt (naar liberale voorstelling)
aan het Souvereine Volk of (schijnbaar op Engelschen trant)
) Zoo leest men o. a. in die van 25 Januari 1888 , N.. 4868 : „De nu verkregen
grondslag is veel te gekunsteld ... Aan al soortgelijke onbillijkheden nu dient
hoe eer hoe beter een einde te komen ; en voorts tegelijk een einde gemaakt
aan allerlei onbillijke beperking. Men begon deze Reform-bili onder het voorgeven , dat nu althans „de gezeten werkman" stem in het kapittel zou erlangen , en gaandeweg heeft men de nieuwe bepalingen zóó verwrongen , dat
thans feitelijk nauwelijks een zeer enkele werkman kiezer geworden is.
Ook de f10 voor de grondbelasting vertegenwoordigen een gansch willekeurig cijfer, en passen zelfs in het kader der wet niet.
En met het oog op al deze misstanden nu heeft de anti-revolutionaire partij
willen uitspreken , dat zij niet bij het additioneele artikel wil blijven leven
maar revisie van dit artikel vraagt in billijken en minder beperkten zin."
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aan een alvermogend Parlement; het Nederlandsche en grondwettige Koningschap begeer ik. Een Koning uit het Huis
van Oranje, wiens oppergezag door de Landswetten , al behoeft hij , binnen den kring zijner rechten voor niemand te
zwichten , op velerlei wijs beperkt is , die door en met een
eensgezind Ministerie regeert en in de veerkracht der StatenGeneraal het steunpunt en telkens ook eene grens zijner
macht heeft." (1) Geen wegcijfering van persoonlijke medewerking, doch „die soort van eenhoofdigen regeeringsvorm,
waarin , al kan de Koning niet worden overstemd, de Koning
echter, als blijvend Hoofd , met de afwisselende leden der
Regeering een gezamenlijken werkkring heeft" (2). Op onovertrefbare wijze schilderde die Staatsman de betrekking
van een Ministerie tot den persoon des Konings. „Ik wil
hier weder eene moeielijke, teedere vraag afsnijden , de betrekking van een homogeen Ministerie tot den persoon des
Konings. Indien ik daaromtrent , met openhartigheid en bescheidenheid , mijne denkbeelden in het midden brengen mag,
geheel theoretisch, volgens den aard van een constitutioneel
Bewind , dan is de voortreffelijkheid van een homogeen
Ministerie , in betrekking tot den persoon des Konings, hierin
gelegen, dat, indien de Vorst niet wenscht zich persoonlijk.
met de Regeering bezig te houden, het Ministerie hem eenigermate vervangt ; indien hij verder gaat dan de constitutioneele
bevoegdheid , het Ministerie tegen de overschrijding een dam
vormt , en dat eindelijk, wanneer aan een land een Koning
te beurt valt die kracht en talenten heeft om zelf te bestieren,
het Ministerie dergeljken Vorst in staat stelt zone roeping
te volbrengen, en ook dan een uitnemend orgaan is voor den
rechtmatiger invloed van de Kroon". (3)
(1) Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal le dl. 1856, bi. 190.
(2) T. z. p., bi. 243.
(3) T. z. p., bl. 211.
4
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Ook deze antirevolutionaire beginselen werden door het
vorig Kabinet ten volle beaamd en in toepassing gebracht.
De Kroon kan uit haren aard niet anders dan aller welzijn
beoogen, omdat het bestaan van het Koninklijk Huis samenhangt met aller welzijn. Ook is in onzen tijd het Koningschap het eenig orgaan dat , tegenover de machtigeren dezer
aarde , voor de zwakkeren kan optreden. Naarmate in onzen
regeeringsvorm de zelfstandigheid der Kroon meer wordt
ontzien, behoeft minder vrees te worden gekoesterd voor eene
partijdige en eenzijdige Volksvertegenwoordiging. Opmerkelijk
is het , dat in België , nu ook daar het kiesrecht sterk staat te
worden uitgebreid , dit gevoeld , en in het referendum (stemming door het volk zelf over gewichtige wetsvoorstellen) een
middel gezocht wordt ter wering van parlementair alvermogen,
een middel waartegen zich de regeerende cóterieën natuurlijk
verzetten. Indien in 1857 , vooral in 1878 , Koning Willem III
van het referendum had mogen gebruik maken , had hij dat
zonder twijfel gedaan , en waren wij reeds lang van den ons
door de liberalen opgedrongen schoolstrijd, die onze volksontwikkeling noodeloos heeft opgehouden , verlost geweest.
