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VOORBERICHT
Dit boekje verschijnt met aanzienlijke vertraging: reeds
in Januari 1941 was de drukproef gereed.
De uitgeefster, van meening, dat voor deze publicatie
veel belangstelling zou bestaan, had indertijd op grootscheepsche wijze in de dagblader , de verschijning aangekondigd. Zij had zich niet vergist. De bestellingen
stroomden binnen. Helaas kwam die belangstelling ook
van verkeerde zijde. Het z.g. Rijkscommissariaat vroeg
de copie ter inzage. Ondanks alle schoonklinkende verzekeringen omtrent de vrijheid van politieke meeningsuiting werd toestemming tot uitgave geweigerd. Tevergeefs betoogden wij, dat de , geciteerde uitspraken van
Groen voor ieder, die de moeite nemen wilde, in zijn
geschriften te vinden waren. Tevergeefs wezen wij er
op, dat „Volk en Vaderland" zich wêl. (maar geheel ten
onrechte!) op Groen beroepen mocht. Zoowel de inleiding van Dr Colijn, als „de onmiskenbare strekkingvan het boek, waren den toenmaligen machthebbers onwelgevallig. Het zetsel moest worden vernietigd, en
slechts met moeite kon uit de drukproeven een clandestien exemplaar worden samengesteld.
Aanvankelijk lag het niet in de bedoeling, van deze eerste
„oplage" in betere tijden een herdruk te doen verschijnen.
Al zeer spoedig na de verbreking van het Duitsche
5

schrikbewind bleken echter de gevaren, waartegen Groen
gewaarschuwd had, zij het in anderen vorm, opnieuw
acuut te worden. Ook thans heerschen op politiek terrein
stuurloosheid en verwarring. Daardoor krijgen nu de
„hervormingen", die men, omdat zij van den overweldiger
kwamen, eertijds bestreed en saboteerde, in onschuldiger
maar des te gevaarlijker gedaante wederom een kans.
In zekeren zin zijn Groen's woorden op dit oogenblik
nog mèer actueel dan in 1941. Om iets te noemen: men
behoeft slechts het zesde, uitvoerigste hoofdstuk in te
zien, en men bevindt zich midden in de problemen van
de huidige situatie. Onverminderd blijft van kracht, wat
het prospectus van de oorspronkelijke uitgave zeide:
„Ook Groen van Prinsterer heeft zijn weg moeten zoeken in een tijd van overgang en vernieuwing. De vragen,
waarvoor hij geplaatst werd, toonen vaak een verrassende overeenkomst met die van vandaag...... Daarom
is het goed, ook vandaag nog naar hem te luisteren".
In den vroegeren tekst is geen enkele wijziging gebracht.
Met het oog op de te verwachten censuur had de schrijver zich in zijn keuze uiteraard enkele beperkingen opgelegd. Dit betrof voornamelijk Groen's uitspraken over
de plaats van het Oranjehuis in ons staatsbestel. Deze
passages blijven derhalve ook nu achterwege. Ze alsnog
iri te voegen zou een tijdroovenden arbeid vereischt
hebben. Trouwens: over dit onderwerp zijn de meeningen thans niet zoozeer verdeeld.
Bovendien was er een ander argument tegen omwerking.
En wel dit: de inleiding van Dr Colijn was bestemd
voor het boek in zijn oorspronkelijken vorm. Het zou
weinig passen, haar te plaatsen voor een gewijzigde
uitgave.
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Alleen reeds terwille van deze inleiding zou een herdruk
volkomen verantwoord zijn. Op klare wijze formuleert
zij Groen's beteekenis voor ons yolk. Tevens is zij een
van de laatste, voor de pers bestemde publicaties, die
Dr. Colijn voltooid heeft, eer de gedwongen ballingschap aanving, waaruit hij niet teruggekeerd is.
In verband met dit boekje werd den schrijver in den
winter van 1940 enkele malen een onderhoud met den
gestorven staatsman vergund. Deze gesprekken over
Groen en andere onderwerpen behooren tot zijn meest
waardevolle herinneringen uit de donkere jaren van den
oorlog. Hij beschouwt het als een groot voorrecht, het
intermêdiair to mogen zijn, waardoor mannen van zulk
uitzonderlijk formaat als Groen van Prinsterer en Colijn
ook thans nog tot het Nederlandsche yolk spreken. Aan
hun bezonken wijsheid en onwrikbare geloofskracht
hebben wij meer behoefte dan ooit.
Juni 1945.

H. SMITSKAMP.
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INLEIDING
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IET om gedachten over,
maar om de gedachten van Groen is het ons begonnen".
Z.56 typeert Dr. Smitskamp zijn doel bij de beantwoording van de vraag, wat Groen van Prinsterer ons vandaag te zeggen heeft.
Het is niet ondenkbaar, dat sommigen twijfel voelen
rijzen of de gedachten van een staatsman, wiens hoofdwerkzaamheid valt in een periode, die nu van 100 tot
75 jaar achter ons ligt, nog beteekenis kunnen hebben
voor onzen tijd met zijn geheel bijzondere moeilijkheden.
Het antwoord op zulk een vraag zou ontkennend moeten
luiden, indien de beteekenis van Groen's arbeid gezocht
zou moeten worden in zijn oordeel over de practische
vragen van den dag, die in zijn eigen tijd de aandacht
vroegen. Niet, dat ook daaruit geen gevolgtrekkingen
zouden zijn te maken over wat in lateren tijd om bepaling
van ons standpunt vroeg, maar men zal toch dieper
moeten graven, als men de waarde van Groen's gedachten voor alle tijden benaderen wil.
In zijn voorrede voor de eerste uitgave van zijn Ongeloot
en Revolutie, in Augustus 1847 geschreven, stelt hij al
dadelijk op den voorgrond, dat er een natuurlijk en noodwendig verband tusschen die beide bestaat; dat de richting, welke streeft naar heerschappij van den mensch in
staatsrecht en wetenschap, uit verwerping van het Evan
gelie van Christus is voortgekomen. Het is daardoor, dat
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de grondslagen van waarheid en recht zijn omgekeerd,
dat dientengevolge een weg is ingeslagen, die leiden
moest tot volslagen ongodisterij en radicalisme.
Het universeele karakter van dit standpunt leidt dan tot
de gevolgtrekking, dat geen verscheidenheid van bodem
in de eigenaardigheid der kiem verandering brengt, noch
ook de wisseling van omstandigheden wijziging veroorzaakt in de vruchten van het revolutionnair gewas. Met
andere woorden: overal en ten alien tide zullen de gevolgen van de verwerping van het Evangelie verwarring
en verwording in Staat en Maatschappij tot uitkomst hebben. Veel heeft Groen geschreven, maar of men nu zijn
Nederlandsche Gedachten raadpleegt of zijn Patti antirevolutionnaire et confessionnel of zijn Ter nagedachtenis
van Stahl of zijn talrijke andere geschriften, alle worden
beheerscht door de centrale gedachte, in zijn Ongeloof en
.Revolutie neergelegd: de terzijdestelling van de goddelijke wet in het publieke leven, waardoor het oog tevens
altijd gesloten wordt voor de natuurlijke en historische
factoren, die op het volksleven hun invloed doen gelden,
is de oorzaak voor het scheeftrekken der levensverhoudingen. Vorming en hervorming — zoo betoogt Groen —
„vorming en hervorming, schepping en herschepping van.
„de maatschappij uit de willekeur der menschen; afgo„dische eerbiediging van den Staat”, met een centraliseerend administratief beheer, dat naar eigen goedvinden
„over eigendom en recht, over lig en ziel van machtelooze bevolkingen beschikt", dat is vrucht van de revolutiegedachte.
Tegenover deze opvattingen plaatste Groen het Evangelie als de eenig werkzame barriêre tegen de verwoes10

tende kracht van het Ongeloof, als het eenig ware geneesmiddel tegen de kwalen en ziekten van alle tijden.
Maar is er dan sinds Groen's tijden niet veel veranderd?
Zijn er van de stellingen, door zijne tegenstanders ingenomen, dan niet vele prijsgegeven? Ongetijfeld is dat het
geval als men alleen op de uiterlijke vormen der verschijnselen let. De denkbeelden der Fransche Revolutie,
zooals zij b.v. in de rechten van den mensch hunne uitdrukking vonden of de toepassing van geweldmaatregelen, zooals de jaren 1792-1794 te zien gaven, vinden
weinig openlijke verdedigers meer. De .gewelddadige
breuk met het verleden wordt thans slechts in beperkten
kring als heilzame mogelijkheid aanvaard. Voor eene geleidelijke ontwikkeling werd tot voor kort meer gevoeld
dan voor den plotselingen sprong van het oude naar lets
nieuws.
In zooverre is er inderdaad verschil tusschen het heden
en het verleden. Maar, gelijk telkens blijkt, in wezen is er
eigenlijk heel weinig veranderd. De gezindheid, om alley
uit den mensch of te leiden, is stellig niet minder .geworden. En als het aankomt op de gewillige gehoorzaamheid
aan Gods wet is er ruimte voor de vraag, of de toestanden
nu zelfs niet ongunstiger zijn dan een eeuw geleden, toen,
althans in de breedere volkskringen, meer dan thans nog
met God als de oorsprong alle y dingen gerekend werd.
Daarom blijft ook nu nog de kennis van Groen's zienswijze van beslissende waarde voor alien, die vasthouden
aan de befeekenis der Heilige Schrift, ook voor het openbare leven. Nog immer is die Schrift het bolwerk tegen
alle revolutionnaire begrippen, die den grondslag van een
geordend leven ondermijnen.
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Het is een zeer bijzondere merkwaardigheid, dat de loop
der historie Groen steeds meer in het gelijk heeft gesteld.
Men kan wellicht zeggen, dat hij te vroeg gelijk heeft
gehad, d.w.z., dat hij in zijn eigen tijd bij sleclits weinigen
instemming vond en door velen niet begrepen werd, ter-wijl, met het voortschrijden van den tijd, in steeds breeder
kring werd ingezien, dat de gebeurtenissen zijne zienswijze rechtvaardigden. Dat lot deelde hij dan met zijn
ouderen geestverwant Burke. Deze had reeds zeer vroeg-tijdig, n.l. in October 1789, onderkend, waarop de Meigebeurtenissen van dat jaar ten slotte zouden uitloopen.
Zijn oordeel vond bestrijding o.a. bij zijn tijdgenoot Fox.
Toen Burke in 1797 overleden was, vroeg iemand aan
Fox of hij niet moest toegeven, dat Burke in zijn oordeel
over de Fransche Revolutie gelijk had gehad, welke vraag
leidde tot het antwoord van Fox, dat Burke altijd gelijk
had, doch dat hij voor de practijk van het leven steeds
te vroeg gelijk had gehad. Ongeveer hetzelfde kan men
ook zeggen van Bilderdijk. Te midden van de revolutionnaire gebeurtenissen van 1830 herdacht Groen de lessen
van Bilderdijk en getuigde ervan: „veel werd mij duidelijk
„en onbetwistbaar, wat mij in de lessen en werken van
„Bilderdijk vroeger overdreven, onwaar en bijkans be„lachelijk scheen.”
Later werd Groen zelf, gelijk Burke en Bilderdijk vroeger,
de ziener, die ver in de toekomst heeft vooruitgeblikt en
wiens woord in onze dagen juist daarom verdient opnieuw te worden beluisterd. Hij kwam op voor vrijheid in
het staatkundige, vrijheid voor de Kerk, vrijheid op
onderwijsgebied. Hij had ook steeds de natie in haar
continulteit op het oog. Een natie is een associatie van de
levenden met hen, die reeds gestorven zijn en met hen,
12

die nog geboren moeten worden. De dooden hebben
hunne ervaringen nagelaten aan het geslacht der levenden en de generatie der levenden heeft te waken voor de
rechten der nog niet geborenen, al zijn deze rechten nog
geen rechten in esse. Dit besef is alleen waarlijk veilig
ander de schutse van het Evangelie. Daarom stelde
Groen voorop, dat hij Evangelie-belijder was.
Het is stellig te betreuren, dat de „ziener" Groen buiten
onzen kring — en waarschijnlijk, voor zooveel het huidig
geslacht betreft, ook daarbinnen — zoo weinig gekend is
geworden. De waardeering bij ooze geestverwanten was
te veel een historische, te weinig gefundeerd in de beteekenis van Groen's werk en van zijn gedachtenleven.
Hij leefde mee met heel het yolk, maar dat yolk, het eenvoudige yolk, kon zijn gedachtengang niet altijd in zich
opnemen, al voelde men instinctief, dat hij het bij het
rechte eind had. Groen miste wat men pleegt te noemen
de gave der papulariteit. In een begeleidend woord bij
de vijfde, door den heer van Malsen verzorgde uitgave
van Ongeloof en Revolutie, heeft Jhr Mr A. F. de Savornin Lohman het volgende opgemerkt:
„Moeilijk is het, als men de vele ook voor dezen tijd
„nog treffende aanhalingen uit Groen's werken leest, de
„vraag te onderdrukken hoe het Loch mogelijk geweest
„is, dat zoovele Christenen een zoo geniaal historieschrij„ver, een zoo goed vaderlander, een zoo echt vroom
„Christusbelijder links hebben laten liggen, vaak hem.
„hebben tegengewerkt, ja, soms meer hem als volksmis„leider dan als leider aangezien en deswegen zich van
„hem afgewend hebben.”
Inderdaad behoort dit tot de onbegrijpelijke dingen. Maar
13

juist daarom is het zoo toe te juichen, dat een begaafd
jong kenner van Groen's werken zich bereid heeft verklaard de uitspraken van Groen, vooral die welke ook
voor onzen tijd nog passend zijn, te verzamelen, ze te
rangschikken, ze tot een sluitend geheel te verbinden en,
waar noodig, van een historische toelichting te voorzien.
In dien vorm zal van Groen's uiteenzettingen, ook door
de meer eenvoudigen in den laude, kunnen worden kennis
genomen. En we hopen daarbij zeer, dat dit niet beperkt
zal blijven tot den kring van hen, die den naam van
Groen plachten te noemen, doch dat ook andersgezinden
kennis zullen nemen van gedachten, die van altijd blijvende waarde zijn.
Wie gedurende ongeveer een halve eeuw in Nederland
een centrale figuur in het volksleven is geweest, spreekt
vanzelf ook nog na zijn heengaan. Dat geldt van een man,
als Thorbecke, dat geldt evenzeer van Groen. Thorbecke's directe invloed op wetgeving en bestuur heeft
dien van Groen ver overtroffen, maar Groen's beteekenis
overtreft weer verre die van Thorbecke als men let op
de ontwaking van de volksconscientie in de tweede helft
der 19e eeuw.
Toen Groen in 1876 ter ruste werd gelegd, waren er die
geloofden, dat met zijn verscheiden een bepaald tijdperk
voorgoed werd afgesloten. Aan zijn geopende groeve
werd zelfs door een zijner vrienden getuigd, dat Groen
moest worden gezien als „de laatste vertegenwoordiger
„van een leven, dat geheel voorbij is gegaan". Dat dacht
men in 1831 ook vrij algemeen, toen Bilderdijk's stoffelijk
overschot aan de groeve der vertering werd toevertrouwd. Willem de Clercq zag intusschen scherper toen
hij op den dag van Bilderdijk's begrafenis in zijn dag14

boek neerschreef: „Hij was voorlooper - ... „De nieuwe
tijd begint".
Men kan deze woorden volkomen van toepassing verklaren op Groen. Vandaar, dat gedurende zijn leven zoo
weinig vrucht van zijn levenswerk zichtbaar werd, terwijl
daarna zoo rijke bloei viel waar te nemen. Juist wiji ook
hij voorlooper is geweest. Voorlooper van ongewone pos.tuur, wiens beeld te majesteitelijker voor ons verschijnt
naarmate de tijdruimte, die ons van hem scheidt, grooter
wordt en de voorzeggingen, door hem meer dan % eeuw
geleden gedaan, steeds meer in vervulling gaan.
Indien het werk van Dr Smitskamp als vrucht mocht
boeken, dat men, ook buiten onzen kring van Groen's
gedachten kennis gaat nemen, dan is er dubbele rechtvaardiging voor de verschijning van dit populaire geschrift.
Dr H. COLIJN
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GROEN VAN PRINSTERER

AN den Korten Vijverberg, in het hart van Den Haag, waar zoovele gebouwen
de herinnering wekken aan 's Lands oude historie, staat
een aristocratisch-deftige woning. Ter weerszijden van
het bordes zien hooge ramen ver uit over den Hofvijver.
Hun spiegelende vensters breken het sombere grijs van
den Bevel, wiens strakke soberheid den stijl belichaamt
van een tijd, die onherroepelijk voorbij is. Z66 bouwen
wij niet meer, en zeker geen woonhuizen!
Toch heeft in vroeger dagen dit imposante gebouw dienst
gedaan als woonruimte. Een gevelsteen vermeldt, dat
hier Groen van Prinsterer bijna veertig jaar van zijn
leven heeft doorgebracht.
Zooals het huis is, zoo was zijn bewoner.
Groen van Prinsterer was een man van aristocratische
allure, edelman tot in de toppen van zijn vingers. Door
afkomst en relaties behoorde hij tot de toonaangevende
kringen. Een aanzienlijk vermogen stelde hem in staat,
zijn leven in to richten naar eigen verkiezing. Bij dit alles
was een intellectueele begaafdheid zijn deel, die reeds
tijdens zijn studiejaren aan de Leidsche Academie algemeen de aandacht trok.
Zijn adeldom was echter bovenal een adeldom van geest
en van karakter. Van het spoor, dat plicht en roeping
17

hem voorschreven, is hij nimmer afgeweken. Eigenbaat
en eerzucht waren hem volkomen vreemd. Zijn ver.
trouwelijke briefwisseling, die grootendeels bewaard gebleven is, onthult een zuiverheid van handel en wandel,
zooals men die zelden aantreft. Door uiterlijk en optreden
wekte Groen, gelijk zijn huis, den indruk van koele geslotenheid. Oppervlakkige waarnemers spraken van zijn
onaandoenlijkheid en koude ironie. Zij kenden hem
slecht! Zijn spot, die snijden kon, zijn gereserveerdheid
en schijnbare onbewogenheid, vormden de borstwering
van een teeder en kwetsbaar gemoed. De kracht van zijn
strijdbaar geloof welde uit de bron van een innig gebedslevee en werd gelouterd door een voortdurend zelfonderzoek, dat de bekommering kende over de persoonlijke
toeeigening van het heil in Christus. Doode orthodoxie
was hem een gruwel. Geloof beteekende voor hem werkzaamheid in lief de. Het was Been frase, wanneer hij ge.
tuigde: „Indien wij, bewust dat verstandelijke overtuiging
„omtrent de waarheid van het evangelie ons te beurt is
,,gevallen, desniettemin een kleine kracht en machteloos„heid ontwaren, die ons dikwerf bedroeft en ontmoedigt,
„laat ons, met biddenden ernst, onderzoeken of, al dan
„niet, de vonk ontbreekt, die het doode en dorre samen„stel der godgeleerdheid levend en vruchtbaar maakt.
„Het geloof overwint de wereld. Om de wereld te over„winnen, is het noodig vooraf in ons eigen gemoed de
,,overleggingen ter neder te werpen, en alle hoogte, die
„zich verheft tegen de kennisse Gods, en alle gedachten
„gevangen te leiden tot de gehoorzaamheid van Chris„tus” 1.
Die levendmakende vonk is het .geheim geweest van
Groen's werkzaamheid. Zijn zwakke gezondheid en lang8

durige perioden van ziekte hebben hem niet kunnen beletten, tot zijn dood toe alle krachten in te spannen ter
vervulling van de taak, waartoe hij zich geroepen voelde.
Een lange reeks geschriften legt van die werkzaamheid
getuigenis af. Over allerlei onderwerpen handelen ze.
De brandende kwesties van kerk en school, van staat en
historie, stellen ze afwisselend aan de orde.
Maar er is eenheid in deze verscheidenheid. Welk van
Groen's schrifturen ge ook opslaat, steeds proeft ge het
merk van denzelfden geest.
Uiterlijk komt dat uit in den schrijftrant. Alle zijn ze
geschreven in denzelf den bondigen en zuiveren stijl. Er
staat geen woord te veel in. Ze zijn bestemd voor lezers,
die zelf na willen denken. Wie tevreden is met enkele
klinkende leuzen, die geestelijke inspanning overbodig
maken, kan ze beter gesloten laten. Maar wie zich eenmaal de moeite getroost heeft, met Groen's wijze van uitdrukken vertrouwd te raken, leest ze met groeiende belangstelling en waardeering.
Doch meer nog dan door den stijl, hangen deze geschrif_
ten samen door hun inhoud. Zonder uitzondering worden
ze gedragen door een centrale gedachte. Het is de overtuiging, dat het ongeloof, waar het ook optreedt en in
welken vorm het zich ook openbaart, altijd de kiem in
zich draagt van het bederf.
We kunnen Groen niet beter karakteriseeren dan met
den naam van „strijder tegen het ongeloof".
Als een chirurg, die nauwkeurig vaststelt, hoever het
ziekteproces is voortgeschreden, eer hij gaat ingrijpen,
zoo heeft Groen met feillooze zekerheid aangewezen,
hoever het ongeloof zich had ingevreten in alle geledingen van de menschelijke samenleving. Daarom streed hij
19

voor de christelijke school, want hij had geconstateerd,
dat het ongeloof zich meester maakte van het onderwijs.
Daarom voerde hij zijn kerkelijke actie, want hij had
waargenomen, dat het ongeloof, onder den naam van mo,.,
dernisme, was binnengedrongen in de kerk. Daarom bestudeerde hij de .geschiedenis, want het was hem duidelijk
geworden, dat de ongeloovige wetenschap de voorstelling onzer historie had vervalscht. En daarom oak wierp
hij zich in den politieken strijd, want op staatkundig gebied bespeurde hij den toenemenden invloed van de
dwalingen, die voortvloeien uit het ongeloof.
Sinds hem op eenmaal, temidden van den storm der Belgische omwenteling, de oogen waren opengegaan voor
de wegsleepende macht der ongeloofstheorie, heeft Groen
zijn leven gewijd aan Naar bestrijding. Aanvankelijk zonr
der veel succes. De vijand, waar hij tegen optornde, was
overmachtig. Bij geestverwanten stuitte hij op flauwhartigheid en wanbegrip. Grievende teleurstellingen heeft
hij meermalen ondervonden. Maar nooit verslapte zijn
energie.
En het resultaat van zijn arbeid?
Het is reeds meer dan honderd jaar geleden, dat Thorbecke, die toen nog aan het begin van zijn publieke loopbaan stond, tot Groen het verwijt richtte: Gij zoekt het
leven bij de dooden; gij jaagt de hersenschim na, weer
tot leven te willen brengen wat onherroepelijk voorbij is.
In allerlei toonaarden is deze beschuldiging sindsdien
herhaald. Een reactionnair, een dweeper met middeleeuwsche toestanden, een duisterling, die enkele eeuwen
te laat geboren is: aldus placht het „denkend deel der
natie" den bestrijder der revolutie te betitelen. En nog
aan zijn graf -getuigde iemand, die tot zijn vrienden be20

hoorde, dat „Groen van Prinsterer was de laatste vertegenwoordiger van een leven, dat geheel voorbij is
gegaan-.
Krachtig heeft de geschiedenis deze kortzichtige uitspraken gelogenstraft!
Wie noemt thans nog Thorbecke, niet als een historische figuur, belangrijk voor zijn en ook voor later tijd,
maar als een leidsman in de moeilijkheden van onze
dagen? En wat is er overgebleven van de zelfgenoegzame wijsheid van het eens domineerende liberalisme?
Maar naar Groen wordt nog steeds en weer opnieuw
geluisterd. Ook door hen, die niet tot zijn geestverwanten behooren.
Vreemd is dat niet! Als zooveel wankelt, dat onwrikbaar vast scheen te staan, wordt bezinning op de waarde
van eigen geestelijk bezit een levenskwestie. Wie wijst
aan wat ik behouden moet, nu zooveel overboord gaat?
Waar vind ik een steunpunt in de zuigkracht van het
drijfzand?
Meer dan ooit hebben wij thans behoefte aan een girls,
die den weg wijst tusschen de verwarrende veelheid van
tegenstrijdige theorieén en aangeprezen gedragslijnen
heen.
Vanzelf voert deze bezinning de gedachten naar het
verleden, waarin de goederen verworven zijn, die wij
persoonlijk en als natie wenschen te behouden. Elk
geslacht opnieuw zoekt trouwens in de geschiedenis
naar de elementen, die het helpen kunnen in zijn moeilijkheden. De actualiteit van de historie wordt altijd
bepaald door de behoeften van den eigen tijd.
Die actualiteit treft slag op slag bij de lectuur van
Groen's geschriften.
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Men heeft hem, en terecht, als een zwakheid aangerekend, dat hij er nooit in geslaagd is een samenhangend en uitgewerkt stelsel op te bouwen. Maar dit
gebrek was de keerzijde van een deugd. Niet in de
practische toepassing tot in details, maar in de aanwijzing van de groote lijnen lag Groen's kracht.
Niemand heeft klaarder dan hij aangetoond, dat in
laatste instantie niet belang en geweld, maar beginselen
de drijfkracht vormen van het gebeuren. Want „door
geweld kunnen de personen worden ten onder gebragt,
de ideal worden door geen schrootvuur verplet-; en de
geschiedenis heeft geleerd, „dat, ter uitroeiing eener
diepgewortelde denkwijs, de macht ook van den machtigste te kort schiet." 2
Altijd weer drong Groen tot de beginselen door. Daarbij stelde een gelukkige combinatie van intuitie en logische analyse hem in staat, de eindelooze schakeering
van botsende meeningen terug te voeren tot de tegenstelling tusschen enkele eenvoudige principes, die van
het begin tot het einde der wereldhistorie zichzelf gelijk
blijven. In het bijzonder heeft hij aldus de velerlei gedaanten, waarin het ongeloof zich openbaart op staatkundig gebied, herleid tot een beperkt aantal steeds
terugkeerende grondvormen.
Daardoor hebben Groen's uiteenzettingen hun waarde
behouden. Sinds hij stierf in 1876 is er ontzaglijk veel
veranderd, en een deel van zijn werkzaamheid heeft
alleen nog maar historisch belang. Doch telkens wanneer
hij de kernvragen aanroert, bemerken wij de overeenkomst tusschen vroeger en nu.
En wat van even groote beteekenis is: Groen was niet
alleen een scherp analyticus, hij was ook een ziener. In
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het huis aan den Korten Vijverberg zijn wijder perspectieven geopend, dan het uitzicht over den Hofvijver bood.
De realiseeringsvormen van het ongeloofsbeginsel tot op
zijn dagen heeft Groen aangewezen, maar boverndien
heeft hij de ontwikkelingsmogelijkheden ontvouwd, die
dit beginsel nog in zich borg. Vooral in de laatste jaren
van zijn leven vervulde hem bange zorg voor de toekomst. Daardoor kwam er in zijn woorden een apocalyptische klank.
Het verloop van de geschiedenis tot op onze tijden heeft
bewezen, dat hij zich, wat de groote lijnen aangaat, niet
heeft vergist. Van den historicus in het algemeen heeft
men gezegd, dat hij is een „riickwarts gekehrter Prophet". Van Groen geldt dat wel in bijzondere mate!
Het is de bedoeling van dit geschrift, vooral de aandacht
te vestigen op deze actueele elementen in Groen's uiteenzettingen. Men zoeke hier geen volledig beeld van
wat hij geleerd en verricht heeft. Evenmin een critische
behandeling van zijn denkbeelden over allerlei anderwerpen. Het is ons te doen om zijn antwoord op de
vragen van onzen tijd; om zijn waarschuwing tegen de
gevaren, die hij zag en voorspelde; en om wat hij aanduidde als de raeping van den Nederlandschen Christen
temidden van die gevaren.
Deze opzet brengt mee, dat ik niet karig mag zijn met
citaten. Ik vraag daarvoor geen verontschuldiging. Mijn
taak beperkt zich tot de rangschikking van zijn uitspraken, tot het verbinden er van in een sluitend geheel,
en tot een zoo spaarzaam mogelijke historische toelichting. Niet om gedachten over, maar om de gedachten van
Groen is het ons begonnen.
Toch willen wij hier niet geheel buiten beschouwing laten
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de waarde van zijn persoonlijk voorbeeld. Eer en aanzien
zouden hem, krachtens zijn stand en talenten, ruimschoots ten deel zijn gevallen, indien hij zich had aangesloten bij een der toenmaals bovendrijvende partijen,
of bereid was geweest tot concessies. Het is anders gegaan. In de Tweede Kamer heeft hij Bens gezegd: „Voor
de weinigen die met mijne lotgevallen bekend zijn, levert
mijn geheele levensloop het bewijs dat, zoo dikwerf ik
door omstandigheden gebragt werd waar de baan tot
aanzienlijke betrekkingen scheen geopend te zijn, — ik
zeg niet dat ik ze had kunnen bereiken, — maar dat ik,
om getrouw aan mijne beginselen te zijn, altijd gedaan
heb wat noodig was om ze niet to bereiken." 3
Ter wine van die beginselen heeft hij zijn leven lang
tegen den stroom opgeroeid. Zijn volgelingen vond hij
bijna uitsluitend bij de nederigen en geringen in den
lande, het volksdeel, dat niet in tel was. Miskenning, spot
en verguizing heeft hem dat in ruime mate bezorgd.
Omdat hij wist, „dat belijden aan beleediging bloat
kelt- 4, heeft hij ze gewillig verduurd, hoe schrijnend
ze vaak waren. Want tenslotte zijn het niet de stoffelijke
wapens, die de pijnlijkste wonden slaan, maar de geestelijke.
De kracht om standvastig te blijven putte Groen altijd
weer uit wat hij nog enkele dagen voor zijn dood penoemd heeft „de eenig-genoegzame troost, in leven en
sterven, die alleen tegen elke vuurproef, voor daglooner
en wijsgeer, bestand is." 5
De geschiedenis leert keer op keer, hoe onberekenbaar
veel invloed kan uitgaan van het levende voorbeeld.
Ook Kier kan Groen ons tot leidsman zijn.
Hij is een leveed exempel van beginseltrouw.
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Ten gerieve van hen, die met Groen's loopbaan minder
vertrouwd zijn, besluit ik dit inleidend hoofdstuk met cen
kort overzicht van zijn levensgang.
Guillaume Groen van Prinsterer is 21 Augustus 1801 to
Voorburg geboren, als eenige zoon van Petrus Jacobus
Groen, een bekend Haagsch medicus, en Adriana Hendrika Caan, erfdochter van een zeer welgestelde koopmansfamilie.
Aan zijn beide ouders heeft Groen steeds met innige
dankbaarheid teruggedacht. Zij hebben hem een liefdevoile en zorgvuldige opvoeding gegeven. Evenwel geheel
volgens den heerschenden geest van dien tijd. Gematigdvrijzinnig dus wat den godsdienst, gematigd-liberaal wat
de politieke overtuiging betreft. In 1817 werd de jeugdige
Groen aan de Leidsche Universiteit ingeschreven als
student in de rechten en in de klassieke letteren. Spoedig
trok zijn begaafdheid de aandacht. Nog eer hij, in 1823,
met een dubbele promotie zijn studietijd beeindigd had,
was er ernstig sprake geweest van een professoraat.
Toen noch later is daar iets van gekomen.
Na zijn academiejaren ging Groen in de advocatuur,
minder uit roeping, dan omdat hij zeif niet recht wist
welke richting hij uit wilde. Ondertusschen bleef hij
ijverig studeeren in de beide wetenschappen, die hem van
jongsaf het liefst waren geweest, geschiedenis en staatsrecht.
Reeds in dezen tijd zijn er symptomen van een begin van
verandering in zijn levensopvatting. Het onderwijs van
Bilderdijk, wiens privê-colleges hij als student gevolgd
had, is niet geheel spoorloos aan hem voorbijgegaan.
Maar in het algemeen bleef hij Loch trouw aan de beginselen van zijn ouderlijk huis. Naar zijn eigen latere
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getuigenis was hij tot ongeveer 1828: „Liberaal en Christen; . . als in de Hervormde Kerk bijkans iedereen, lid
der groote Protestantsche partij. Naar 9elang van den
thermometer, conservatief-liberaal of liberaal-conservatief." 6
Aan de periode van afwachting en onzekerheid kwam
een einde in 1827. Min of meer zijns ondanks werd
Groen toen benoemd tot referendaris in het Kabinet des
Konings.
Deze betrekking, die hij tot 1833 (sinds 1829 als Kabinetssecretaris ) vervuld heeft, is voor zijn verdere leven
van groot gewicht geweest. Zij bracht hem in nauwe aanraking met koning Willem I, en, wat van nog meer belang was, met den loop der gebeurtenissen, die geleid
hebben tot de Belgische omwenteling. Door deze leerschool in de practijk der Revolutie is een ingrijpende
wending .gekomen in Groen's geestelijk leven. In dit
„exceptioneel tijdsgewricht en in het centrum van politiek en polemiek", getuigde hij later, „ben ik tot beginselvastheid geraakt en tot een duidelijk aangewezen levensbesteding, met mijn aanleg en wensch overeenkomstig,
gevormd." 7
Andere omstandigheden en personen hebben daartoe in
niet mindere mate bijgedragen. In Brussel leerde hij den
Zwitserschen predikant Merle d'Aubigne kennen, die
hem in aanraking bracht met het Rêveil. Daar vond hij
weldra geestverwanten als Willem de Clercq en Da
Costa, wier invloed zijn innerlijke ontwikkeling bespoedigde.
Maar vooral moet in dit verband genoemd worden de
stifle inwerking van zijn vrouw, Elisabeth van der Hoop.
Deze nobele en vrome Christin is bijna veertig jaar lang,
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van 1827 tot zijn dood, in den volsten zin voor Groen
een levensgezellin geweest. De kinderloosheid van hun
verbintenis is de eenige schaduw geweest, die op hun
huwelijksgeluk is gevallen.
In 1833 sloot een levensgevaarlijke ziekte deze periode
van geestelijken omkeer af. In de „Nederlandsche Gedachten", die van 1829 tot 1832 een periodieke commentaar leverden op de politieke gebeurtenissen van den dag,
m.n. voor zoo ver zij in verband stonden met den Belgischen opstand, vinden we er den neerslag van.
Als een overtuigd Gereformeerd Christen kwam Groen
uit de crisis to voorschijn. Ook als een vrij man. Want
inmiddels had hij ontslag genomen uit den dienst des
Konings, met wiens politiek zijn nieuw-verworven beginselen hem meer en meer in botsing hadden gebracht.
Slechts behield hij, op zijn verzoek, het toezicht over het
Koninklijk Huisarchief.
De eerstvolgende vijftien jaren van zijn leven heeft hij
voornamelijk doorgebracht in archief en studeervertrek.
Zij waren gewijd aan voortgezet onderzoek naar de
draagwijdte van de christelijke beginselen, met name in
verband met het staatsrecht. Maar meer nog nam in,
dezen tijd de bestudeering der vaderlandsche geschiedenis hem in beslag. In snelle regelmaat verschenen een
achttal kloeke deelen van de „Archives ou correspondance inedite de la maison d'Orange-Nassau". Dit standaardwerk bezorgde Groen een internationale reputatie
als historicus. De documenten uit het particulier archief
der Oranjes, die hij er in publiceerde en van uitvoerige
inleidingen en toelichtingen voorzag, stelden onze geschiedenis in een nieuw en helderder licht. Het vermaarde
„Handboek der geschiedenis van het Vaderland", dat in
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1846 voltooid was, vatte in samenhang de resultaten van
zijn detail-studie bijeen.
Voor Groen's persoonlijke ontwikkeling is deze bezigheid
van groote beteekenis geweest. Zij bracht hem in dagelijkschen omgang met het voorgeslacht; vooral ook met
Willem van Oranje, voor wien hij een diepe vereering
koesterde. Door zijn geschiedenisstudie leerde hij de beginselen kennen, die Nederland groot hadden gemaakt.
Zijn oogen gingen open voor den eigen aard, waarin zich
de Hervorming hier to lande had geopenbaard. Dat heeft
zijn eigen overtuiging verdiept en gestaald. Bij de levende
kracht van het nationaal verleden zocht hij aansluiting.
In het Huisarchief is hij Calvinist geworden. Maar tevens
scherpte zijn onderzoek van de historie zijn inzicht in de
oorzaken van Nederlands ondergang. Vanzelf leidde de
bestudeering van de achttiende eeuw hem verder in een
richting, die de Nederlandsche Gedachten reeds hadden
ingeslagen. Uitvoeriger en toegerust met grooter kennis
dan Coen, heeft hij in „Ongeloof en Revolutie", dat 1847
het licht zag, nogmaals aangewezen, waar de oorzaken
lagen van de staatkundige en maatschappelijke schokken,
die Europa sinds 1789 teisterden. Zoo werd dit, ondanks
enkele zwakke plekken, magistrale werk een historischpolitieke beginselverklaring, die met logische scherpzinnigheid de dwaalleer in al haar vertakkingen analyseerde
en tegelijkertijd den weg naar verbetering aanwees.
Pas na 1848 is Groen een publieke figuur ,geworden. Wel
had hij zich reeds eerder gemengd in de kwesties van den
dag. In 1837 was zijn moedig betoog verschenen over de
maatregelen tegen de Afgescheidenen, dat op juridische
gronden de ,geloofsvervolging veroordeelde en het goed
recht van zijn gescheiden geestverwanten bepleitte.
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Enkele jaren later was hij in geschrifte den strijd begonnen voor handhaving van de belijdenis der Hervormde Kerk, een strijd dien hij, eerst tegen de Groninger
richting, daarna tegen het veldwinnend Modernisme, tot
zijn dood heeft voortgezet. Ook had hij in 1840, tijdens
zijn kortstondig lidmaatschap van de Dubbele Kamer,
bij herhaling van zijn staatkundige beginselen publiek
getuigenis afgelegd. Maar eerst het veranderde kiesstelsel na de Grondwetsherziening van 1848 opende voor
hem de parlementaire loopbaan en daardoor de mogelijk.
heid tot politieke actie.
Met korte onderbrekingen heeft hij van 1849 tot 1857
en opnieuw van 1862 tot 1866 zitting gehad in de
Tweede Kamer.
Ook als volksvertegenwoordiger is Groen een man van
beteekenis geweest, ondanks het feit dat hij vrijwel alleen
stond. Nu en dan vond hij krachtigen steun bij enkele
geestverwanten, als Mackay, van Lynden en Elout van
Soeterwoude, maar altijd moest hij optornen tegen een
regeeringsmeerderheid van liberalen of conservatieven.
„Een veldheer zonder leger", werd hij genoemd, al erkenden verscheidene van zijn tegenstanders de waarheid van
zijn bewering, dat hij een niet onaanzienlijk deel van het
Nederlandsche yolk achter zich had. Maar bij de stembus konden deze aanhangers zich niet doen gelden. Zij
behoorden immers tot „het yolk achter de kiezers", die
door het censusstelsel van het stemrecht waren uitgesloten.
Maar al stond hij alleen, zonder invloed is Groen in de
Tweede Kamer niet gebleven. Door zijn kunde en scherpzinnigheid dwong hij gehoor af. En men wist, wat men
aan hem had. Ook in deze omgevig was hij uit op ge29

tuigen. Overeenkomstig zijn bekende leus: Een staatsman
nietl een evangeliebelijder. Naar zijn eigen uitleg: „Niet
elke politiek misprijs ik: maar enkel die politick acht ik
prijzenswaard, welke met de uiting van het volksgeweten
en met het levensbeginsel van onze uit den strijd voor het
Evangelie geboren of herboren nationaliteit homogeen
is . . In geen staatsregtelijke theorien, in de belijdenis
van het Evangelie ligt mijne kracht." 8
Daarom trachtte hij altijd weer zijn tegenstanders to
brengen op principieel terrein. Den conservatieven verweet hij hun gebrek aan consequentie, de liberalen wees
hij op de verwantschap van hun beginsel met de leer
der revolutie. En vooral met zijn vroegeren academievriend Thorbecke, de incarnatie van het liberalisme, heeft
hij menig hoogstaand principieel debat uitgevochten.
Juist omdat hij in hem zijn geduchtsten tegenstander zag,
was hij er altijd op uit, den liberalen voorman uit zijn
tent to lokken.
Over vele en velerlei onderwerpen heeft Groen in de
Kamer het woord gevoerd. Zijn verzamelde „Adviezen"
leggen getuigenis of van zijn veelzijdige werkzaamheid.
Maar op den duur heeft hij zich inzonderheid geconcentreerd op het schoolvraagstuk, dat hij als de meest
urgente kwestie beschouwde. Meermalen mocht hij met
zeker recht van dezen strijd voor de vrijheid van het
christelijk onderwijs succes verwachten. Even zoovele
malen werd hem een bittere ontgoocheling bereid. Bitter,
omdat zij grootendeels veroorzaakt werd door zoogenaamde geestverwanten en door gebrek aan doorzicht en
energie in eigen gelederen.
In 1857 was het Van der Brugghen, die als minister
medewerkte aan het tot stand komen van een school30