Wij zouden dan ervaren hebben , hoe het Koninklijk gezag,
zonder de volksvrijheid aan te tasten , toch in staat kan zijn
het volk tegen de dwingelandij eener staatspartij te beschermen.
Het referendum is daartoe wellicht een voortreflijk middel;
doch het is niet het eenige. Kon, tegelijk met de invoering
van een nieuw kiesrecht , door Grondwetwijziging , die thans
zeer weinig zwarigheid meer oplevert en gemaklijk geschieden
kan , aan de Kamer het machtsmisbruik onmogelijk worden
gemaakt, waartoe zij op dit °ogenblik , door te weigeren de
Staatsbegrooting vast te stellen, in staat is , dan zou de dadelijke invoering van een zeer uitgebreid stemrecht ook van
antirevolutionair standpunt zeer wel verdedigbaar zijn.
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Zoolang dit echter niet geschiedt , kan m. i. op dat standpunt die snelle uitbreiding van kiesrecht niet worden geëischt.
Wel is beweerd , dat het op eenmaal aan allen verleenen van
kiesrecht een einde zou maken aan eene ¶,koortsachtige spanning". Maar zou het geneesmiddel helpen? Is die koortsachtige
spanning niet veeleer een gevolg van de leer , dat er geen
hooger recht is dan datgene wat de meerderheid als zoodanig
gelieft vast te stellen , weshalve de ontevredenen steeds naar
wijziging van kiesrecht, maar ook , als dat niet meer helpt,
naar andere wijzigingen in de staatsinstellingen moeten verlangen , ten einde hun wil op de een of andere wijze door
te zeden? Zal, zoolang die averechtsche leer blijft, ook die
spanning niet blijven ?
Ik weet wel dat het „algemeen stemrecht" in de lucht zit
en zekerlijk komt. Men ontkomt niet aan de gevolgen zijner
leer ; ook de liberaal niet. Maar is dit voor den antirevolutionair
éen voldoende reden , om nu zelf te verrichten wat men in
beginsel moet afkeuren? Ook in 1846 zaten de revolutionaire
beginselen in de lucht ; zij -verpestten de atmosfeer niet minder
dan thans. Desondanks schreef onze onvergetelijke GROEN VAN
PRINSTERER :
„Het getuigen, niet het overtuigen , is de plicht waarvan
de verantwoordelijkheid ons opgelegd is. Met het oog opwaarts
valt dit getuigenis geven licht. Te midden der beroeringen
van menschelijke wijsheid en menschelijke driften steunen wij
op Hem, door wiep , volgens het Profetisch woord , dat zeer
vast is , de ontwikkeling van het lot der wereld naar dien
gedachten en heerlijken afloop geleid wordt, wanneer de Heer
zelf de banier oprichten en den overmoed , ten hoogsten top
gestegen , te niet zal doen met den adem zijns monds. Ook
dat is Historie ; de kern en de slotsom der Historie ; de geschiedenis der toekomst en der eeuwigheid ; haar kenbron
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ligt in Gods Woord , haar zekerheid in Gods trouw , haar
heerlijkheid in Gods liefde , haar aanschouwelijk betoog in de
blijde of rampzalige ervaring aan de overzijde van het graf." (1)
Op anti-revolutionair standpunt kan derhalve, naar mij
voorkomt , huismanskiesrecht niet worden ingevoerd, zonder
dat tegelijkertijd eene andere wijziging in onze staatsinstellingen worde gebracht.
Edoch: de anti-revolutionaire partij is thans met machteloosheid geslagen. Nu de Zuid-Nederlandsche Roomsch-KathoHeken , de adviezen van den helderzienden Dr. SCHAEPMAN
verwerpende, met volle bewustheid, met kracht, vaak zelfs
met kwaadaardigheid, zich tegen de anti-revolutionairen juist
bm hunne beginselen hebben overgesteld, is er in lange jaren
op verwezenlijking van het anti-revolutionair staatsrecht ten
aanzien van dit punt niet de minste kans.