wet, welke de rechten van het christelijk volksdeel
miskende. En in 1866, „het smartelijkste jaar in het
smartelijkste levenstijdperk", herhaalde zich de geschiedenis, Coen de graaf van Zuylen van Nyevelt de verwachtingen, die op grond van zijn antecedenten gekoesterd mochten worden, geheel den bodem insioeg. Beide
malen voelde Groen zich zoo diep gegriefd, dat hij zijn
Kamerlidmaatschap neerlegde. Voortzetting van den
parlementairen strijd leek hem zinloos, want „de oorzaak der telkens herhaalde neerlaag is de onverschilligheid, de oppervlakkigheid, jaren achtereen, van de meesten onzer geestverwanten in hoogeren kring, zelfs under
predikanten, wier roeping hen bovenal ter verdediging
van de christelijke volksbelangen, van de gewetensvrijheld, ook voor den Christen, aanwijst . . De geschiedenis van mijn eigen leven en van de rigting waarvan
ik leader geweest ben, kan beknoptelijk in twee zinsneden worden samengevat: Mijne vrienden hebben mij,
ten langen leste, uit het veld geslagen. Eene rigting, die
haar leader verloochent, verliest veel van haar kracht." 9
Na de laatste teleurstelling heeft Groen zich niet meer
tot het aanvaarden van een candidaatstelling laten
bewegen. Wel heeft hij nog den weg helpen barren tot
herleving van de parlementaire kracht. Bij de verkiezingen van 1871 brak hij resoluut met alle halfslachtige
vrienden, door als eenige candidaten van zijn richting
te erkennen het driemanschap Kuyper, Keuchenius en
Van Otterloo. Deze breuk met velen, tot wie hij in
langdurige vriendschappelijke relatie had gestaan, heeft
hem moeite gekost. Maar zij is een bevrijdende daad
geweest. De herwonnen zelfstandigheid bleek voor zijn
partij herwonnen levenskracht te zijn.
Ook buiten het Parlement is Groen rusteloos in actie
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geweest. Vijf jaren lang, van 1850-1855, redigeerde
hij vrijwel alleen zijn dagblad De Nederlander, tot dit
werk, mede door gemis aan weerklank, hem te zwaar
ging vallen. Maar ook nadat hij zich definitief uit de
Kamer had teruggetrokken bleef hij, in de op onregelmatige tijden verschijnende Parlementaire Studien en
Schetsen, voorlichting en commentaar leveren op de
gebeurtenissen van den dag, in binnen- en buitenland.
De tweede reeks der Nederlandsche Gedachten, in 1869
begonnen, zette aanvankelijk dit werk voort.
Daarnaast ontplooide zich zijn bedrijvigheid op organisatorisch gebied. Kiesvereenigingen, die - zich bij de
candidaatstelling tot hem om advies wendden, stond hij
met raad en daad terzijde. De oprichting van de Vereeniging voor Christelijk-nationaal onderwijs, die voor
den schoolstrijd zulk belangrijk werk heeft verricht, was
mede te danken aan zijn initiatief, en jarenlang is hij
er de ziel van gebleven.
En tusschen, dit alles door vloeide een nimmer aflatende
stroom van geschriften over de brandende kwesties van
kerk en school, staat en historie, alle met hetzelfde doel:
zijn geestverwanten voor te lichten en te prikkelen tot
werkzaamheid.
Pas toen hij de zeventig naderde, is Groen zich aan de
deelneming in den dagelijkschen strijd langzamerhand
gaan onttrekken. In Dr. Kuyper begroette hij een opvolger, die dit werk van hem kon overnemen, en wiens
stem, meer dan de zijne ooit vermocht had, doordrong
tot de kleine luiden, die de kern van zijn aanhang vormden. Voor Groen is dit zeer veel waard geweest. Hij
was er zich van bewust, dat hij zeif de gave van het
populaire woord miste. Wel was hij er van overtuigd:
„Het -orthodoxe yolk ( grootendeels door de vreeze Gods
32

voor het veldwinnend ongeloof tot dus ver onbereikbaar)
is mij, waar ik getrouw was, nooit ontrouw geweest. - 1°
Maar dit vertrouwen kwam meer voort uit instinctieve
genegenheid dan uit bekendheid met zijn denkbeelden.
Groen's „emeritaat - , zooals hij het zelf noemde, beteekende geen werkeloosheid. In de latere deelen van de
Nederlandsche Gedachten en in andere geschriften van
zijn ouden dag keerde hij tot zijn jeugdliefde, de geschiedenis terug. Zij zijn in hoofdzaak autobiografisch van
aard. Maar ook in deze beschrijving van wat hij zelf
had beleefd, verloochende Groen zijn aard niet: steeds
weer valt de nadruk op den strijd der beginselen, waarin
hij zijn krachten had verteerd.
Tot let einde toe is zijn geest helder gebleven, al werd
de L;taat van zijn altijd wankele gezondheid gaandeweg
s:Ichter. Na een kort ziekbed kwam het einde in vrede.
19 Mei 1876 is de onvermoeide strijder de eeuwige
rust ingegaan.
1) Ongeloof en Revolutie, 5e druk, bl. 406.
2) Verscheidenheden over staatsregt en politiek, bl. 86; Ongeloof
en Revolutie, bl. 345.
3) Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, dl. I, b1.149.
4) Adviezen, dl. II, bl. 10.
5) Briefwisseling van Groen van Prinsterer met Dr Kuyper, bl. 358.
6) Nederl. gedachten, 2e Reeks, dl. V, bl. 255.
7) a.w., dl. V, bl. 346.
8) a.w., dl. I, hi. 213, 221.
9) a.w., dl. I, bl. 302; dl. II, bl. 348.
10) a.w., dl. I, bl. 301.
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II
WAT IS DE REVOLUTIE?

EN van Groen's bekendste werken voert den titel „Ongeloof en Revolutie".
Deze titel is tevens een program. Hij bevat een gedachte, die het richtsnoer is geweest voor Groen's staatkundige handelingen, en die hij tallooze malen van alle
kanten heeft toegelicht. Namelijk deze, dat er tussc-;zn
het ongeloof en .de Revolutie een onverbreekbare cis
onontkoombare samenhang bestaat. Wat Groen onder
ongeloof verstaat, behoeft Been toelichting. Het is de
verwerping van de geopenbaarde waarheid Gods.
Minder vanzelfsprekend is de beteekenis van den naam
Revolutie.
Wie Groen's gedachtengang wil volgen, dient zijn
spraakgebruik to kennen. Onbekendheid daarmee heeft
meermalen tot gevo1g gehad, dat men van zijn bedoelingen een caricatuur teekende.
Wanneer wij spreken van revolutie, bedoelen we gewoonlijk een verplaatsing van het gezag in den staat,
of een poging in die richting. Ook bij Groen vinden we
deze beteekenis wel. Maar niet met het oog claarop
noemde hij zich anti-revolutionair. Integendeel, omwentelingen als de Nederlandsche van de 16e eeuw en de
Engelsche van 1688 hadden zijn voile instemming. Die
rekende hij tot de „conservatieve, christelijk-historische,
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bij uitnemendheid anti-revolutionaire revoluties, die
van de „revolutionaire revolutie" hemelsbreed verschillen. '
Onjuist is ook de gedachte, dat Groen door de keuze
van zijn partijnaam alleen maar verzet wilde aanteekenen tegen de Fransche Revolutie van het eind der
18e eeuw. Dit misverstand is oorzaak geweest, dat men
hem herhaaldelijk beschuldigd heeft van strijid te voeren
tegen windmolens. Inderdaad zou het nuttelooze krachtsverspilling zijn, zich te verweren tegen een staatkundige
gebeurtenis, die als historisch feit niet meer ongedaan te
maken valt. Neen, wanneer Groen het heeft over de
Revolutie, met een hoofdletter, bedoelt hij niet een
bepaald voorval uit het verleden, maar een blijvende
gezindheid, waarvan de Fransche omwenteling weliswaar een hoogst belangrijke, maar toch slechts èên openbaring was. De Revolutie immers is „de stelselmatige
omkeering van begrippen, waardoor, in plaats van de
ordeningen Gods, de eigenwijsheid en willekeur van
den mensch ten grondslage van Staat en Maatschappij
van regt en waarheid, gelegd wordt-. 2
Van deze Revolutie nu, die in de Fransche omwenteling
het eerst als beheerschende vormkracht is openbaar
geworden en sindsdien de overhand heeft behouden in
de Europeesche staatkunde, beweerde Groen, dat zij,
„met al haar verscheidenheden van theoretische en praktikale richtingen en gedaanten, gevolg, toepassing, ontplooiing van het ongeloof" is. 3
In genoemd werk heeft hij deze stelling in den breede
ontwikkeld. Eerst wijst hij daar, negatief, de factoren
aan, waarvan men ten onrechte heeft beweerd, dat zij
oorzaak van de Revolutie zijn geweest. Daarna bespreekt
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hij de beginselen waaruit, naar zijn meening, de Revolutie wêl is voortgevloeid.
Tot de eerste rekent hij in 't bijzonder de Reformatie
en de bestaande misbruiken. Reeds in zijn tijd werd
vaak, door Roomschen en vrijzinnigen, het ontstaan der
Revolutie op rekening geschreven van de Hervorming.
Groen was van een precies tegenovergesteld gevoelen.
„De Revolutie, in verband tot de wereldhistorie, is, in
omgekeerden zin, wat de Hervorming voor de Christenheid geweest is. Gelijk deze Europa uit het bijgeloof
gered heeft, zoo heeft de Omwenteling de beschaafde
wereld in den afgrond van het ongeloof geworpen.
Gelijk de Reformatie, strekt de Revolutie zich over elk
gebied van praktijk en wetenschap uit. Toen was onderwerping aan God, thans is opstand tegen God het
beginsel".
En elders resumeert hij deze tegenstelling aldus:
„De Revolutie gaat uit van de souvereiniteit van den
mensch; de Reformatie van de souvereiniteit Gods. De
een last de Openbaring beoordeelen door de rede; de
ander onderwerpt de rede aan de geopenbaarde waarheden. De een ontbreidelt de individueele meeningen;
de ander voert tot de eenheid des geloofs. De een slaakt
de maatschappelijke en zelfs de gezinsbanden; de ander
verstevigt en heiligt ze. Deze overwint door de martelaren, gene handhaaft zich door moorden. De een komt op
uit den afgrond, de ander daalt of van den hemel." 4
Maar de invloed der reformatorische beginselen is, na de
eerste krachtsontplooiing, gaandeweg minder geworden.
Toen ging men andere redmiddelen zoeken tegen de
ingeslopen misbruiken.
Want dat er ander het „ancien regime " misbruiken
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bestonden, ontkende Groen geenszins. „Ook wanneer
gij al het overdrevene ter zij stelt, bleef er overvloedig
reden van misnoegen over de richting der overheid en
de verbastering van den staatsvorm. Overvloedige grond
om gewichtige hervormingen, in naam van rechtsgevoel
en menschelijkheid, te verlangen." 5 Maar hij verzette
er zich tegen, wanneer men daaruit de Revolutie wilde
verklaren.
In de eerste plaats Loch zijn de aanhangers der Revolutie
in hun kritiek op dat verleden schromelijk eenzijdig en
onbillijk geweest. „Bij het opsommen der verkeerdheden
verzweeg men al datgene, waardoor zij werden opgewogen en verzacht. Altijd werd het kwade, nooit het
goede vermeld. Tafereelen werden gevormd, waarvcor
men beelden en kleuren ontleend had enkel aan wat
onrechtvaardig, misdadig en schandelijk was."
En in de tweede plaats: de omvang van de misbruiken
is ontoereikend om een revolutie te verklaren, zooals de
Fransche er een was. De misstanden zijn niet meer dan
„ondergeschikte oorzaken der Revolutie geweest . .
In de verbastering der Europeesche Staten was aanleiding genoeg om, zoo hervormende wijsheid ontbrak,
schrikbarende uitbarsting te bewerken. Maar eene omwenteling is niet de Revolutie. Om deze stelselmatige
ommekeer van maatschappelijk organisme en gezellig
leven, om deze Revolutie te doen ontstaan, is meer dan
de grootste en talrijkste misbruiken noodig geweest. Eene
Omwenteling, wier geschiedenis op elke bladzijde de
sporen van theoretische ontwikkeling vertoont, heeft een
theoretischen oorsprong." 6
Zijn onderzoek naar dien theoretischen oorsprong leidde
Groen naar de denkbeelden, die in de achttiende eeuw
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in Europa den boventoon kregen. Men zocht, terecht,
naar verbetering, en men zocht die met ijver en veerkracht. Maar „energie, kwalijk bestuurd, wordt te heilloozer, naarmate zij krachtiger is; het grootsche van den
bergstroom vermindert de ijselijkheid niet der werking,
waarmee de vernielende stortvloed het land overdekt . .
Overvloed van vuurwerk en fakkellicht was er, aan
zonnelicht gebrek. Geen menschelijke wijsheid maakt den
akker vruchtbaar buiten het licht der zon. De arbeid
van verstand en genie, in het voortbrengen van denkbeelden en in het vormen van stelsels is ijdel, wanneer
men zich aan de stralen der wijsheid, die van haven is,
onttrekt, en het verschil van vrijheid en onafhankelijkheld, op het gebied der wijsbegeerte, miskenr. 7
'
Men emancipeerde zich van het geloof aan de geopenbaarde waarheid en zocht zijn steunpunt in den mensch.
„Het beginsel dezer wijsbegeerte was de souvereiniteit
der Rede, en de uitkomst godverzaking en materialisme.
De oppermacht der Rede, als axioma, werd voorop
gesteld. Waar de Rede onbedorven geacht werd, kon
de openbaring niets boven haar bereik, althans niets
tegen haar uitspraak bevatten. Zoo werd de Rede toetssteep der waarheid". En van de eene dwaling verviel
men onvermijdelijk in de andere. „De openbaring moet,
waar de rede zich boven haar verheft, weldra samenraapsel van legenden en fabelen zijn; maar ook de natuur
wordt, waar men voor de openbaring blind is, uit natuurkrachten verklaard; de godheid is louter abstractie,
denkbeeld, denkbeeldige godheid. Zoo men, om te gelooven, moet begrijpen, wat onbegrijpelijker, wat ongelooflijker dan God!" 8
Ook in vroeger tijden had dit ongeloof zich doen Belden.
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Maar sinds de 18e eeuw kreeg het in de Europeesche
samenleving de overhand. Wat uitzondering was, werd
repel. Zelfs ander de heidenen had men in het algemeen
nog vastgehouden aan het denkbeeld van een goddelijke
openbaring. Aan de wijsheid van de eeuw der verlichting was de ontdekking voorbehouden, „dat de mensch
eigen wetgever, elke openbaring bedrog, en God Almagtig, de Schepper van hemel en aarde, een onding,
althans een overtolligheid is." 9
Ook waar dit ongeloof zich hulde in den fijneren vorm
van een deisme, dat zelfs nog op den naam van christelijk aanspraak maakte, berustte het in den grond op ontkentenis van de kernwaarheden der christelijke ge1oofsleer. Men sprak „van het Opperwezen, omdat men ongaarne sprak van den levenden God, die Zich in zijn
Woord openbaart; van christendom en christelijk beginsel, omdat het wezenlijk Evangelie, al behoudt men
deze en soortgelijke fraaie bewoordingen, to niet gaat,
zoodra de persoon van den Zaligmaker in de schaduw
raakt."
In alle levensverhoudingen drong dit ongeloof door,
en alom maakte het zich van de gemoederen meester.
Daardoor werd het de oorzaak van „eene wereldcrisis,
tevens crisis in de geschiedenis der christelijke kerk;
tijdperk van verval en afval, van strijd tegen het Evangelie, op het gebied der wetenschap en praktijk." 10
Ook op het gebied van staatsrecht en politiek!
Er bestaat een eindelooze veelheid en verscheidenheid
van staatkundige stelsels. Tusschen de losbandigheid
van permanente revolutie en anarchie aan den eenen,
en de ongestoorde orde van alvermogend staatsgezag
aan den anderen kant, zijn er tallooze schakeeringen.
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Maar de scheidslijn, die hen verdeelt, hangt niet of van
die uiterlijke vormen. Wanneer men ze gezamenlijk
terugvoert tot hun grondprincipes, blijft er ten slotte
slechts een tweetal beginselen over van fundamenteelen
aard. En dan blijken stelsels, die uiterlijk tegengesteld
schijnen, in wezen soms nauwverwant to zijn. Waar
het op aankomt is namelijk, „dat er, voor de behandeling van het geheele Staatsregt, tusschen twee punten
van uitgang eene keus moet worden gedaan; dat er
eene tegenstelling is waarop, in den grond der zaak, de
politieke strijd onzer eeuw neerkomt; die, in alle landen
en tijden en regeeringsvormen, de natuur en het wezen,
den oorsprong en het karakter der oppermagt betreft:
is de Souvereiniteit uit de menschen, of is ,zij uit
God?''"

De revolutieleer — en daarin openbaart zich haar oorsprong uit het ongeloof — verwerpt de souvereiniteit
Gods. Uit deze dwaling springen alle andere voort.
Daar zij het recht Gods ontkent, verkondigt zij de rechten van den mensch. Zijn recht op vrijheid vooral. Niet
alleen zijn rede is autonoom en souverein. „Vrijheid van
denken, ook van handelen. Oppermacht van het verstand, ook van den wil. Onbedorvenheid van de rede,
ook van het hart. De mensch uit zichzelven goed; vanwaar dan het kwaad? De mensch uit zichzelven tot
weldoen en liefdebetoon geneigd; vanwaar dan dat de
maatschappij door het duizendvoudige zwaard der menschelijke driften verontrust en verteerd wordt? Het antwoord der wijsbegeerte is gereed. De oorsprong van
het kwaad ligt in de vormen; door verkeerde vormen is
de oorspronkelijke rechtheid der menschelijke natuur
verwrongen en hebben de neigingen en hartstochten in
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eene aan den natuurlijken aanleg tegenovergestelde
richting gewerkt. Alzoo ligt enkel in wijziging der vormen, in omverwerping van al wat de vrijheid belemmert,
in opvolging der neigingen en driften, het middel van
herstel en zelfvolmaking voor den Staat."
Van een gezag, dat zijn sanctie niet uit den mensch zelf
ontvangt, is in deze leer natuurlijk geen plaats. „Slooping der zelfstandigheid van elk gezag is, uit het standpunt des ongeloofs, wegneming van menschonteerend
misbruik. Uit dat standpunt niet ten onrechte; want het
ongeloof kent geen ander dan menschelijk gezag. In de
ontkentenis van het droit divin ligt de bron van het
liberalisme en van de geestdrift, die er door gewekt
wordt. De liberale theorie is aldus met de verhevenheid
van onzen aanleg in verband. De mensch vernedert zich,
als hij aan een natuurgenoot zich onderwerpt. De mensch
is te groot om zich voor den medemensch te buigen,
wanneer deze in eigen naam bevel voert." 12
Toch zal er op een of andere wijze gezag moeten zijn.
„Er is een samenleving en een staat; er behoort, zoo wij
geen barbaarschheid verlangen, een samenleving en een
staat te zijn. Gezag en recht en plicht en ongelijkheid
zijn onmisbaar. De historische staat is ontbonden; welnu! hoe wordt de revolutionaire staat gevormd?" Groen
antwoordt: „Hoe de Staat gevormd wordt? hoe tusschen
vrije en gelijke menschen op wettige manier vereeniging
tot stand komt? Door vrijwillige overeenkomst alleen.
Ligt het revolutionair begrip van vrijheid en gelijkheid
ten grondslage van uw gebouw, zoo moet gezag en
recht conventioneel zijn; de staat zal, waar niet van
geweld spraak is, geen oorsprong hebben dan het maatschappelijk verdrag." 13
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Aldus komt men tot het stelsel van de revolutionaire
volkssouvereiniteit. De overheid is de mandataris van het
souvereine yolk, uitvoerster van den volkswil, waaraan
zij haar gezag ontleent.
Van dit stelsel, verkondigd door de filosofen der achttiende eeuw, verwachtte men nu den hemel op aarde.
„De opvolging van de voorschriften der wijsbegeerte,
en dit alleen, zou vernietiging van vooroordeel en tyrannie, vestiging van vrijheid, waarborg van welvaart, van
overvloed, van ware beschaving en hooger levensgenot,
ja, trapsgewijs, herschepping en volmaking van het menschelijk geslacht zijn. Nijd en twist zou worden gesmoord, het geluk van iedereen met het nut van alien
overeenstemmen; er zou vrede wezen op aarde, waarheid, gerechtigheid, onderlinge lief de, gehoorzaamheid
aan de voorschriften der natuur, niet door het beteugelen, maar door het bevredigen van begeeriijkheden en
driften, wederkeerig hulpbetoon, broederschap; er zou
in de plaats van rampzaiigheid, zaligheid zijn. Thans
kon geschieden wat in de tijden der onwetendheid niet
mogelijk was." 21
Zoo redeneerden de revolutionaire idealisten. Maar hun
hoop was een hersenschim. Ook wanneer wij nog even
de vraag later rusten, wat er van hun theorie in de
practijk is terechtgekomen, kan ons reeds de logica leeren, waarheen zij leiden moest Ten slotte laat zij geen
andere keus dan tusschen anarchie en despotisme.
Op tweeerlei wijze immers kan het stelsel der yolkssouvereiniteit uitgewerkt worden, en is het ook uitgewerkt. Want of het souvereine yolk houdt de macht
aan zich, en stelt de overheid in gebreke, zoodra zij
tegen den volkswil ingaat; of het draagt zijn macht op
42