Moet nu ook onder deze omstandigheden de anti-revolu,
tionaire partij zich tegen invoering van het „huismanskiesrecht" blijven verzetten?
Het tegendeel volgt , dunkt mij , uit het voorafgaande.
Immers, in het liberale, zoogenaamd constit ut ioneele staatsrecht is elk principieel onderscheid tusschen overheid en
onderdanen uitgewischt ; regeert het volk zich zelf; zijn de
staatsambtenaren niets dan de uitvoerders van den staatswil ;
is er geen ander recht dan de wil van de staatsmacht, en
berust alle macht ten slotte bij de meerderheid der volksvertegenwoordiging. Maar in dat stelsel kan van „toekenning"
van kiesrecht door den Souverein geen sprake zijn ; is elke
beperking van kiesbevoegdheid reine willekeur ; moet het
onderscheid tusschen „kiezersvolk" en „volk achter de kiezers" wegvallen, en kan men, wil men niet vervallen tot
(1) Voorrede Handboek der Geschiedenis van het Vaderland.
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het stelsel LASSERRE, nog het best blijven stilstaan op het
standpunt van Mr. VAN HOUTEN, die alleen aan de hoofden
van families, „als de elementaire eenheden van de maat.schappij", maar dan ook aan alle hoofden , het kiesrecht wil
toekennen, tenzij er eene bepaalde reden van uitsluiting besta.
Het gaat niet aan , het eene deel der bevolking met de meest
absolute macht te bekleeden, en het andere rechtens gansch
onbeschermd aan die macht over te leveren. Die macht moge
worde uitgeoefend door een lichaam dat met de beste en
rechtvaardigste bedoelingen bezield is, maar dat lichaam is
en blijft toch de vertegenwoordiging van die klassen des
volks, die het hebben saamgesteld en zonder wier voortdurenden steun geen lid zijn plaats kan behouden. In het antirevolutionair staatsrecht , mits dan ook met al zijn gevolgtrekkingen toegepast , heeft beperking zin, en is zij meestal,
wil men gelijk recht voor allen waarborgen, noodzakelijk ;
maar brengt men eene beperking, die in het eene stelsel op
haar plaats is, willekeurig over naar het andere stelsel waar
zij geen recht van bestaan heeft, dan pleegt men onrecht en
schept men een bron van tweedracht en verbittering.
Dat in het ,,liberale" stelsel een rechtsgrond voor beperking niet te vinden is, wordt steeds meer erkend. Niemand,
behalve hij die bij het behoud van het bestaande belang
heeft en daardoor bevooroordeeld is, gelooft meer aan al die
onderscheidingen, die langen tijd dienst gedaan hebben om
de oppermacht van de eene klasse des volks over de andere
te verbloemen. •
Bij gelegenheid der Grondwetherziening (1) heeft de Heer
MEES nog eens eene poging gewaagd om een grens te vinden.
Hij stelde die dáár „waar zoo weinig maatschappelijke wel(1) Handel. 2e Kamer, 17 Maart 1887.
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stand wordt gevonden , dat er niet anders dan eenzijdigheid
zijn kan". Is er „een nood die doet leven bij den dag", dan
is het niet mogelijk kiesrecht uit te oefenen met het oog op,
dat algemeen belang. Wanneer een zoo schrander, een zoo,
wikkend en wegend man als de heer MEES geen andere grens.
dan die „noodgrens" kan vinden , laat ons dan niet langer
zoeken naar het onvindbare. Immers , dat ook de „noodgrens"
van den Heer MEES geheel willekeurig is , springt terstond
in het oog. Wie onzer heeft niet tal van kiezers ontmoet die7
ondanks nood en ontbering , niet opgehouden hebben met ernst.