de overheid over, die alsdan de vrije beschikking over
leven en bezit der onderdanen verkrijigt.
Wat is van de eerste mogelijkheid het gevolg? „Het
is blijkbaar, hoe iedereen die eenmaal den onweerstaanbaren volkswil als rigtsnoer voor elk gouvernement aangenomen heeft, noodwendig een soort van vergeeflijken,
van pligtmatigen, of, om den echt revolutionairen term
to gebruiken, van heiligen opstand erkent, waarbij de
uitnemendheid van het doel groote vrijmoedigheid in de
keus der middelen geeft . . De schrandere Christenwijsgeer Stahl heeft in weinige woorden over dit regeren
volgens den wil van het souvereine yolk een juist oordeel geveld. Zoodanige Regering, schrijft hij, is, om
den aard van haar grondbeginsel, onbestaanbaar. De
Koning heeft geen macht tegenover de Volksvertegenwoordiging, en, volgens hetzelfde beginsel, ook deze
geen macht tegenover de Volksmassa; ja de wet zelve
is aan deze, als zijnde haar eigen maaksel ondergeschikt.
De Volkswillekeur, aldus tot oppermagt verheven, brengt
eene voortdurende Revolutie teweeg. " 14
De tweede mogelijkheid is al even weinig aanlokkelijk.
„Er is vrijheid en gelijkheid, een maatschappelijk verdrag, een staat, welks eenheid berust op het alvermogen
van den algemeenen wil. Hoe wordt nu die wil gevormd
en geconstateerd? Van onderen op wordt, door middel
van het stemrecht, het souvereine volksgezag in een
middelpunt belichaamd, vanwaar het, als alvermogend
staatsgezag, namens het yolk, aan het yolk, met verbreking van elken tegenstand, de wet geeft.- Grenzen kent
dit gezag niet, noch eenige ondergeschiktheid. Dus is
er almacht, albemoeiing, alleenheersching van den staat.
Het eenige richtsnoer is het belang van den staat, en
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zelfs „het heiligste en dierbaarste - moet „aan het Staatsbelang (onder velerlei benaming, van algemeen welzijn,
volksheil, nationaal geluk) ten offer worden gebracht.- 15
Daarbij is het van ondergeschikt belang, in welken vorm
deze revolutionaire staat zich openbaart. Hij kan republikeinsch zijn, maar netsverhindert, „om . de Volkssouvereiniteit, met al haar ellende van wanorde of van
dwang, mogelijk to achten, oak waar een eenhoofdig of
monarchaal bewind is.- In het laatste geval is er dan,
wat Groen noemt „de eenhoofdige Volkssouvereiniteit,
de in êên persoon geconcentreerde Volkswil". 16
„Maar, vraagt gij, hoe is het mogelijk dat eene leer,
waaruit deze willekeur ontspruit, als theorie der vrijheid
uitgebazuind is? Welke waarborgen zijn er, dat deze
concentrati e, deze suprematie, die zich boven al wat
God genoemd wordt verheft, niet ter verdrukking worde
misbruikt? Welke waarborgen? leder apologist der revolutie-leer zal het u zeggen. Het geheele systema is een
samenstel van waarborgen. Let slechts op den populairen oorsprong van alle machten. Het is de algeheelheid
der burgers van wie de staatswil uitgaat, .die op het
staatsgezag recht beef t, die zichzelven beheert, wier vrijheid en autonomie het levensbeginsel is van den staat,
wier goedvinden de hoogste wet is; terwijl elk aan wien
eenige macht is toebetrouwd, en die zich daarvan ter
bekorting van de volkssouvereiniteit zou willen bedienen, door de vrijheid van verkiezingen, van drukpers,
van publieke meening in toom gehouden, of, waar het
noodig is, bedwongen en gestraft wordt." 17
Aldus de theorie!
In een volgend hoofdstuk zullen wij zien, wat er in de
v
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practijk van deze idealen terechtkwam. Maar ook wanneer we de toepassing nog even buiten beschouwing
laten, is het duidelijk, dat deze leer, om haar beginselen,
voor den Christen onaanvaardbaar is. De revolutietheorie is anti-,christelijk. Zij zoekt het kwaad alleen in
de vormen en verwacht alles van den mensch. Zij gaat
er van uit „dat de mensch van nature goed is, dat de
voortreffelijkheid van zijn aanleg enkel door bijgeloof
en verdrukking onkenbaar gemaakt wordt, en dat de
verbreking zijner banden hem met snelle vaart de" volmaaktheid ook in het staatswezen zal doen bereiken ....
Wij Christenen weten, dat de mensch uit zichzelven
geneigd tot het kwaad is; wij weten dat de vorm door
het wezen, en niet het wezen door den vorm bepaald wordt, zoodat elke staatsregeling nut of onheil
sticht, naarmate der beginsels waardoor zij leeft". En
als we „den geheelen inhoud van het stelsel te zamen
vatten; wanneer we bedenken dat van het welgelukken
eene onafzienbare toekomst van heil voor de menschheid tegemoet gezien wordt; wanneer wij hier tegenover
stellen het onverbiddelijke der ,geopenbaarde waarheid . ., zouden wij dan betwijfelen of, ook op dit
terrein, vijandschap tusschen het zaad der vrouw en het
zaad des duivels onvermijdelijk zij? Is, in een echtrevolutionairen staat, verdraagzaamheid jegens het
levend evangelie denkbaar? . . Aileen door zich tegen
God te verzetten, alleen door God te verzaken, alleen
door als God en in de plaats van God te willen zijn,
alleen door den wensch om, ware het mogelijk, God
vernietigd te zien, blijft men, eenmaal op den bodem
eener stelselmatige goddeloosheid geraakt, aan zijn eigen
beginsel gelijk." 18 En al deinzen de meeste aanhangers
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der leer voor deze consequentie terug en al willen zij
haar niet aanvaarden, in principe doet dat aan de juistheid der gevolgtrekking niets af. Maar behalve antichristelijk is de revolutie-theorie ook anti-historisch.
Zeker, haar volgelingen hebben zich vaak genoeg op
de geschiedenis beroepen. „En schijnbaar niet zonder
grond. De oppervlakkigheid waarmee de ,geschiedenis
werd behandeld, was voordeelig aan elk, die steunselen
voor ongerijmde leerstellingen zocht . . Van de fakkel
der nieuwere wijsheid maakte men gretig , gebruik ter
toelichting van het gansche historieveld. Zoo verviel men
in wat Montesquieu (schoon hij zelf er tgedurig in vervalt) terecht de vruchtbaarste bron van historische
dwalingen noemt, en bracht eigen voorstellingen over
in volken en tijden, daaraan ten eenenmale vreemd. En,
gelijk de droomen teruggeven, wat het denkvermogen
over dag bezig ,gehouden heeft, is het niet vreemd, dat
men de trekken, die de revolutionairen zich vast in geheugen en gemoed hadden geprent, in de droombeelden,
die zij voor historische waarheden uitventen, terugvindt.
De Geschiedenis werd een valsch getuige; dit valsch
getuigenis een krachtig middel te meer om de openbare
meening in het gareel der revolutionaire richting te drijyen. De Historie werd een museum, vol revolutionaire
specimina, een arsenaal vol revolutionair wapentuig, ter
vermoording van de waarheid." 19
Maar ondanks dit beroep op de geschiedenis is een
wezenlijke trek van elke revolutie, die uit deze leer
voortkomt, dat zij breekt met het verleden. En ook dat
is een consequentie van haar beginsel. Zij voert immers
de pretentie, de eenig juiste oplossing te bezitten voor
alle moeilijkheden. Eer zij optrad, was alles verkeerd.
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Dat verkeerde moet uit den weg worden geruimd, „Wie
deze theorieén huldigt, strijdig tegen het wezen van
elken Staat, kan geenszins door het wegnemen van
verouderde misbruiken te vrede worden gesteld, maar
waant zich geroepen tot vernietiging van al hetgeen de
wijsheid der vaderen en de loop der tijden opgerigt heeft .. .
Slooping is onmisbaar, waar het, niet om verbouwing,
maar om een gebouw op geheel anderen grondslag te
doen is. Schroomvalligheid kwam niet te pas bij het
omverhalen van hetgeen, zeide men, gestadige schennis
der regten van mensch en burger geweest was. De
revolutionaire vrijmagt moest geen beletsel ontmoeten
in haar zegenrijken arbeid. In het verscheuren van het
weefsel der verkregen regten, door het volksleven gesponnen, vond men geen bezwaar. Het ware leven der
natie zou eerst beginnen met de dagteekening van den
nieuwen regeringsvorm." 20
Zoo wilde het de theorie. En hoe was de praktijk?
1) Ter nagedachtenis van Stahl, bl. 29.
2) a.w., bl. 27.
Ongeloof en Revolutie, bl. 155.
3)) a.w., bl. 12 ; Verspreide Geschriften, dl II, bl. 297 (vertaald).
5) Ongeloof en Revolutie, bl. 158.
6) a.w., bl. 81 v., 99.
7) a.w., bl. 159.
8) a.w., bl. 164, 166.
9) Handboek, § 589.
10) Ongeloof en Revolutie, bl. 63, 120 v.
11) Verscheidenheden over staatsregt en politiek, bl. 73.
12) Ongeloof en Revolutie, bl. 173 vv.
13) a.w., bl. 176 v.
14) Grondwetherziening en Eensgezindheid, bl. 153, 151.
15) Ongeloof en Revolutie, bl. 214 v.
16) Grondwetherziening en Eensgezinheid, bl. 109 v.
17) Ongeloof en Revolutie, bl. 215 v.
18) a.w., bl. 216 v., 187 v.
19) a.w., bl. 19.
20) Adviezen, dl I, bl. 12 ; Handboek § 831.
21) Ongeloof en Revolutie, bl. 309.
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III
DE REVOLUTIELEER
IN DE PRACTIJK

H ET

is een der grondtrekken van Groen's geschiedenisbeschouwing, dat de gang
der gebeurtenissen in hoofdzaak resultaat is van de
werking der beginselen. Heeft eenmaal een denkbeeld
zich meester gemaakt van de gemoederen, dan volgt
onvermijdelijk de toepassing in de practijk.
Zoo is het ook gegaan met de revolutionaire beginselen.
Een groat deel van „Ongeloof en Revolutie" is gewijd
aan het onderzoek naar de wijze, waarop deze beginselen verwerkelijkt zijn. Groen heeft dat vooral gedemonstreerd aan den loop der Fransche Revolutie. Maar ook
in den gang der geschiedenis tot op zijn eigen dagen
heeft hij den invloed der revolutie-theorie duidelijk aangewezen.
Het is niet mijn bedoeling, zijn betoog op den voet to
volgen. Liever vestig ik de aandacht op de algemeene
trekken, die altijd en overal de toepassing der leer kenmerken.
Daar is dan in de eerste plaats deze eigenaardigheid,
dat het revolutionaire beginsel streeft naar volkomen en
consequente verwezenlijking. Wie er van overtuigd is,
dat het heil alleen verwacht kan worden van de alge48

heele toepassing der leerstellingen, die hij voorstaat, zal
alles in het werk stellen om ze in practijk te brengen.
Vandaar dat in de cerste periode van elke revolutie
steeds de meest consequente partij de overhand behaalt.
De halven, die voor de gevolgtrekkingen uit het ook
door hen aangenomen beginsel terugschrikken en daarom probeeren te remmen, worden onder den voet ge.
loopen. Tegenover de doordrijvers hebben zij altijd
ongelijk.
Neem b.v. de ontwikkeling, die in de Fransche Revolutie geleid heeft tot het Schrikbewind van 1793 en '94.
Hoe is het te verklaren, dat Robespierre en zijn relatief
gering aantal volgelingen hun wil aan het Fransche yolk
hebben kunnen opleggen? „Een trouw aan eigen overtuiging, welke hem ook voor de laatste en ergste gevolgtrekking, al zou hij alleen staan, niet terugdeinzen
liet, een onbaatzuchtigheid die alleen op den triomf der
leer zag, gaven hem natuurlijk overwicht op hen die
halverwege blijven staan, en die zich vleiden aldus het
terrorisme te kunnen stuiten, waarvan het grondbeginsel door hen beaamd werd .. Het geloof alleen gaf hem
die veerkracht in woord en daad, waardoor men de
overmacht boven hen die weifelen, omdat ze twijfelen,
verkrijgt." Robespierre en zijn medestanders „hadden
het leven gewijd aan eene wereldbeschouwing, volgens
hen, niet enkel waar en goed en nuttig en zegenrijk,
maar het eenige en onfeilbare middel om, spoedig en
overal, het einde van ramp en onheil, het begin van
onverstoorbaar geluk te bewerken .. Verplaatsen we
ons in de gemoedsstemming waarin men zich verbeeldt
het apostolaat van zoodanig evangelie ontvangen te
hebben; eerst dan kunnen wij ons eenig denkbeeld vor49

men hoe de kracht der belijders door den inhoud der
belijdenis, door hun geestdrift, of laat mij het eigenlijke
woord gebruiken, door hun geestdrijverij verhoogd
werd. Wij behoeven of behooren dit fanatisme niet voor
uitzinnigheid te houden. Het was veeleer van opwinding
vrij; het steunde, niet op bedwelming der hartstochten maar op redeneering van het verstand; het was
de ondergeschiktheid aan eene leer, wier logenachtige wereldherschepping men voor ontwijfelbaar aanzag; zoodat grootendeels uit het beset eener hoogere
roeping het zelfbehagen in het misdaad plegen, de koelbloedige onverbiddelijkheid der revolutionaire energie,
ontstaan is." 1
Was hier van overdrijving sprake? Zij, die het revolutiebeginsel deelen, maar de terreur afkeuren, willen het
graag doen gelooven. Ten onrechte! „Niet de wil der
menschen, de kracht der beginselen heeft getriumfeerd.
De mensch, al vleit hij zich over het in zooverre der
beginselen meester te zijn, wordt tegen wil en dank
medegesleept. Het jaar 1793 is gekomen, niet omdat de
revolutionairen het voorzien of gewenscht hadden, maar
omdat het in de ontwikkeling lag der begrippen, wier
zegepraal in 1789 beslist was .. Er is geen overdrijving, maar toepassing geweest; toepassing, doorgedreyen met terzijdestelling van menschelijkheid, maar langs
den afgebakenden weg." De consequenten hadden het
gelijk aan hun zijde. „Bij een beroep op het hoogste
beginsel, naleving van het welzijn van den staat en
behoud der Omwenteling, werd elke schijnbare onregelmatigheid, waardoor het trouwelooze of weifelende
hewind omvergeworpen werd, als geoorloofd, als plichtmatig, als prijzenswaardig begroet."
50

En ook wat het gebruik der middelen betreft is „elk
verwijt onbillijk en ongepast. Immers, de uitgestrektheid
der veerkracht kent geen maatstaf dan de uitgestrektheid der behoefte; het is dus om convenientie te doen,
om een subjectief gevoelen; om eene conscientievraag,
waarbij verstand en hart niets te beantwoorden hebben
dan dit: of, naar innige overtuiging, welke niemand kent
dan de dader zelf, de daad die hij voor heeft, noodig of
nuttig in het belang der omwenteling zij. Al zijn de
revolutionairen doorgaans in vijandschap tegen de
Jeztaten, er is geen erger en vollediger jezuitisme dan
uit het revolutionair beginsel ontspruit. De verontschuldiging, de rechtvaardiging, de heiliging van elk middel
ligt in het welzijn van den staat; waar dit tot drijfveer
en richtsnoer verstrekt, wordt het onrecht recht en
brengt men, uit plichtbesef, aan den of god waarheid en
billijkheid en menschelijkheid ten offer. Aldus is de
koelbloedigheid verklaarbaar, waarmee de ergste gruwelen gepleegd zijn: de vastheid van overtuiging, de
geestdrift waarmee de vooruitstrevende partij het vonnis der vernietiging over wat haar in den weg stand,
uitsprak." 2
Toch is het schrikbewind, ondanks het drijven der revolutiemannen, betrekkelijk kort van duur geweest. Het is
er niet in geslaagd om tot stand te brengen, wat het
terecht als de consequentie van zijn beginselen beschouwde. Daarin steekt niets vreemds; integendeel, ook
dit ligt in den aard der zaak. Want de revolutieleer, —
ziehier een tweede trek, die haar toepassing kenmerkt,
— is nooit geheel verwezenlijkt. Omdat zij door haAr
beginselen indruischt tegen de ordeningen Gods, en dus
tegen de realiteit van de geschiedenis en het wezen van

de menschelijke natuur, kan zij nooit vrijen loop hebben. „Veeleer, tegen natuur en historie gekant, ontmoet
zij telkens bezwaren, telkens moeilijker to overwinnen,
ten laatste onverwinbaar. Want de zon schijnt even
helder, al ziet de blinde haar niet. Verzaking der onveranderlijke beginsels kan, de leugen niet tot waarheid
verhef fen. Godverloochening is geen Godvernietiging;
geen volmaking van den menschelijken aanleg volgt er
op de ontkentenis van het menschelijk bederf. Men kan
de historische opkomst en ontwikkeling der Staten, den
heiligen oorsprong van recht en gezag, de oppermacht
Gods, ook over hen die op aarde gcden en overheden
genoemd worden, de betrekking tusschen Kerk en.
Staat, met wederzijdsche zelfstandigheid en plichtbetrachting; men kan alle deze waarheden uitmaken
voor dwaling en vooroordeel, zij zijn en blijven desniet.
temin grondzuilen van het algemeene staatsrecht. Dus
zal de revolutieleer tegen het geweten, tegen de ware
behoefte van den mensch, tegen de wezenlijkheid der
staatsvormen en der verkregene rechten en vrijheden,
in gestadige worsteling zijn." 3
Tot afbreken zeer bekwaam, bleek zij tot opbouwen
niet in staat.
Vandaar ook, dat de Revolutie nooit heeft kunnen
geven, wat zij beloofde. Met name de vrijheid, die zij op
staatkundig gebied in uitzicht stelde, werd nooit bereikt.
Waarom? „Het is omdat men alle vrijheden aan eene
valsche voorstelling der Vrijheid vastgemaakt heeft;
omdat ze, dien ten gevolge onvereenigbaar zijn met
in§tandhouding van wettig gezag en met de heiligheid
van den Staat. Omdat men aldus, ook tegen wil en
dank, de toevlugt neemt tot een orde, die zich in het
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vernietigen en niet, gelijk het behoorde te zijn, in het
beschermen der vrijheden openbaart. Zoo men vrij
heden wil, is het wick' alle dingen noodig dat zij met de
ware Vrijheid in verband staan. De ware Vrijheid is die,
welke niet in stelselmatige losbandigheid haar levenskracht zoekt, en die begint met onderwerping aan de
wetten, waarmee het aanzijn en de welvaart van Staat
en Maatschappij in onafscheidelijk verband staan. Vrijheid, aan de begrippen van algemeene gelijkheid en
Volkssouvereiniteit ondergeschikt, is eene kracht die
wanorde en vernieling te weeg brengt.- 4
En zoo ging het ook met de andere idealen, die de
Revolutie najoeg. Zij sprak van recht en verdraagzaamheid, van menschelijkheid en zedelijkheid. Maar
wat kwam er van terecht? Zelfs heeft zij al deze kostelijke goederen in hun tegendeel doen verkeeren, omdat
zij moedwillig de bran verstopte, waaruit ze alleen
voortvloeien. Deze vruchten worden niet op haar akker,
maar „op christelijken bodem geteeld. Aileen in het
evangelie vindt men ze in haar echtheid. De klassieke
oudheid heeft er eene flauwe afschaduwing van. Alleen
de evangelieverkondiging gaf daaraan eene populariteit,
in de heidensche wereld onbekend. Deze rijke erfenis,
door de orthodoxie niet bewaard, is in de macht
der wijsbegeerte gevallen. Wat heeft zij er van gemaakt? Ondanks grootspraak, zijn deze schatten onder haar beheer, te niet gegaan. Geen wonder. Men
wilde de gevolgtrekkingen behouden, terwijl men de
beginselen verwierp; gelijk men rekent op genot der
wateren, wier bron men gestopt heeft, of op schaduw
der boomen, na het afsnijden van den wortel. Die rekening is ten alien tijde misrekening geweest. Ook Kier;
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de planten, aan de oevers van den evangelie-stroom in
heerlijken bloei, moesten, overgebracht in een land
droog en zonder water, verdorren. Maar neen; ook
aldus is er flauwheid, onjuistheid in de vergelijking; op
den giftigen akker der ongodisterij ontaardden zij in
schadelijke gewassen, wier doodelijk venijn zich onder
schitterende kleuren en liefelijken wasem verbergt. Tooverwoorden, waarmee de volkomenheid van wijsheid en
geluk zou worden te voorschijn geroepen, telkens uitgebazuind, bleven klanken; de uitkomst is het tegendeel
der voorspiegeling geweest. Voor recht onrecht, voor
vrijheid dwang, voor verdraagzaamheid vervolging, voor
humaniteit onmenschelijkheid, voor zedelijkheid zedenbederf.- 5
Zoo is het geen wonder, dat de Revolutie, — en dit is
een derde kentrek van haar levensloop, — daar zij niet
bracht wat zij beloofd had, na een periode van afbraak
en losbandigheid, onvermijdelijk een reactie te voorschijn riep. „De zegepraal der beweging duurt niet altijd; de stroom, die dijken en dammen overweldigd heeft,
wordt gestuit. Elke schredc die den opgewonden zeloot
nader bij het doel schijnt te brengen, toont aan den meer
onbevangen beschouwer de onmogelijkheid om het te
bereiken. De theorie wordt telkens dubbel streng in haar
eischen; totdat ze, door de uitgestrektheid zelve van
den heilloozen triumf, voor de telkens aangroeiende
tegenwerking bezwijkt. Hoe ver de stelselmatige dwaling voortwoeden zal, is onzeker; maar dat de Revolutie
tot staan zal worden gebracht, is gewis. De ingenomenheid met een onvoorwaardelijke toepassing, die zich
enkel in jammeren openbaart, gaat eenmaal voorbij. Een
kleine minderheid kan, door dweepzucht en physieke
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macht, geruimen tijd de overhand behouden; de tijd
komt, waarop het doordrijven onmogelijk wordt, en de
kracht der verwoesting voor den kreet van zelfbehoud
zwicht. Gelijk de woeste baren, na in de open zee alles
wat op de wateren geslingerd werd, verbrijzeld to hebben, zelf breken en verstuiven, zoodra ze de rotsen,
welke aan hun overmoed perk stellen hebben bereikt. - 6
In een toestand van anarchie kan men op den duur niet
leven. Men zag uit naar de sterke hand die, hoe dan
ook, orde schiep in den chaos.
Vergelijkenderwijs achtte Groen dit herstel van een
geordenden toestand een voorrecht. Met het oog op
het bedwingen van de revolutionaire woelingen, die in
1848 Frankrijk - teisterden, schreef hij: „Ik betreur niet,
neen, waarlijk niet! dat in 1849 de Reactie over het
zuiver Radicalisme getriomfeerd beef t. Niet slechts stel
ik de talenten op prijs waarmee de beteugeling plaats
had; voor het systema zelf heb ik voorwaardelijken lof.
Er zijn omstandigheden waarin, ten gevolge van revolutionair geweld, reactionair geweld vereischt wordt.
Een noodzakelijk kwaad kan, om de vreeselijkheid van
een erger kwaad dat er door gestuit wordt, een zegen
zijn van onberekenbare waardij. Dan ben ik voor den
zegen dankbaar, en geloof niet dat ik uit dien hoofde
ontrouw word aan mijn beginsel. — Meermalen heb ik
gezegd: de reactionair is een revolutionair die met zijn
eigen leer in tegenspraak is. Ik herhaal het nog. Volgt
hieruit dat ik de tegenspraak in allen opzigte afkeurenswaard reken? Neen; want volharden is prijselijk, alleen
wanneer men in het goede volhardt .. Neen, ik spreek
geen onvoorwaardelijk vonnis tegen het systema van
terugwerking uit. Ik weet dat het uitvaardigen van
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Septemberwetten somtijds onvermijdelijk is; dat, wanneer
men, in naam der Volksoppermagt, den Staat ten onderste boven gekeerd heeft, het ontnemen van al wat
naar vrijheden gelijkt, tot bedwang van den woelzieken
souverein uitnemend te pas komt. Ik weet dat een ijzeren
scepter de wensch en de behoefte der afgetobde natien
wordt.Maar daar zij niet gepaard gaat met verwerping van
het revolutionaire ongeloofsbeginsel, is de reactie niets
anders dan een gewijzigde toepassing van dezelfde
theorie. Slechts in de uitkomst verschillen zij. „Gelijk
voor de partij der beweging orde, maar eerst vrijheid,
zoo is nu voor de vrienden der reactie vrijheid, maar
eerst orde het oogwit. Zij vergeten dat orde, op revolutionair terrein, alleen door prijsgeven der vrijheid gekocht wordt .. Om het wederopkomen van wrijving en
bossing te beletten, laat men het minste overblijfsel der
vrijheid te niet gaan. Zoo als er vroeger vruchteloos
verzet was tegen een despotisme, in de volksoppermacht
geworteld, zoo zal men nu genoodzaakt zijn te buigen
voor eene autocratie, die het souvereine yolk (om de
natie, afgefolterd, tegen herleving der losbandigheid te
beschermen) aan ketenen legt. Men zal mij te gemoet
voeren, dat ik de trekken van het beeld aan de dwingelandij van Napoleon ontleen. Ik ontken het niet; wits in
zoodanige dwingelandij, niet een toevallig verschijnsel
gezien, maar de revolutionaire lijn, in omgekeerde, of
laat ik liever zeggen, verbogen richting worde herkend.
Te ruime volksvrijheid baart tyrannie." 8
Groen heeft dit nader uitgewerkt, waar hij de gewoonte
bespreekt van den Franschen Keizer, zich te beroepen op
de volkssouvereiniteit. „Men heeft dergelijke zorg om
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zich met het volksgezag in verband to stellen voor veinzerij, bijkans voor spotternij gehouden. Ten onrechte. Dit
beroep was oprecht; hierin lag de oorsprong zijner kracht.
Dit beroep was rechtmatig en juist. Het yolk was souverein; de keizer de eerste vertegenwoordiger van het
yolk; op hem was het alvermogen, uit den boezem der
natie, overgedragen door den volkswil. Hij was in het
bezit hiervan, met gelijk recht als de gansche reeks der
revolutionaire gouvernementen; met meer recht, omdat,
uit verwarring en ellende, de onmisbaarheid was gebleken van het eenhoofdige bewind." 9
Maar ook het reactionair conservatisme kan op den duur
niet standhouden. Het is op zijn beurt onderworpen
aan de wet der revolutionaire ontwikkeling. „De Reactie,
ook wanneer zij, ten gevolge van de Revolutie, onvermijdelijk en weldadig is geworden, heeft eene verderfelijke strekking. Wat zij beteugelt tergt ze; zij vermeerdert, door de spanning zelve, de veerkracht van hetgeen zij bedwingt. De Reactie is een overgang tot erger;
wanneer zij niet, door huldebetoon aan de onveranderlijke waarheden van het Staatsregt, de overgang tot
eene anti-revolutionaire Politiek wordt."
En tusschen deze beide richtingen van revolutie en
reactie beweegt zich dan ten slotte nog in de toepassing
der omwentelingstheorie een derde partij. Zij wordt gevormd door hen, die het beginsel evenzeer aanvaarden
als de beide andere richtingen, maar die de ontwikkeling
willen stopzetten op het punt, waar volgens hun oordeel het juiste midden tusschen vrijheid en orde is bereikt. Zij begeeren „le juste milieu", tusschen „mouvement-, d.w.z. de voorwaartsche beweging, en „rêsistance'', d.w.z. het bedwang. Van hun streven en hun
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resultaten heeft Groen een kenschets gegeven in het
tableau, dat de revolutionaire schakeeringen in hun
eenheid en in hun verscheidenheid samenvat: Drie stroomingen zijn er „overal waar de liberale theorie in werking gebragt wordt. Drie; niet minder en niet meer.
Neem in Frankrijk de Revolutie van 1789, of die van
1830, of die van 1848; onderzoek wat er plaats gehad
heeft, zoodra er een nieuwe of gewijzigde orde van
zaken was ontstaan: zie wat er in Duitschland of Nederland, of elders, zoo dikwerf de Revolutieleer in toepassing werd gebragt, gebeurd is; bestudeer het gansche Revolutie-tijdperk; vestig het oog op de faction,
welke, ten gevolge van elke crisis, wederom met elkander in strijd zijn geraakt; en, te midden van de verscheidenheid der gebeurtenissen, zult gij de eenzelvigheid
der politieke rigtingen ontmoeten; drie en wederom
drie, omdat, uit den aard der zaak, de combination met
het volgende drietal uitgeput zijn. Eene partij die vooruitgang vreest, eene partij die vooruitgang begeert; eene
partij die vooruitgang beurtelings begunstigt en bestrijdt.
Of, om de welbekende benamingen te gebruiken, la
Resistance, le Mouvement, le juste Milieu .. De een
zoekt vrijheid en vindt anarchie; de ander zoekt orde
en vindt despotismus; de derde wil een tusschenstand,
die op den duur ondragelijk en onmogelijk is." "
Maar alle drie staan zij op dezelfde revolutionaire lijn.
Elk van hen heeft, tegenover de ander, tot op zekere
hoogte gelijk. „Maar ongelijk en dwaling is er, bij allen,
hierin dat zij volharden in een leer, welke in haar oorsprong valsch en daarom in haar gevolgen en uitkomsten verderfelijk is. Eindeloos zal men rondgevoerd
worden in denzelfden kring, zoolang men niet. met
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terzijdestelling van eene dwaas bevondene wijsheid, tot
de eenvoudige en onveranderlijke waarheden van het
Algemeene Staatsregt terugkeert .. Zonder de Souvereiniteit bij de gratie Gods is geen gezag denkbaar; geen
Koningschap, geen Parlementair Gouvernement, geen
welingerigte Republiek; niet anders dan een Revolutio
naire toestand, met eene regeling der Magten die uitloopt op wijzigingen in een voortdurenden strijd; in een
onvermijdelijk antagonisme, waarbij de Overheid, magteloos of oppermagtig, voor het geweld bezwijkt, of
zich staande houdt door geweld .. Met behoud van
den wortel van het kwaad, is geen herstel denkbaar,
dat radicaal, dat is, uit anderen wortel afgeleid zij. Er
zal, met de beste bedoeling, verandering van geweldhebbers zijn met instandhouding van het geweld; hetzelfde despotisme van den revolutionairen staat; dezelfde ongodisterij der wet; dezelfde miskenning van
den hoogsten Wetgever en Koning; dezelfde onderwerping van de kerk aan den staat; dezelfde centralisatie,
tegelijk zwaard en schild van het bewind; dezelfde
willekeur, ook in al wat tot verkregene rechten en
eigenaardige zelfstandigheid behoort." 12
Pas wanneer wij Groen's actie op staatkundig gebied
zien tegen den achtergrond van de revolutieleer en haar
toepassing, verstaan wij haar karakter en bedoeling. Zij
had een tweeledige strekking, die ligt uitgedrukt in de
beide namen, waarmede hij zijn ri ghting bij voorkeur
aanduidde. Anti-revolutionair, dat wil zeggen: gericht
tegen de theorieén der revolutie. Christelijk-historisch,
dat wil zeggen: strijdend voor een eigen beginsel. Over
den inhoud en de toepassing van dit beginsel zullen wij
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Groen hooren spreken in het volgend drietal hoofdstukken. Eerst willen wij echter nog zien, welke gedaante en invloed het revolutiebeginsel binnen ooze
grenzen heeft verkregen. Ook daarbij letten we vooral
op de algemeene trekken, zonder in details te treden.
Zooals overal in Europa is ook hier te lande in den loop
der 19e eeuw de revolutietheorie in toepassing gebracht.
In 1813 bedoelde men wel een nationaal-Nederlandsch
herstel, en aanvankelijk is die bedoeling ten deele verwezenlijkt. „Maar, ach! deze vaderlandsche bestanddeelen werden spoedig overweldigd door een ander
element. De hoogere standen, en diegenen vooral van
wier inzigten de regeling onzer belangen afhankelijk
werd, waren van den algemeen in Europa heerschenden
geest geheel doortrokken. Wat is de reden, zeide men
toen, dat op de invoering der wijsgeerige verlichting
eene reeks van onheilen is gevolgd? Het is omdat overdrijving ze misbruikt, en daarna eene geweldige reactie
ze krachteloos gemaakt heeft; dezelfde beginsels moeten nu, met matiging en nauwgezetheid, op den voorgrond worden gesteld; door juiste verdeeling der staatsmagten zal, gelijk in Engeland, overal een duurzaam
evenwigt worden gegrond. En zoo werd bijna geheel
het westelijk Europa eene soort van constitutie-fabrijk;
en zoo kwamen, door verschillende combination, de
menigvuldige Charters aan den dag, waarin veel van het
nationale opgenomen, maar tevens aan het nieuwrevolutionaire staatsregt ondergeschikt en even daardoor levenloos werd. En zoo behielden ook hier de begrippen, waaruit vijfentwintigjarig leed voortgesproten
was, een bijna onwedersproken gezag; zij kregen den
boventoon; de voorwaarde der eendragt, de waarborg
60

van blijvend geluk werd in de opregte toepassing van
milde en vrijzinnige denkbeelden gezocht, en redenering bedierf hetgeen gezond verstand en vaderlandsch
gevoel daargesteld had. - 13
Zoo raakte Nederland onder den invloed van liberale
denkbeelden, die niets anders waren dan „een flauwe
copie der jacobijnsche begrippen met eenzelvigheid van
beginsel en strekking", en kwam de baan vrij voor de
heerschappij van een liberalisme, dat niets anders was
dan „het radicalisme, in zijn ontwikkeling gestuit."4
Koning Willem I, ondanks zijn goede eigenschappen,
bewoog zich, evenals de meerderheid van zijn onderdanen beurtelings liberaal en conservatief, in de lijn van
het verlicht despotisme, dat in wezen revolutionair van
aard is. Daardoor evenwel ontstond geen „door zelfstandige ligchamen en echte vrijheden getemperde monarchie-, maar „eene revolutionaire oppermagt, die
allengskens tot in den persoonlijken wil van een enkel
mensch is samengetrokken. De uitmuntende hoedanigheden van een regerend Vorst (toen Groen aldus in
1840 sprak was Willem I nog niet afgereden, H.S.)
molten ons, evenmin als de lief de tot eenig regerend
Huis, verblinden omtrent den aard van dit gezag: het
is alomvattend, het is in den eigenlijken zin despotiek;
het komt neder op zelfregering, op alleenheersching, in
de meest letterlijke beteekenis van het woord, het is eene
revolutionaire autocratie, waardoor alle wezenlijke yolksontwikkeling kan worden gestremd: een gezag dat den
kring zijner bemoeijenissen uitbreidt over alles; Gewesten, Gemeenten, Kirk, Onderwijs, en wat niet al administreert, groote en kleine zaken bestuurt en regelt, en
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over belangen, vrijheden en regten, ik mag bijna zeggen, naar goedvinden beschikt." 15
Toen na 1848 de liberalen aan het bewind kwamen, zijn
deze ideeen evenzeer in practijk gebracht. Hun voorman Thorbecke, evenals de eerste koning een krachtig
regent, mocht veelszins ook de erfgenaam van diens
politiek heeten. Hij „was en bleef de vertegenwoordiger
van het staatsidee van 1789. Van het Staatsalvermogen,
ook in Kerk en School." Van de volkssouvereiniteit was
hij tegelijkertijd vriend en vijand. „Vriend. Omdat in
het anarchieke der volksoppermagt het steunpunt van
willekeurige reactie en geconcentreerd staatsalvermogen
ligt. Vijand. Omdat tegen de onbedwongen voortwerking van het dwaalbegrip geenerlei regeerkracht bestand is. " 16
En in den grond der zaak was ook het meerendeel der
z.g. conservatieven, ofschoon felle bestrijders van Thorbecke en de liberalen, met hen in beginsel homogeen.
Zij wilden minder ver gaan, waren het daarom in de
practijk met de anti-revolutionairen vaker eens dan de
liberalen, maar als het er op aankwam stonden ook zij
op den grondslag der revolutiebegrippen. Deze beide
partijen waren eigenlijk niet anders dan, zooals Groen
het raak formuleerde, „steeds kibbelende tweelingen der
vrijzinnige rigting." Niet hun onderlinge verhouding
bepaalde de scheidslijn op politiek gebied. „Politieke
rigtingen, met een eigen beginsel en een zelfstandig
aanzijn, bestaan er slechts twee; ook bier to lande onvermijdelijk, omdat ze, uit den algemeenen gang der
denkbeelden en uit den aard der wereldcrisis van onzen
leeftijd, zelfs waar men van geen eigenlijke politiek
afweet, noodwendig ontstaan; de christelijk-historische
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en de vrijzinnige (hetzij dan liberaal-conservatief of
conservatief-liberale of radicale of moderne) rigting . .
De eene, die onder velerlei wijzigingen, de Revolutieleer
in beoefening brengt; de andere Welke haar, onder alle
vormen en wijzigingen, bestrijdt." 17
En wat is nu van de vrijzinnige begrippen het resultaat
geweest? Men zie slechts naar kerk en school. Ter rechtvaardiging van de regeeringsbemoeiing daarmee werd
de revolutionaire redeneering ook hier gevolgd: „Het
gouvernement was het geconcentreerde Volk; het was
dus tct de zorg geroepen over al wat de belangen van
hen, voor wie het optrad, betrof; verpligting tot zorg
gaf recht van beheer; volledigheid van beheer was niet
mogelijk, ten ware de krachten der natie in kanalen en
buizen, door wetten en reglementen afgeteekend, wier,
den geleid, Dit overleg moest ook op de teederste belangen, op godsdienst en onderwijs, toepasselijk zijn."
De vrucht daarvan is, wat de Kerk betreft, het verlies
van haar vrijheid, en daardoor haar machteloosheid
tegen insluipende dwaling geweest. „Men weet dat in.
1816 aan de Kerk een met haar beginselen lijnregt strijdigen kerkvorm werd opgedrongen, en dat daarin, ten
gevolge eener dubbelzinnigheid, tegen de meest stellige
waarschuwingen aan, eene leervrijheid ingevoerd is, die
tot veel onregt en verwarring geleid heeft." Hoe is het
stelsel van 1816 ontstaan? „De Kerk moest vernieuwd
worden naar den Staat. Ook op dat gebied moest de
hooggeroemde eenheid worden overgebragt, die geenerlei natuurlijke en vrije ontwikkeling laat, maar alles,
zoo veel mogelijk, in een middenpunt samentrekt, en,
behoudens eenige bij de uitkomst vrij onbeduidende
vormen van vertegenwoordiging en verkiezing, aan een
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kunstmatig beheer en oppermagtig albestuur onderwerpt;
centralisatie en concentratie was aan de orde van den
dag .. De Gereformeerde Kerk is geadministreerd. Zij
is een deel der staatsmachine geworden, een Departement van algemeen bestuur. Er is een Ministerie van
eeredienst ingesteld, geheel in den geest van het stelsel
van administratie dat wij van de Fransche revolutie, in
haar liberaal-despotieke ontwikkeling, hadden geerfd.
Er is, naar de meening van het bestuur, eene kerk in
den staat, een soort van kerk-staat gevormd, waarin de
leeraars bijna als ambtenaren, de ledematen, ook als
zoodanig, bijna als onderdanen werden beschouwd."19
Ook na het reglement van 1852 bleef dit „caesaro-papistische juk" bestaan. En wel wilden later de liberalen
het doen voorkomen, alsof zij voorstanders waren van
de vrijheid en zelfstandigheid der kerk, maar daarbij
gingen zij uit van de opvatting, dat de staat hoegenaamd
niets met de kerk als zoodanig te maken heeft, en haar
eigenlijk alleen maar toelaat, zonder haar invloed toe te
kennen. Maar „indien ge het regt van de Gezindheden,
ter regeling van de openbare instellingen, waar Godsdienst te pas komt, niet aanneemt, huldigt ge het revolutionair systeem van den absoluten Staat, die eene eigen
Godsdienst heeft, of zich aan ongodisterij overgeeft, en
wiens vrijgevigheid zich bepaalt tot het toelaten van
hetgeen, in den beperkten kring van bijzondere inrigtingen, aan den Staat niet hinderlijk is. Dan hebt ge een
Staat die de Gezindheden duldt, en op de inrigtingen
door de Natie bekostigd, aan de bevolking toOient
godsdienstige begrippen, namelijk die de Regering voor
genoegzaam en onschadelijk houdt. Deze godsdienst
kan ieder oogenblik veranderen, naar goedvinden van
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het Gouvernement. Ge hebt dan, ten slotte, eene burgerlijke of maatschappelijke of politieke godsdienst van
den Staat, gerigt tegen al hetgeen, waarop door de Gezindheden waarin de Natie verdeeld is, prijs gesteld
wordt. - 20
En wat de school betreft: te dien opzichte ging men
uit van de revolutionaire gedachte, dat de Staat „het regt
en de plicht heeft om, naar eigen goedvinden en inzigt,
de volksopvoeding te bestieren. Dat er, in het belang
der eenheid van den Staat, eenheid ook van nationeal
onderwijs behoort te zijn, en dat deze eenheid niet mogelijk is, zoo men niet, zonder op regten en gewetensbezwaren van de Kerk of van de ouders te letten, voor
het vereenigd zijn der kinderen van alle kerkgenootschappen op dezelfde volksscholen zorg draagt." En in
de practijk komt dit neer op „vorming der Natie, fatsoeneering van het opkomend geslacht, naar de denkwijs
en behoefte van het Bewind. Aan niemand wordt het
vergund van de regeling of te wijken welke van staatswege voorgeteekend is. " 21
Daarom was Groen's strijd voor de vrijheid van onderwijs (waarop wij thans niet verder ingaan) een strijd
tegen de toepassing van de revolutieleer. Hier werd opnieuw de juistheid van zijn beschouwing door de practijk
bewezen. Want ook de liberalen waren voor de vrijheid van onderwijs. Zij is vooral door toedoen van
Thorbecke grondwettig recht geworden bij de herziening van 1848. Maar het is bekend, wat daar onder
liberale heerschappij van is terecht gekomen. Mede door
Thorbecke's „magtigen invloed heeft de vrijheid van
onderwijs het lot gehad van elke vrijheid, die het liberalisme illusoir maakt en wegcijfert in de praktijk, nadat
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ze, met ophef, als een der gewigtigste volksregten in de
Grondwet gebragt werd." 22
Niet tegen de staatsschool als zoodanig, hetzij dan
algemeen-christelijk of neutraal wat haar godsdienstig
karakter aangaat, was Groen's aanval gericht, maar
tegen den van staatswege uitgeoefenden revolutionairen
gewetensdwang.
1)Ongeloof en Revolutie, bl. 307,-310.
2) a.w., bl. 294, 235, 290 v.
3) a.w., bi. 197.
4) Grondwetherziening en Eensgezindheid, bl. 188.
5) Ongeloof en Revolutie, bl. 160 v.
6) a.w., bl. 206.
7)Verscheidenheden over staatsregt en politiek, bi. 172 v. De z.g.
Septemberwetten, gericht tegen revolutionaire bewegingen en uitlatingen, werden in 1835 uitgevaardigd door den Franschen koning
Lodewijk Philips, die zelf aan een revolutie zijn troon to danken had.
8)Ongeloof en Revolutie, bl. 207 vv.
9) a.w., bl. 344.
10)Narede van vijf-jarigen strijd, bl. 163.
11)Grondwetherziening en Eensgezindheid, blz. 69 v.; Nederl. Gedachten, le Reeks, dl. III, bl. 165.
12)Grondwetherziening en Eensgezindheid, bl. 71 v., 338; Ongeloof
en Revolutie, bl. 394 v.
13)Verspeide Geschriften, dl. I, bl. 188 v.
14)Ongeloof en Revolutie, bl. 353, 350.
15)Adviezen, dl. I. bl. 14.
16)Nederl. Gedachten, 2e Reeks, dl. IV, bl. 161, 220.
17)Parlementaire Studien en Schetsen, dl. I. Nr. XI, bl. 16 v. ;
Grondwetherziening en Eensgezindheid, bl. 69.
18)Handboek, § 918.
19)Nederl. Gedachten, 2e Reeks, dl. I, bl. 76; Verspreide Geschriften, dl. II, bl. 12, 10.
20)Adviezen, dl. II, bl. 249 v.
21)Aan G. Graaf Schimmelpenninck, bl. 34, 40 v.
22)Nederl. Gedachten, 2e Reeks, dl. IV, bl. 275.