en zaakkennis hun leven te wijden aan de publieke zaak
wie onzer heeft niet nog veel meer kiezers ontmoet , die
nimmer eenigen „nood" hebben gekend , doch wier gezichtseinder desalniettemin beperkt blijft tot de belangen van hun
affaire ; tot het gemak van hun gezin ; tot het bedrag van
hun belastingbillet
Het is volkomen waar, dat de meeste menschen niet in
staat zijn de deugdzaamheid van 's lands beheer te beoordeelen ; doch dit geldt voor verreweg het meerendeel der
tegenwoordige kiezers evenzeer als voor de toekomstige ; door
uitbreiding van kiesrecht wordt op dit punt de toestand niet
veranderd. Daarentegen hebben bij een rechtvaardig beheer
en bij rechtvaardige wetten alle ingezetenen hetzelfde belang,
en om dáárover te kunnen oordeelen is noch eene bijzondere
mate van „intellect", noch bezit noodig.
Het komt mij derhalve voor, dat de anti-revolutionair wien
het wezenlijk om rechtvaardigheid , om gelijk recht voor allen
te doen is , in de gegeven omstandigheden moet medewerken
tot invoering van het huismanskiesrecht ; zoo noodig , na
Grondwetwijziging. Bij sommigen bestaat de vrees , dat die
uitbreiding groote maatschappelijke omkeeringen ten gevolge
zal hebben. Naar mijne meening ten onrechte. In de eerste
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plaats , omdat ook de meesten van hen , die thans nog geen
kiezers zijn , bij het behoud van het bestaande belang hebben.
Ten andere, omdat de grondslagen van het bestaande niet
zullen worden aangerand door kiesrechtuitbreiding. Die grondslagen worden wèl aangerand door de stelselmatige bestrijding van de feiten waarop het Christendom berust; door
staatsinstellingen waar voor de belijdenis van ons christelijk geloof geene plaats meer is , en opvoeding en wetenschap van alle Openbaring Gods zijn losgemaakt ; door de
leer dat de menschen bij onderling overleg — een overleg
dat met sluwheid , volksmisleiding en machtmisbruik zeer wel
vereenigbaar is — zich zelven, geheel naar eigen inzicht,
de wet mogen stellen ; dat de Kroon het ornament, de volkswil het fundament is van ons staatsgebouw. Doch deze aanrandingen van de grondslagen onzer christelijke maatschappij
zijn reeds geschied. Wij zijn ze verschuldigd aan het ontwikkeld , het beschaafd , het denkend deel der natie. Het
niet-ontwikkeld , het niet-beschaafd , het niet-denkend deel zal
ons dus niet op den slechten weg brengen ; wij zijn er al
op. Wie weet of het ons nog niet weer op den goeden terugbrengt
Wel verre dat , door het verleenen van huismanskiesrecht,
groote omkeeringen zullen worden te weeg gebracht, geloof
ik veeleer, ook op grond van wat elders geschiedt, dat wij
nog geruimen tijd even als thans in een cirkel zullen blij ven
rondloopen. Ik voor mij hecht daarom veel meer waarde aan
kamers van arbeid, dan aan huismanskiesrecht, omdat eerst
door de werkzaamheid dier kamers de Regeering zich in
staat zal zien gesteld iets te verrichten, dat waarlijk aan
werkman en patroon, — elkanders „vriend en vijand tevens" —
ten goede komt.
Bij het kiesrecht komt nog eene zeer belangrijke vraag
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ter sprake : de proportioneele vertegenwoordiging. Zij raakt
de gewichtigste beginselen. Worden, zoo kan men vragen,
in de verschillende publieke colleges, (Staten-Generaal, Provinciale Staten, Gemeenteraden) uitsluitend de partijen vertegenwoordigd, in welk geval , geloof ik, de proportioneele
vertegenwoordiging niet kan uitblijven ; of wordt de gemeente,
de provincie, het land vertegenwoordigd, zoodat de partijgroepeering wel een gewichtige, niet echter de eenige factor
is, waarmede bij de samenstelling eener vertegenwoordiging
is te rekenen? Het komt mij voor dat deze zijde der quaestie
van anti-revolutionair standpunt nog geenszins volledig is
toegelicht. Doch de vraag zal vooreerst nog wel niet „aan
de orde" komen, en ik ga er dus niet op in, daar ik reeds
te veel van het geduld der lezers gevergd heb.
Féne opmerking derhalve nog, en ik eindig.