66

IV

HET VASTE STEUNPUNT

ROEN bezat het geheim
van de kunst, om in een beknopte, eenvoudige formule
een heel complex van denkbeelden samen te vatten.
Verscheidene van zijn uitspraken zijn welhaast gevleu.
gelde woorden geworden. Het zijn flitsende gedachten,
die uit zijn betoog te voorschijn schieten, en plotseling
de kern van een ingewikkelde redeneering in helder
licht plaatsen. Denk slechts aan uitdrukkingen als „In
ons isolement ligt ooze kracht", „Er staat geschreven,
er is geschied", en andere meer.
Zoo staat het ook met het parool, waarin hij het eenige
doeltreffende middel tot bestrijding van de ongeloofstheorie heeft aangegeven: „Tegen de Revolutie het
Evangelie!"
In de Heilige Schrift heeft Groen het steunpunt gevonden, dat vastheid geeft in alle omstandigheden. En
daarom: „De Bijbel is het boek der boeken, ook en
vooral in de anti-revolutionaire boekerij. De nieuwere
wijsheid, ook waar zij de Openbaring niet onbewimpeld
verwerpt, meent dat hooger uitspraak in den kring van
het staatsrecht niet te pas komt. Wij daarentegen (zonder daarin, gelijk sommigen gedaan hebben, eene encyclopedie te zoeken) beweren, dat de Heilige Schrift de
grondslagen van recht en zedelijkheid, van gezag en
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vrijheid, ook voor Natien en Regeeringen aanwijst. De
Bijbel is de onbedriegelijke toetssteen. Onvoorwaardelijke onderwerping aan Gods Woord was steeds de
waarborg van plichtmatige gehoorzaamheid en van
plichtmatig verzet. Met de uitspraken der Openbaring
kan geen leer van trotsche zelfvolmaking of van schromelijke losbandigheid bestaan. Er is geschreven! Ziedaar de bijl, die elken wortel van revolutionair misgewas
afsnijdt .. Het heil der toekomst ligt niet in wijziging,
matiging, regeling van verderfelijke beginsels, evenmin
in ijverloosheid en doodsche berusting; maar enkel in
het voorstaan van de hoogste waarheid, wier aanneming de conditio sine qua non is, om, met afsnijding
van het kwade en aanwending van het goede ons door
de vaderen overgeleverd, op den eenigen weg te geraken, welke naar het geluk der volkeren leidt." '
Aileen dit vasthouden aan het Woord van God biedt
de mogelijkheid van doeltreffenden weerstand tegen het
ongeloofsbeginsel, ook op het terrein van den staat.
Daardoor alleen is men in staat, een oplossing te vinden
voor het altijd terugkeerende probleem van de juiste
verhouding van gezag en vrijheid. Het Evangelie leert,
„dat elk souverein gezag (in 't algemeen elk gezag dat,
in den kring zijner regten, aan geen hooger menschelijk
gezag verantwoordelijk en ondergesohikt is) regtstreeks
en onmiddellijk, zoowel oorsprong en rigtsnoer als waarborg en beperking in den wille Gods heeft." En daarom
eischt het „de onvoorwaardelijke ondergeschiktheid van
Overheid en Volk aan Hem, onder wiens tijdelijke
genadegiften zoowel het gezag der Overheid als de vrijheid der Natien geteld wordt." 2
Ter aanduiding van wat hij wilde, deinsde Groen niet
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terug voor den naam theocratie. Mits in de beteekenis,
die hij zelf er aan gat: „Wij wenschen geene Theocratie,
in zoo ver hierdoor priestergezag of onderwerping van
den Staat aan de Kerk aangeduid wordt. Wij stellen
ons geen droombeeld voor eener maatschappelijke vereeniging, dit uit enkel opregte Christenen zou bestaan
en waar de Staat zich eigenlijk oplossen zou in de Kerk.
Maar wel gelooven wij aan de mogelijkheid dat (nu,
door eene droevige ervaring, de aaneenschakeling en,
als ware het, de filiatie gebleken is van ongeloof, regeringloosheid en slavernij) opnieuw het verband tusschen
Godsdienst, gezag en vrijheid erkend, en Gods oppergezag ten grondslage van Staatsregeling en wetgeving
worde gesteld. In zoo ver gelooven wij aan de mogelijkheid, aan de wezenlijkheid, aan de noodzakelijkheid
eener Theocratie." 3
Doorgaans echter omschreef Groen zijn opvatting als
de leer van het droit divin, het goddelijk recht der Overheid. In Ongeloof en Revolutie heeft hij aangegeven,
wat hij daaronder verstond. De kenmerkende passages
uit dit betoog willen we hier overnemen. Op de vraag
naar de beteekenis van het droit divin vindt men „het
eenvoudig en duidelijk antwoord in de Heilige Schrift."
„Alle ziel zij den Machten, over haar gesteld, onderworpen; want er is geene Macht dan van God, en de
Machten die er zijn, die zijn van God verordineerd."
Alle Macht is van God verordineerd. — Het is niet
vergund wat ons te krachtig schijnt, door zoutelooze
uitlegging, naar eene door ons wenschelijk gekeurde
opvatting, te verzwakken. Dus mogen we de bedoeling
dezer woorden geenszins ontduiken door een wijzen op
de zorg der Voorzienigheid, die het goede te voorschijn
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brengt uit het kwade dat zij duldt. De Machten zijn niet
enkel toegelaten, zij zijn door God zelven gewild, ingesteld, geheiligd: dat is de alleen aannemelijke beteekenis
van verordineerd.
Evenzeer behooren we ons voor een schriftverdraaiing
te wachten, waartoe misverstand of laaghartige bedoeling verleidt. Alle Macht moet in den gezonden zin,
welken te dezer plaatse ook de herinnering aan Gods
rechtvaardigheid en heiligheid voorschrijft, van elk
soort van wettige Macht worden verstaan . .
Elke soort van wettige macht. — Het droit divin is geen
kenmerk der alleenheersching; het is aan alle regeerings_
vormen gemeen . .
Alle macht is van God, Gods Stedehouderes en Gods
dienares. In deze tweeledigheid der betrekking, in de
tweeerlei richting, op- en nederwaarts, ligt de gansche
theorie. Wij moeten aan de over ons gestelde Macht
gehoorzamen, om des Heeren wil; zij moet gehoorzaam
wezen aan God. „Zij is Gods dienares, u ten goede,"
schrijft de Apostel. De oppermacht is eene gave Gods,
die in zijn dienst, tot nut van anderen, en tot zijn eer,
moet worden besteed . .
In dit kenmerk van het gezag ligt het behoedmiddel
tegen elk valsch criterium, dat men in de eerste plaats
zou willen stellen. Aan niemand verantwoordelijk dan
aan God, weet de Souverein, dat hij aan God verantwoordelijk is; meester in den kring van eigen rechten,
weet hij dat hem de eerbiediging der rechten van anderen opgelegd is. De rechten en de vrijheden der bevolking kunnen niet worden miskend, zonder het recht
van den Souverein aan het wankelen te brengen. De
onderdaan gehoorzaamt, niet uit oogendienst, om men70

schen te behagen, maar om Gods wille; als dienst.
knecht van den eeuwigen Koning, die over de koningen
der aarde gebied voert. Wat vernederen zou, verheft.
De gehoorzaamheid, uit onderwerping aan God geboren,
wordt naar de wetten Gods geregeld en beperkt. Zij is
niet met overgifte van eigene rechten en vrijheden gepaard. Zij berust op het: „geef den Keizer wat des
Keizers is," waaruit niet volgt: „geef den Keizer ook
wat den Keizer niet toebehoort." maar dat veeleer in
het „geef Gode wat Gods is" zijn grond heeft . .
Wat zal ik over dezen grondslag van staatkundige wijsheid meer zeggen? Het gezag wordt bevestigd, de willekeur beteugeld, de gehoorzaamheid geadeld, de vrijheid
beschermd, de hoofdwaarheid verkondigd welke, in de
menigvuldigheid der toepassing, cement is van het
staatsgebouw." 4
Gaarne beriep Groen er zich op, dat deze beginselen
ook geleerd en toegepast zijn door de Hervorming. Men
wierp hem dan tegen, dat deze veeleer uitging van een
geheel ander principe, waardoor zij den weg bereidde
tot de Revolutie, n,l, het beginsel der vrijheid. Groen
beaamde dit laatste, maar ontkende de tegenstelling met
zijn theorie, en evenzeer het verband met de Revolutieleer. Zeker, de Hervorming predikte vriiheid, „maar
vrijheid in onderwerping gegrond. Onderwerping aan
Gods Woord en wet, onderwerping aan elke waarheid
uit Gods Woord afgeleid, aan elk gezag van Gads
gezag ontleend. Vrijheid ter plichtsbetrachting, vrijheid
van der menschen willekeur, om den wille Gods gehoorzaam te zijn. — De Hervorming wil vrij zijn van menschelijke traditie, waar deze den Bijbel weerspreekt; vrij
van menschelijk bevel, waar dit tegen de bevelen Gods
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strijdt. Zij wil biddend onderzoek van Gods Woord; niet
om de Openbaring voor de Rede, maar om de vermetelheid van het verstand voor het hooger licht der Openbaring te doen zwichten. Wetende dat alle Schrift van
God ingegeven is, geeft zij den Bijbel aan alien in hand,
niet omdat zij op der menschen eigen wijsheid reken.ing
maakt, maar dewijl zij op de belofte des Heiligen Geestes vertrouwt, en de natuurlijke mensch niet begrijpt de
dingen die des Geestes Gods zijn. De Hervorming wil
vrijheid, niet om aan Vorsten en Overheden de wet te
stellen; niet om zich politische voorrechten te verschaffen; niet om de vrijheid te hebben als deksel der boosheid, maar als dienstknechten Gods. Vrijheid om God
te dienen, om den Heer te belijden. Geen Vrijheid om
in elken staat elk gevoelen uit te spreken en aan te prijzen, maar vrijheid om, waar de overheid zich christelijk
noemt, de geboden van Christus te onderhouden, of,
zoo plichtvervulling belet wordt, naar elders, ter opvolging van wat de conscientie voorschrijft, te wijken. De
Christen weet: Indien de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zult gij waarlijk vrij zijn. Vrij van den vloek der
wet, vrij van de heerschappij der zonde, vrij van het
verderf. Waar over aardsche machten spraak is, kent
hij eene vrijheid ook in het dienen; vrijheid om, in elke
betrekking, dienstknecht van God en, in Zijn dienst,
dienaar en onderdaan ook van de menschen te zijn."
Met de leer stemde de practijk overeen. De geschiedenis
heeft het doen zien, waartoe de Hervorming leidde. „Te
midden van ongeloof en opstand heeft zij het beginsel
des geloofs en der gehoorzaaniheid geworpen, waaruit
heil en orde, door vereeniging van vrijheid en onderwerping, ontspruit . .
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Onderwerping aan God heeft het wankelend gezag der
overheid geschraagd; onderwerping aan God de vrijheden der onderdanen met het schild der heiligheid van
verkregene rechten bedekt; onderwerping aan God,
waaruit de onschendbaarheid der van God verordineerde machten, zoowel als de ware verhouding tusschen
Kerk en Staat en het geheele christelijk staatsrecht afgeleid werd, heeft de voortwerking van revolutionairen
zuurdeesem gestuit." 5
Deze zelfde beginselen zijn het, die ook aan de practijk
van onze vaderen ten grondslag lagen. In ons volkslied
zag Groen ze treffend samengevat: Willem van Oranje
getuigde:
„Voor God wil ik belijden
En Zijner groote macht,
Dat ik tot geenen tijden
Den Koning heb veracht.
En waarom dan, zoo hij den Koning niet verachtte,
heeft hij de wapens opgevat?
Als een vroom Christenman,
Voor Godes Woord geprezen,
Heb ik vrij, onvertsaagd,
Als een held, zonder vreezen,
Mijn edel bloed gewaagd.
Om der conscientie wille onderworpen, totdat de
conscientie zelve aan banden gelegd werd; aan de Overheid als dienaresse Gods, totdat haar bevel met Gods
bevel in strijd was.
Zoo dat ik God den Heere,
Der hoogste Majesteit,
73

Heb moeten obedieren
In der gerechtigheid." 6
Inderdaad, ,,in de school van het Evangelie leert men
zich wachten van al wat naar oproerigheid zweemt, en
den Koning, ook zelfs niet in de binnenkameren, to
vloeken; daar leert men den Koning eeren, omdat men
God vreest, en wanneer de losbandigheid alle palen
overschrijdt, niet enkel aan den goeden en bescheiden
Vorst onderdanigheid bewijzen. Daar leert men, als
willekeur vrijheden en regten miskent, als de vleijerij het
prijst, als de lafhartigheid geen afkeuring waagt, als de
moedeloosheid lijdelijk duldt, daar leert men zelfverloochening, ten aanzien van eigenbelang, vereenigen
met dien wettigen tegenstand, in woord en daad, welke
in het belang van Kerk en Vaderland voorgeschreven
wordt." 7
Deze evangelische beginselen zijn aan de Revolutie volkomen tegengesteld. Ook daarin, dat zij alleen kunnen
schenken wat de laatste tevergeefs belooft.
„De ideeen, waarin het wegslepende der filosofie lag,
waren van christelijken oorsprong; heilzaam, in zoo ver
ze aan het Evangelie waren ontleend, verderfelijk, omdat ze daaraan werden ontscheurd. In de christelijke
liefde ligt ware humaniteit; erkenning der regten van
den mensch, ook van den geringste, zonder onderscheid
van ras of kleur of afkomst of stand." En door de
ervaring is het gebleken, „dat alleen het Evangelie het
echte beginsel van vrijheid, gelijkheid, verbroedering,
van filantropie en zegenrijk humanitarisme, bevat." 8
Is de Revolutie anti-historisch, het Evangelie, omdat
het rekening leert houden met Gods bestel en ordenin74

gen, noopt tot eerbied voor het historisch gewordene.
Al dient hij hier met zijn conclusies voorzichtig to zijn,
voor den Christen is ook de geschiedenis, mits gezien
in het licht van Gods Woord, een steunpunt. Over die
eenheid van Schrift en Historie en hun vereenigd protest
tegen de revolutie-theorieen, spreekt Groen in de bekende passage, die de voorrede van Ongeloof en Revolutie besluit: „Ik eindig met de verklaring dat ik, tegen
alle wijsheid der menschen, bij het gevoel van eigen
zwakheid, twee woorden, als onderpand der zege, ten
leus heb: er staat geschreven! en er is geschied! Een fundament tegen elk schutgevaarte, een wortel tegen iederen
wervelwind van filisofisch ongeloof bestand. De Historie, die ook het vlammend schrift van den heiligen God
is; de Heilige Schrift die, in de onafscheidenlijkheid van
gebeurtenis en leer, ook de historische schrift is. De Historie, gelijk zij, niet enkel door de reeks der daden, maar
vooral door de ontplooiing der begrippen gevormd wordt;
gelijk zij, door de feiten der Openbaring, haar aanvang
en beteekenis en richting en eenheid ontvangt. De Heilige Schrift, gelijk zij aan schriftgeleerdheid de wet
geeft; gelijk zij, in de dwaasheid van het kruis, met het
ootmoedig geloof der kinderkens de diepzinnigheid beschaamt van wijsgeer of sofist; gelijk zij getuigt van het
Lam dat geslacht is; van het rijske uit den afgehouwen
tronk van Isai en den onverwinbaren Leeuw uit Juda's
stam. Davids zoon en Davids Heer, God en mensch,
Middelaar of Rechter, die, na het vruchteloos toereiken
van den genadestaf, een ijzeren scepter ter verplettering
van hardnekkigen in de hand heeft. Historie en Heilige
Schrift, gelijk zij, onder den verbeurden zegen eener
langmoedigheid die alle berekeningen overtreft, den boet75

vaardigen zondaar wijzen op Hem, die met den glans
zijner volmaaktheden ook op Nederlandschen bodem zich
heeft geopenbaard." 9
1)Ongeloof en Revolutie, bl. 17 v., 163.
2) Grondwetherziening en Eensgezindheid, bl. 334, 352.
3) Adviezen, dl. I, bl. 15.
4) Ongeloof en Revolutie, bl. 43-48.
5) a.w., bl. 132 v., 144 v.
6) Verscheidenheden over staatsregt en politiek, bl. 101.
7) Verspreide Geschriften, dl. I, bl. 251.
8) Handboek, § 826a, 826.
9) Ongeloof en Revolutie, bl. XXXII v.
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V

DE ROEPING
VAN DEN CHRISTEN

N het Evangelie alleen
ligt het vaste steunpunt tegen de leer van het ongeloof.
Wel te verstaan: in het levend Evangelie. Nooit heeft
doode orthodoxie tegen den invloed van de dwaling
weerstand kunnen bieden. Integendeel, zij werkt dien in
de hand. In onze geschiedenis van de 18e eeuw is het
gebleken. „Eene koude regtzinnigheid die, na het levensbeginsel verloren te hebben, in elken tittel of iota der
vormen een steun zocht, heeft, krachteloos tegen zedenbederf en twijfelarij, zelve den weg voor de leerstellingen
bereid, volgens welke de Godsdienst aan de uitspraak
der Rede ondergeschikt en het gezag uit het goedvinden
der raenschen afgeleid werd. - '
De belijdenis van de Evangelie-waarheid, zal zij kracht
hebben, moet een zaak van het hart zijn, vrucht van een
eenvoudig en kinderlijk geloof.
Die eisch komt tot iederen christen, ongeacht zijn positie
of ontwikkeling. „Eên ding, ik weet en belijd het, 66n
ding is noodig voor alien. Niet als staatslieden of geleerden, als zondaars wenschen wij zalig te warden. Eén
weg, gene waarheid is er. Ik vind de rust en den vrede
mijner ziel in de biijde boodschap dat er in het schuld77

voldoenend offer van den Zaligmaker, uit vrije genade,
vergeving en zaligheid is voor een iegelijk die gelooft."
En deze „evangelische waarheden, wier onmisbaarheid
nooit tref fender dan in hun geniis bleek, zijn geene mysterien, waarin men, door diepzinnigheid of lichtzinnigheid eener menschelijke filosofie ingeleid wordt; het zijn
de verborgenheden welke de Heer den nederige en zachtmoedige bekend maakt; de waarheden welke, even stellig als eenvoudig, in de Heilige Schrift uitgedrukt zijn." 2
Het deel hebben aan deze waarheden is echter niet alleen
een voorrecht, maar houdt tevens een verplichting in.
Er zijn oprechte Evangeliebelijders, die gelooven dat
Christus Zijn Kerk in stand zal houden, en die daaruit
de gevolgtrekking maken, dat Hij dus, om de waarheid
te doen zegevieren, de medewerking van zwakke stervelingen niet behoeft. Maar, zegt Groen, „dit vergeet men:
de Heer, ofschoon Hij onze medewerking niet behoeft,
verlangt ze. Het is in aarden vaten, dat Hij de uitnemendheid zijner kracht gelegd heeft. Zijn alvermogen
en de zekerheid der overwinning, door onzen Heer Jezus
Christus, wordt verkondigd als een grond om te zijn,
niet werkeloos, maar standvastig, onbeweeglijk, altijd
overvloedig zijnde in het werk des Heeren, als die weet
dat uw arbeid niet ijdel is in den Heer. De vraag is niet
of de Heer zal overwinnen, maar of degene die, waar
de Heer aangerand werd, geen deel aan den strijd genomen en met zijne vijanden vrede gehad heeft, zal overwinnen met Hem." 3
Zeker, an ding is noodig. „Maar, wanneer wij dat ane
bezitten, moet de vrucht er van openbaar zijn in alles.
Wij -willen, wat de behoudenis der zielen betreft, niets
weten dan Christus en dien gekruist; maar, indien wij
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dit weten, moet die wetenschap der liefde van Christus
ons, overal waar Hij kan worden verheerlijkt, opwekken
en dringen. Tot prediking van het Evangelie is ieder,
aan wien het bekend gemaakt is, geroepen; want die vex...
kondiging aan alle creatures kan plaats hebben op velerlei wijs; geen middel mag verwaarloosd worden, dat tot
verstand en gemoed den weg baant. - 4
Ter vervulling van die roeping is allereerst noodig, de
eigen overtuiging te verdiepen door voortgezette bestudeering der beginselen. „De Christen zou ten onregte
meenen dat hij, met het rigtsnoer der Heilige Schrift, de
wetenschap niet behoeft. Om met ijver en nauwgezetheid
in elke hem aangewezene betrekking werkzaam te zijn,
moet ook hij nauwkeurige bekendheid bezitten van den
aard en het werk zijner eigene taak. De vreeze des
Heeren is het beginsel der wetenschap; maar het beginsel is de geheele wetenschap niet; deze wordt gevormd
ook uit de overige bestanddeelen waarin zich het beginsel belichaamt, De evangelische waarheid is de zuurdeesem; o jai, maar, om het voedzame en smakelijke brood
te verkrijgen, moet er bij den zuurdeesem deeg zijn. Het
deeg der wetenschap is noodig, zoo men prijs op degelijk,
heid stelt. Onze traagheid zoeke geen bedriegelijk voorwendsel in de algenoegzaamheid van Gods Woord. Men
zou aldus tot een soort van Godverzoeken worden geleid. Meent iemand dat hij, in vraagpunten van staatsrecht, met de dagelijksche praktijk in verband, door een
christelijk instinct, voor het goed noemen van het kwade,
voor het kwaad noemen ,Tan het goede, zal worden bewaard?" En wanneer men vraagt, of het raadzaam is,
zich te verdiepen in bespiegelingen over allerlei kwesties,
of „zich in het praktikale strijdgewoel te werpen, om het
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naleven der meeningen, die wij voor schadelijk houden,
te beletten", dan antwoordt Groen: „Voorzeker, dit kan,
nu of in het vervolg, nuttig en plichtmatig zijn, maar
boven dit alles is het noodig, niet alleen de uitgestrektheid te weten, maar vooral den wortel en de vertakkingen
van het kwaad; opdat we, met het bederf, het geneesmiddel erkennen; opdat we, in de onbedriegelijkheid
eener geloovige wetenschap, de vastheid erlangen om,
bij den wind van allerlei leering, onbewogen te blijven,
en in het verdedigen der waarheid ons niet schuldig maken aan dat onzekere geluid der bazuin, waardoor ook
een waarachtig getuigenis, omdat de getuige zelf half
overtuigd is, dikwerf krachteloos wordt." 5
Alleen dit grondig inzicht leidt tot vastheid van overtuiging. Halve kennis is oorzaak van compromissen en
weifeling, van het toegeven aan de dwaling wanneer zij
zich onder den schijn van waarheid verbergt. Als Groen
nagaat, waaraan de achteruitgang van Nederland sinds
1813 te wijten is, komt hij tot de verklaring: „Het is
omdat het waarachtig Evangelie uit Staat en Kerk, uit
school en huis, of ten eenemaal, of in menig opzigt, is
gebannen. Doch, vergunt mij er bij te voegen: het is niet
enkel omdat het is gebannen, het is meer nog, omdat het
in schijn is behouden, het is omdat men, in Kerk
en School en elders, hoog ingenomen geweest is met een
Evangelie, dat zich, naar den eisch der omstandigheden
en der staatsvormen en der zich opvolgende wanbegrippen in godsdienst en politiek, liet plooijen en rekken en
verzachten; het is omdat de Christenen zich gevoegd
hebben naar hetgeen zij hadden behooren te weerstaan;
omdat zij den opgedrongen vrede met allen en met alles
hebben geeerbiedigd; omdat zij zich niet hebben her80

innerd dat het Evangelie alleen wanneer het in de harten
der belijders van leven beroofd is, met de dwaling vrede
houdt. Geen gedaante van godzaligheid, geen half-Evangelie, geen Evangelie dat welbehagelijk is aan alien, geen
Evangelie bij welks verkondiging alien wel van u spreken,
geen Evangelie door hetwelk gij vrede met alien behoudt,
geen Evangelie, te gelijk verloochening en karikatuur van
de leer der zaligheid, kan schenken wat men voor wezen.,
lijke en duurzame redding der Nadal behoeft. Geen
weifelend belijden heeft de Kerk dezer landen gesticht.
Geen weifelend belijden heeft ze, met den Nederlandschen Staat, onder de grootste gevaren behoed, bevestigd, en tot onberekenbaren zegen gesteld." 6
Kennis alleen is echter niet voldoende. Zij moet gepaard
gaan met activiteit, die er op uit is, de beleden waarheid
ingang te doen vinden. Ook hier past den Christen zelfonderzoek. Zeker, de omstandigheden kunnen van dien
aard zijn, dat de toepassing van zijn beginselen in de
praktijk onmogelijk wordt gemaakt. Maar niet altijd zijn
de omstandigheden daar de oorzaak van. De schuld kan
ook liggen bij de belijders der beginselen, n.l. wanneer
de „veerkracht ontbreekt om ze in beoefening te brengen.
Zou wellicht het laatste bij ons het geval zijn? Zelfverheffing wordt dikwerf, somtijds zeer ten onrechte, somtijds zeer te recht, aan Christenen te laste gelegd; dit
is zeker dat, zoo het bedorven hart hoogmoedig maakt,
de waarheid naar verootmoediging leidt. Naarmate wij
meer kennis bezitten, valt het contrast van weten en
doen meer in het oog. Hoe meer kracht er in de belijdenis erkend wordt, des te waarschijnlijker komt het
onvermogen op rekening van den belijder. - 7
Intusschen kende Groen de geschiedenis te goed, om
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niet te weten, dat door de omstandigheden inderdaad de
praktische toepassing der beginselen kan worden belet.
Althans, „indien wij door praktijk eene spoedige en
aldus ook voor ons zelf profijtelijke overwinning verstaan. Doch, ook bij ongunst der omstandigheden, kan
er getuigenis afgelegd worden; dit voortdurend getuigenis zelve is reeds krachtige praktijk. De prediking der
gerechtigdheid is, onder het voortduren der ongerechtigdheid, niet overtollig." 8
Door dit opkomen voor zijn beginsel is de Christen niet
alleen getrouw aan zijn roeping, maar dient hij ook zijn
land. „Altijd is het van belang voor een Staat, burgers
te hebben die jets over hebben voor een beginsel. Ik
spreek in 't algemeen; zoo een beginsel verkeerd is, wordt
teregtwijzing en desnoods beteugeling vereischt; maar
het is altijd gelukkig voor een land, dat er nog zijn die
eer, hooger doel hebben dan eigenbelang en zich voor
dit hoogere laten kwellen en verdrijven. Dit is goed;
wanneer men hen allen verdreef, zou er welligt rust zijn,
maar eene rust die het vaderland, als met een roest verteert." 9
Maar die strijd moet dan ook inderdaad beginse/strijd
zijn. Hij is niet gericht tegen personen, maar tegen principes. Daarom zij het oordeel over tegenstanders billijk.
„Aan eigen zwakheid gedachtig, kunnen wij niet te zeer
op zachtmoedige beoordeeling van personen bedacht
zijn." Vaak worden zij, te goeder trouw, meegesleept
door denkbeelden, waarvan zij het verderfelijk karakter
niet doorzien. Het is geen lichte taak, zichzelf te vrijwaren van besmetting wanneer de heerschappij der
dwaling algemeen geworden is. Zeker, het „onwederstaanbare van den gang der gebeurtenissen neemt de per82

soonlijke verantwoordelijkheid niet weg. Niemand is ge
noodzaakt voor den afgod zijner eeuw te buigen. Niet
het onvermogen om te wederstaan, de bereidvaardighcid
om mede te werken zal worden ten laste gelegd." Maar
„er is eene atmosferische bedwelming, voor toerekenbaar,
heid bij onwillekeurige dronkenschap vergelijkbaar. Koelheld te midden eener algemeene opgewondenheid is zeldzaam. Men is gereed aan schrijvers en drijvers der Revolutie, aan Montesquieu, Voltaire en Rousseau, ongodisterij en rebellie, aan Robespierre en Napoleon anarchie
en despotisme te wijten. Terecht, in zoo ver, door woord
en daad, een groot deel der verantwoordelijkheid op hen
rust; doch zij waren ook . werktuigen van den tijdgeest.
De schrijvers drukten in woorden uit, wat in aller gedachte reeds bestond; tolken meer dan leermeesters der
publieke meening; leermeesters, enkel door eene schrede
verder, waar buitendien geen stilstand mogelijk was, te
brengen. Evenzoo de machthebbers der revolutie. Gedragen door den geest der eeuw, onderworpen aan haar
richting, eer voorgangers dan leidslieden; leidslieden
althans in een spoor, uit eigen beweging door alien gevolgd; leidslieden zelve geleid, voortgedreven en voortgestuwd. Dit moeten wij in gedachtenis houden, om hun
karakter niet overmatig te bezwaren, om hunne talenten
niet overmatig te verhef fen; om aard en verband en
kracht der dwaalbegrippen te leeren kennen; en tevens
om de verantwoordelijkheid te berekenen van anderen
die, ofschoon voor uitersten bevreesd, evenwel hulde
brengen aan het beginsel, en aldus, niet enkel voor de
dwaling, quatenus hun eigen redeneering en praktijk
gaat, maar tevens voor de reeks der dwalingen en verkeerdheden die uit het beginsel voortvloeien, aansprakelijk zijn. - '°
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Omdat zijn strijd niet gericht is tegen personen, maar
tegen beginselen, behoort voorts tot de roeping van den
christen het zoeken van samenwerking met alien, die de
waarheden van het Evangelie mede aanvaarden. Strijd
der Christusbelijders onderling verzwakt den tegenstand.
„Tegen het ongeloof zijn we met de gansche Christenheid, roomsch of onroomsch, vereenigd door het geloof
in de eenige offerande, eenmaal aan het Kruis volbragt."
Die eenheid moet zooveel als mogelijk en geoorloofd is,
versterkt en bewust gemaakt worden. „De revolutionaire
strekking is tegen het gansche Christendom gerigt. Hervormden, Lutherschen en Catholijken worden gelijkelijk
bedreigd. De verdediging moet gemeenschappelijk wezen.
Niet door gedwongen vereeniging of toenadering, ge'iik
men in revolutietijden meermalen te berde heeft gebragt,
en die eene concessie aan onverschilligheid en ongeloof
is; maar door vasthouding aan het Christelijk geloof.
door pligtmatigen afkeer van een leer, waarvan men zich
tegen mede-christenen, bij de uitkomst, slechts tot eigen
nadeel bedient, en door een levendig gevoel dat het verschil in gezindheden, in welke Christus als God en He:land aangebeden wordt, veel geringer is dan tusschen
het Christendom en eene leer, waarin het atheisme opgesloten ligt." "
Op grond van deze overweging heeft Groen o.a. met de
Roomschen samenwerking gezocht, hoewel hij hen ook
zijn kritiek nooit gespaard heeft. Lang voor daar in de
practijk lets van terecht is gekomen was hij al van meening, „dat bier te lande tusschen geloovige Protestanten
en Roomsch-gezinden die soort van eensgezindheid kan
worden verkregen, waarmee men, onder strenge vasthouding aan eigen beginsel, desniettemin op politiek en
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constitutioneel terrein, zich gezamenlijk verzet tegen
ongeloof, tegen radicalisme, en tegen die revolutionaire
suprematie van den Staat, welke, in den grond der zaak.
het regt en het geloof van alle gezindheden bedreigt." "
Zoo leidt de vervulling van zijn roeping den Christen
vanzelf ook naar het terrein van de politiek. Mag hij
werkeloos blijven, wanneer hij ziet dat van Staatswege
in kerk en school zijn geloof wordt aangetast? Zeker,
„hij moet zich, als zoodanig, aan elken, aan den republikeinschen, zoowel als aan den monarchalen, aan den
democratischen zoowel als aan den aristocratischen
regeringsvorm onderwerpen; maar hij is verpligt te getuigen tegen een beginsel dat, in aard en gevolgtrekking,
aandruischt tegen de verordeningen en de oppermagt
van den levenden God. Zich onderwerpen aan elken
staatsvorm. Maar dan behoort hij ook, ter uitoefening
zijner pligten, gebruik te maken van de regten, welke die
vorm hem verleent; namelijk, voor zoo ver aan dit gebruik
geene voorwaarde, met getrouwheid aan zijne beginselen
onvereenigbaar, gehecht is. Indien, gelijk in 1795 en
later, voor het burgerregt eene politieke geloofsbelijdenis
wierd gevergd, zou er bezwaar zijn; doch er is tegen
onze deelneming geen bezwaar; er zou voor onze werkeloosheid geene verontschuldiging zijn, wanneer men in
de gelegenheid is, zonder zijn zegel aan de beginselen te
hechten, zich, als iedereen, van de bestaande en legale
vormen te bedienen. Het beroep van den Apostel op het
romeinsche burgerregt te Filippi was geene goedkeuring
van den staatsvorm, veel min eene hulde aan het daarin
allerwege ingeslopen beginsel van willekeur en van
dwingelandij. Lijdzaamheid past den Christen, doch,
waar de gelegenheid tot werken bestaat, past lijdelijkheid hem niet." 13
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Telkens weer heeft Groen dit zijn geestverwanten voor
oogen gehouden, die meenden dat godsdienst en politiek
gescheiden moesten blijven. Hun en anderer redeneering
gaf hij aldus weer: „De Godsdienst, dit erkent men
gaarne, is goed, voortreffelijk, in leven en sterven onmis,.
baar, de grondslag der zedelijkheid, en wat dies meer zij;
doch van haar, even als van elke zaak, moet enkel op
zijn pas, enkel op de plaats waar het voegt, melding
worden gemaakt; van den Godsdienst dus enkel in de
gemeenschappelijke godsdienstoefening en in het huiselijk verkeer; enkel in kerk en in kluis. Het is een misverstand, zegt men, het is bovendien voor de zaak waaraan men meent bevorderlijk te zijn, eene wezenlijke
ondienst, wanneer men de aanprijzing van het Godsdienstbeginsel telkens met koorden der redenering op
het terrein van politiek overleg trekt, en aldus, ten behoeve van pia vota, in den gebruikelijken zin van onvervulbare wenschen, den hemel met de aarde in een zonderling en gedwongen verband brengt." 14
Deze houding noemde Groen „politicophobie", dat is: de
gezindheid, „die tegen het evangelisch getuigenis op polltiek terrein huiverend opziet." Maar zoo miskent men de
roeping van den Christen. Zeker, „de godsdienst aan de
politiek dienstbaar te maken is een gruwel; maar even
onverantwoordelijk is het zich aan de handhaving der
regten, voor christelijke pligtbetrachting onmisbaar, onder
voorwendsel dat men geen zin of hart voor de politiek
heeft, gemakshalve of uit jammerlijken slenter, te onttrekken." '5
Tegenover deze houding, die hij vooral aantrof onder
zijn geestverwanten uit de hoogere standen en die hem
den strijd zoo zwaar gemaakt heeft, stelde Groen het
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juister inzicht van zijn volgelingen onder de kleine luiden. „Het instinkt eener christelijke zielverwantschap,
die aan den daglooner zoowel als den staatsman, het
religieuze vraagstuk, de gewetensvraag, doet herkennen
onder den politieken vorm, is dikwerf meest ontwikkeld
bij den geringste naar de wereld, die levenswijsheid in
de Heilige Schrift zoekt." Zij beseften, dat het êen en
dezelfde strijd is, die op elk gebied des levens gevoerd
moet worden, nl. de strijd tegen het ongeloof. Want „dit
ongeloof, waardoor menschelijke wil en wijsheid zich
boven Gods ordening en openbaring verheft, is, in praktische rigting, doorgedrongen tot alle deelen en onderdeelen van het zamenstel der maatschappij, zoodat in
elken levenskring het weerstand bieden, onder de menigvuldigheid der vormen, aan denzelfden vijand pligt is,
zoodat, in den wereldhistorischen kamp dien wij beleven
en verder, naar het Profetisch woord, te gemoet zien,
meer dan ooit de eenheid der tegenstelling van geloof
en ongeloof, van godsdienst en zelfvergoding, aller werk,
zaaniheid naar menschelijke berekening, ze moge klein
of groot zijn, in gemeenschap van eenerlei pligtbetragting, van eenerlei Godverheerlijkende worsteling, verbindt." 16
Religie en politiek kunnen niet gescheiden worden. Wie
het wêl tracht te doen, vergeet dat „de Christenen niet
geroepen worden tot eene enghartige conventikel-godsdienst, met verwaarloozing van de groote maatschappelijke vraagstukken, die zonder hunne krachtige medewerking niet kunnen opgelost worden." Wil men zich
alleen maar bepalen tot de handhaving van de kerkelijke
belijdenis? De ondervinding leert, „dat elke godsdienstige partij, wanneer haar geloof in de Kerk aangerand
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of van Staatswege verdrukt wordt, ten gevolge .der pligt..
matige verdediging van waarheid en regt, niet ontaardt
in, maar zich openbaart als eene Kerkelijke en ook als
eene Politieke partij. Eigenbaat, eerzucht, onregt, kan
in hetgeen door zoodanige partij verrigt wordt, gemengd
zijn; is altijd in hetgeen menschen verrigten gemengd.
Desniettemin is het waar dat eene Godsdienstige overtuiging nietsbeteekenend wordt, wanneer zij niet, ten
behoeve van hetgeen zij als waarheid belijdt, van de
middelen welke haar ten dienste staan, in het belang van
Kerk en Vaderland, een regtmatig gebruik maakt. De
geschiedenis toont dat, in hetgeen kerkelijk-politieke
partijen tot stand hebben gebragt, menigwerf de kracht
van menschelijke deugd en het alvermogen van Goddelijken zegen zigtbaar geweest is. Een kerkelijke partij
heeft het Gemeenebest der Vereenigde Nederlanden gesticht . . Hier en elders heft een kerkelijke partij dikwerf in ruime mate de echte burgerlijke en politieke vrijheid, in den weg der eenvoudige Godsvrucht, verleend,
welke, op andere wegen en kronkelpaden, halsstarrig en
vruchteloos gezocht wordt." 17
Wie eenmaal dit verband doorzien heeft, zal ook op
staatkundig gebied van zijn beginselen getuigenis geven,
al lijkt wellicht een spoedig succes uitgesloten en al
kunnen moeilijkheden zijn deel zijn. In het slotwoord tot
de vrienden, die zijn voorlezingen over Ongeloof en
Revolutie hadden gevolgd, zei Groen daarvan: „Ook bij
ongunst der omstandigheden, kan er getuigenis afgelegd
worden; dit voortdurend getuigenis zelve is reeds krachtige praktijk . . Ik mag het antwoord niet ontwijken op
de vraag, wat ik omtrent de geschiktheid van , het oogenblik denk. 1k houd het niet voor gunstig. Udele hoop en
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fraaie voorspiegeling baat niet. Onnoodig is het ook te
herhalen, dat we leven in een tijd van verslapping; eene
crisis, heilrijk voor het kranke lichaam, hebben wij binnen
kort niet te verwachten. Wij beloven u geen volledigen,
geen spoedigen, geen lichtverkrijgbaren triumf. Niemand
houde zich bezig met anti-revolutionaire politiek, indien
hij het heil des vaderlands begeert enkel op een weg
langs welken de wandelaar voor eigen wenschen en belangen bevrediging vindt; maar, hebt ge van dergelijk
een kleingeestigheid afkeer, laat ons dan opmerken wat
trouwens in het oog valt, dat het aan gelegenheid ter
plichtvervulling niet ontbreekt. Of is het verkondigen
van beginsels een weinig beteekenend werk? Gelooft gij
dat er, ik zeg niet enkel in de geschriften, maar in de
gesprekken der 18e eeuw, geringe kracht ter voorbereiding van de Revolutie lag? Er ligt ook thans in vrijmoedige belijdenis uwer overtuiging een vermogen, waarvan de werking alleen aan Hem, die den wasdom geeft,
bekend is, Wij hebben lang genoeg gesproken en geschreven, hoort men somwijlen; de tijd van handelen is
daar! als of spreken en schrijven geen handelen was, en
alleen de zaaier niets deed. Ik erken dat die aansporing
ook een gezonden en veelbeteekenenden zin beef t; wanneer ze ons wijst op de noodzakelijkheid om niet bij bespiegeling te blijven, waar beoefening vergund is. Laat
ons getrouw zijn, een iegelijk op eigen post; laat ons
bedenken dat, zoo het ons niet gegeven wordt groote
dingen te verrichten, de ergste ontrouw in de kleinste
zaken kan worden gepleegd; dat, zoo de prediking .daad
mag heeten, ook de daad predikt; laat ons, bij de zeer
geringe opofferingen waartoe wij voor als nog geroepen
worden, ter plichtsbetrachting en zelfverloochening in
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het oog houden, dat de heerschappij der waarheid veld
gewonnen heeft door getuigen, die de kracht hadden om,
waar het noodig was, getuigen tot in den dood, in den
meest praktischen zin, martelaars te zijn." 18
En voor den getuige vindt deze zelfverloochenende volharding haar belooning in zichzelve. Want „wat zou er
voor den Christen heerlijker kunnen zijn, dan lets te
mogen gevoelen van het „de ijver van uw huis heeft mij
verteerd!", dan eenigszins, met toepassing op eigen
levensbesteding, de eenvoudig-verheven beeldspraak der
Benedictijners, de brandende kaars met het opschrift:
Terar dum prosim (laat ik verteerd worden, mag ik
slechts van nut zijn), te verstaan!" 19
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5) a.w., bi. 9 v., 7.
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VI
IN VADERLANDSCHEN ZIN
1. Aansluiting bij het nationaal verleden