Indien het waar is, dat in langen tijd op politiek gebied
van algemeene samenwerking van anti-revolutionairen met
andere partijen geen sprake meer zal kunnen zijn , dan valt
op nieuw aan het „liberalisme", — de minderheid wel is
waar in den lande, maar in verhouding tot de overige
minderheden nog altijd de talrijkste partij , de oppermacht
in handen.
Daarin zou zeker iets ontmoedigends liggen, wanneer wij
niet gelooven mochten, dat onze God dit alzoo gewild heeft,
opdat wij , naar mate wij meer geïsoleerd zijn, des te krachtiger
onze beginselen belijden en die toetsen zouden aan Zijn Woord.
Voorzeker , het is aangenamer van tijd tot tijd ook persoonlijk eenige vruchten te plukken van den arbeid, en de luidruchtige en onkiesche wijze waarop, vooral in tijden van
verkiezingen , het liberalisme zijn onverderdiende triomfen
viert is vaak ook voor den lijdzaamste bijkans ondragelijk.
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Zien wij evenwel niet op ons zelven , dan mag de vraag
gesteld worden , of de and-revolutionair niet steeds grooter
macht heeft bezeten in zijn isolement , dan wanneer hij in
het stemmencijfer meetelde ? Ik herinner aan den invloed
door Mr. GROEN VAN PRINSTERER ook in het Parlement
uitgeoefend, een invloed die, geloof ik, onderschat wordt.
Het is waar, dat hij nimmer overwon. Maar hij won veel. Met
zijn scherpen blik en snijdend woord heeft hij de liberale leer
wel niet kunnen weren , maar toch de ondrogelijkste toepassing
ervan belet. Tevens heeft hij, vooral door zijn merkwaardigen
strijd tegen het conservatisme , zorg gedragen , dat inconsequente toepassing van het beginsel niet met verwerping
ervan werd verward. Opkomende tegen verdrukking en onrecht;
tegen terzijdestelling van volksvrijheden , vond hij vaak ook
bij den tegenstander een open oor. Zulk een optreden werkt
dikwijls praeventief nog meer , dan repressief; om niet op de
kaak te worden gesteld, neemt de tegenstander zich in acht;
vooral wanneer deze staat tegenover strijders die, hoe zwak
ook in aantal , weigeren zich te laten inlijven bij „de stille
partij". In de Kamer sprak hij ook tot het volk , niet om
kiezers te believen of te winnen , maar om het volk terug
te voeren tot de oude , beproefde paden. Velen onder de
liberalen en de Roomsch-Katholieken hebben hem verguisd ;
maar zij hebben met hem moeten rekenen. Aan wien anders
dan aan hem is het te danken , dat in ons land onder de „liberalen" bijkans niemand openlijk zich een aanhanger van de
„volkssouvereiniteit", van de (op politiek terrein) Godloochenende beginselen van • 1789, durft noemen , terwijl in België
en Frankrijk die beginselen door alle meelevende partijen
openlijk zijn aanvaard Aan wien dan aan hem en zij ne
medestanders, dat de vrijheid van het bijzonder onderwijs ,
in Duitschland en Frankrijk ook thans nog • zoo goed als
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onbekend , reeds sinds 1848 ten onzent in beginsel is aanvaard , en dat in 1889 een geheel nieuw en vrijzinnig beginsel in onze schoolwet heeft kunnen worden gelegd?
Ziende op dezen grooten voorganger ; ziende op al wat
reeds verkregen werd ; bovenal ziende op Hem, die steeds
in zwakheid Zijne kracht volbrengt, past ons, dunkt mij,
dankbaarheid , opgewektheid, volharding.
Daarom moedig den strijd voortgezet tegen Ongeloof en
Revolutie!
Doch laat ons drieërlei daarbij in het oog houden :
krachtige belijdenis van eigen beginsel is met groote waardeering van den arbeid van anderen zeer wel vereenigbaar ;
niet op machtsbezit maar op gerechtigheid komt het aan ;
want : Gerechtigheid verhoogt een volk !
nog steeds is op politiek gebied de beste leuze des Christens :
EEN STAATSMAN NIET ; EEN EVANGELIEBELIJDER!
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