,, taatshervorming in vaderlandschen zin", zoo noemde Groen van Prinsterer een
der hoofdstukken van zijn Bijdrage tot herziening der
Grondwet. En wè1 mocht hij dat doen, want hij was
Nederlander tot in de kern van zijn wezen. Mede daarom
heeft hij den strijd aangebonden tegen den revolutiegeest, die immers evenzeer anti-christelijk als on-Nederlandsch was.
Reeds vroeg is hem dit bewust geworden. Niet zonder
reden gaf hij de periodiek, waarmee hij zijn loopbaan als
anti-revolutionair publicist begon, den naam van „Nederlandsche Gedachten".
Dit orgaan is ontstaan onder den indruk van de revolutionaire bewegingen in de zuidelijke Nederlanden, die
de voorboden waren van den Belgischen opstand.
„Sedert eenigen tijd", aldus de beginselverklaring en
situatie-teekening, waarmee het blad aanvangt, „wordt
het Zuiden des Rijks bijna geheel door eene faktie,
zachter woord mogen wij niet gebruiken, door eene gevaarlijke faktie overheerscht." Door deze minderheid, die
zich het Fransche model ten voorbeeld stelt, „worden to
gelijk de Constitutionele Troon, het Protestantismus en
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de Nederlandsche eigenaardigheid bedreigd; en door
omstandigheden van verschillenden aard, hebben de aan,.
vallers binnen weinige maanden zooveel kracht en stoutmoedigheid verkregen, dat het gevaar voor vrijheid en
orde, voor Christelijke verdraagzaamheid en voor onafhankelijk volksbestaan zeer wezenlijk is geworden."
Wanneer zal het doel zijn bereikt van deze „tegenstrevers van hetgeen Nederlandsch is? Als Rijk en Natie,
zoo niet aan Frankrijk, aan Franschen invloed onderworpen zullen zijn. Niet als of elk die door den stroom
medegesleept wordt, die misdadige bedoelingen koesteren zou; maar de hevigsten hebben dit in het oog; deze
is de strekking der reeds openlijk gepredikt wordende
beginsels; Volkssouvereiniteit, onbeperkte vrijheid van
een uit haren aard de vrijheid van anderen niet eerbiedigende leer, miskenning van het Nederlandsche beginsel
als grondslag van den Nederlandschen Staat. Nooit
heeft een faktie vrijwillig gerust, eer zij ten voile gezegevierd had; en, geeft men aan hare grondstellingen voet,
men wordt tegen wil en dank tot aan de uiterste gevolgtrekkingen gesleept."
Tegenover dit streven zoekt Groen steun in de verlevendiging van het nationaal besef: „Welk middel is tot
afwending van dit gevaar krachtig genoeg? De opwekking van den echt Nederlandschen geest. Deze verzet
zich tegen losbandigheid, even zeer als hij van slaafsche
afhankelijkheid gruwt. Door het zuiver Christendom gevormd, is hij tegen ongeloof en onverschilligheid gewapend, maar ook tegen bijgeloovigheid en dweeperij.

In vele opzigten gehecht aan hetgeen oud en voorvaderlijk, is, heeft hij scherp geteekende, eerbiedwaardige en
met den Franschen aard niet ligt verwisselbare trekken.
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Alleen in het opwekken en levendig houden van dien
Vaderlandschen geest, ligt voor Regeering en Volk het
genoegzame middel om de vijanden van orde, van ware
Godsdienstigheid en van Nederlandschen zin te bestrijden." '
Zijn leven lang is Groen aan dit programma trouw 9 ebleven. Wij zagen reeds, hoe hij aan de Revolutie verweet, dat zij altijd breekt met het verleden. Als aanhanger
van de historische school eischte Groen eerbied voor het
historisch gewordene. Een staatkundig schema, dat men
overal maar toe kan passen en dat voor elk yolk geschikt
is, bestaat alleen in de verbeelding van de revolutionaire
plannenmakers. Een natie is immers niet maar een „zielencijfer", een verzameling van toevallig bij elkaar geraakte individuen, maar een voortbrengsel van de historische ontwikkeling, waarin zij haar eigen, van alle andere
volken onderscheiden karakter heeft verkregen.
Wel schermt ook de Revolutie gaarne met de woorden
natie en vaderland, maar „weinig baat het den naam
van vaderlandsch en nationaal te geven aan revolutionaire beginselen, aan revolutionaire belangen, aan revolutionaire vrijheden, aan revolutionairen burgerzin."
Want „wat is natie, wat beteekent vaderland, wanneer
men de banden vernietigt der eenheid van geschiedenis,
godsdienst, zeden, gewoonten, beginsels, tusschen het
voorgeslacht en de nakomelingschap?" 2
Omdat de revolutieleer in haar wezen „met de geschiedenis breekt, wel uit vroegere toestanden ontleent, wat
den wetgever te pas komt, maar zich aan de historische
ontwikkeling in geenerlei opzigt gebonden beschouwt,"
miskent zij den oorsprong der volkskracht. Want „een
Volk is, in de eenheid van voorvaderen en nakomeling93

schap, aan een boom niet ongelijk, die tot in de uiterste
takken voedsel van den wortel ontleent. Snijd, met een
systematischen hakbijl, den wortel af, straks kunt ge
uit de doode takken een staketsel vormen, maar het is
de boom niet weer die, in den telkens terugkeerenden
overvloed van bladeren, bloesems en vruchten, de kracht
van den wortel in een levend getuigenis openbaart." 3
Derhalve is in Nederland, zooals in elk land, slechts
een politiek heilzaam, die aansluit bij de vaderlandsche
tradities. Althans indien men prijs stelt op vrije rationale ontwikkeling. Want „geen Natie is vrij, wanneer
ze niet overeenkomstig de grondtrekken van het historisch Volksbestaan geregeerd wordt."
Het is immers zoo gesteld, „dat een vrij Volk zich niet
kan onttrekken aan de wet eener ontwikkeling, die met
zijn oorsprong en vorming in verband is; dat het de
keus niet heeft van eigen aanleg en historisch karakter,"
en „dat een Volk, evenmin als een mensch, zich zelven
heeft gemaakt; dat men gebonden blijft aan zijn invididualiteit, en dat de nationaliteit de individualiteit van
een Volk is." 4
Daarom heeft Groen er in 1829 tegen gewaarschuwd,
ter wille van de Belgen te breken met wat in NoordNederland historisch geworden was. „Zeggen wij met
vrijmoedigheid, terwijl het nog tijd is, dat men een Volk,
hetwelk zijne waarde gevoelt, geene instellingen vreemd
aan deszelfs zeden, vreemd aan de daaruit ontleende
Grondwet, opdringen kan; en dat het zich niet lijdelijk
instellingen laat ontrooven, welke in het nationaal bestaan ingeweven zijn; die het van zijne voorzaten ontving en aan zijne kinderen hoopt over te brengen, als
een erfdeel van echt maatschappelijk geluk." 5
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Ook van de staatsvorm geldt, dat zij bij het historisch
gevormde volkskarakter moet aansluiten. „Een staatsvorm is, in zeker opzigt, voor de Natie wat het ligchaam
voor de ziel is, het orgaan waardoor zij werkt, de gedaante waarin zij ontwikkeling en wasdom verkrijgt en
openbaart, en welke met het volksleven in geen willekeurig, maar natuurlijk en noodwendig verband is."
Daarom beweert Groen, „dat er geen Volk is waarin
zich het organiek leven der Natie niet in eene eigenaardige Staatsregeling en historische constitutie vertoont; dat, zoo men geschrevene grondwetten begeert,
de taak van den wetgever niet is een scheppen van hetgeen hem bevalt, maar een opteekenen der grondtrekken door het Volkswezen in het zamenstel der inrigtingen en verkregen regten geprent; een daarstellen of
voorbereiden van hervormingen welke, met eerbiediging
dezer grondregten, noodig of wenschelijk zijn; vooral
cok een wegnemen der hinderpalen waardoor de voortgaande ontwikkeling en vrije beweging der Natie zou
worden gestuit." 6
Op Nederland toegepast wil dit alles zeggen, dat
„alleen de Nederlandsche eigenaardigheid, in yolkshistorie en volksgeloof geworteld, voldoenden waarborg
van nationale welvaart en kracht" levert, en „dat er
geene redding zal zijn dan door terugkeering tot Christelijke, historische, Nederlandsche beginsels. - En omgekeerd, „wanneer eene politieke rigting daarmede niet
vereenigbaar is, beweer ik, dat ze anti-nationaal is. Zij
is het, omdat ze aan de Natie ontneemt hetgeen voor de
ware vorming en de veerkracht der Natie vereischt
wordt. - 7
Waar zijn deze nationale trekken, deze Nederlandsche
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beginsels te vinden? Ze staan geschreven, antwoordt
Groen, „in het hart van bet nog onverbasterd deel der
bevolking . . Zoekt ze op elke bladzijde uwer historie,
en gij zult ze overal terugvinden waar de Natie eenige
veerkracht aan den dag gelegd, eenige grootheid van
karakter getoond, eenigen invloed tot heil van andere
Volken gehad, overal waar Nederland den Nederlandschen naam onbesmet aan een volgend geslacht overgeleverd heeft.- 8
Vandaar dat Groen zoo'n .groote waarde hechtte aan
de bestudeering van de vaderlandsche gesohiedenis, en
zelf zich daarmee zoo langdurig en intens heeft beziggehouden. Kennis van de nationale ,historie is niet alleen
de bron van vaderlandsliefde, maar tevens voorwaarde
voor de instandhouding van wat echt-Nederlandsch en
de afwering van wat daarmee strijdig is. ,,Men bemint
niet, men bemint ook het Vaderland niet, hetgeen men
niet kent. Waar dat Vaderland niet behoorlijk kan worn
den gewaardeerd, waar men de betrekking op het voorgeslacht niet onderhoudt, daar kan al spoedig de voorkeur voor eigen gewoonten, eigene zeden, eigene letterkunde, ook zelfs voor eigen onafhankelijk bestaan, door
de begeerte naar hetgeen vreemd en nieuw is, worden
vervangen, en met die heilzame voorkeur gaat insgelijks
de zucht voor de eer der Natie te igrond, eene edele
zucht, die steeds de oorzaak van zoo veel groots en
goeds is geweest. Het is 's Lands historie, die nieuwe
krachten schenkt aan deze verflaauwende zucht; het is
's Lands historie, die, op een waardiger wijs dan geldof grondbezitting, aan land en landgenooten verbindt;
het is 't. Lands historie, die ons, door de deelneming aan
het lot en den roem van het lieve Vaderland, eene be96

trekking des harten op al wat vaderlandsch is, doet
gevoelen.- 9
2. Geen reactie, maar geleidelijke verbetering
Wanneer Groen eischt, dat een streven naar nationale
politiek zal aansluiten bij deze historische grondtrekken
( over hun inhoud straks nader!), wil dit dan zeggen,
dat hij terugkeer verlangt naar een toestand die voorbij is?
Allerminst!
Hoe vaak men hem daar ook van beschuldigde, altijd
weer heeft hij betuigd, dat hij van reactie afkeerig was.
Niet contra-, maar anti-revolutionair wilde hij heeten.
Een caricatuur noemde hij het, wanneer men hem en
zijn geestverwanten toesahreef, „dat het oude, geheel
het oude, en niets dan het oude door ons begeerd wordt;
dat wij noch op veranderde omstandigheden, noch op
verkregene regten, noch op de ontwikkeling der politieke wetenschap acht willen slaan; dat het ons om eene
Restauratie onder de leus „est quia fuit" te doen is. Van
dergelijke rigting heb ik mij steeds afkeerig betoond.
Niet de Revolutie ontken ik; niet de uitkomsten der
Revolutie, maar het revolutionair beginsel verwerp ik.
Ik neem den geheelen maatschappelijken toestand, gelijk die, ten gevolge ook der Revolutie, zich heeft ontwikkeld tot op den ihuidigen dag; maar ik beweer dat
Staat en Maatschappij, in hun tegenwoordige gesteldheid en vorm, voortaan, met uitsluiting van verderfelijke
begrippen, aan den heilrijken en heiligenden invloed
der onveranderlijke en hoogste waarheid moeten worden
ondergeschikt .. Wanneer ik op restauratie het oog
heb, is het mij niet te doen om terugkeering tot ver97

ouderde vormen, om plotselinge omkeering van den
maatschappelijken toestand, om miskenning der rechten
van alien, ten behoeve eener partij. Maar, door de ervaring en het eeuwigblijvend Woord der Openbaring geleerd en geleid, beweer ik de onveranderlijkheid van
waarheden, wier verzaking tot dwaalbegrippen gevoerd
beef t, waarvan het onvermogen en de verderfelijkheid
dagelijks meer in het oog valt. Eene, naar de omstandigheden gewijzigde, toepassing van het christelijk staatsrecht is de ware behoefte van onzen tijd." Een toepassing, die rekening zal houden met de resultaten van de
Revolutie. Want Groen was er van overtuigd „dat, te
midden van de dwaasheden der revolutionaire toepassing, leerstellingen en inrigtingen te voorschijn kwamen, van groote waardij; inrigtingen welke niet ten
onderste boven gekeerd, maar van het revolutiebeginsel
ontdaan en met historie en refit in overeenstemming
moeten worden gebragt." '°
Maar een dergelijke hervorming zal igeleidelijk tot stand
moeten komen. Groen was van meening „dat eene hervorming, om waarlijk hervorming te zijn en duurzaamheid te hebben, - niet onverwijld en onvoorwaardelijk,
maar langzamerhand en met eerbied voor het bestaande, tot stand moet worden gebragt." "
Daarom waarschuwde hij tegen overijling, Men zal, eer
men verder .gaat, de zekerheid moeten hebben, dat het
nieuwe het oude overtreft. „Het is niet genoeg dat men
verandering wil, zoo men niet verbeteren kan, en het is
geen waarborg van welgelukken, wanneer men in het
ondernemen geenerlei moeijelijkheden ziet." 12
Nog minder heil verwachtte hij van een gewelddadige
actie tot het verkrijgen van hervormingen. „Ik ben tegen
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geweld en vertooning van geweld. Ik misprijs het, als
ongeoorloofd en, zoo men nog een anderen grond van
afkeuring begeert, ook als overtollig. Ter hervorming
van een Staat wordt, als de Natie met haar pligten en
regten bekend is, geen geweld, maar een opwekken
van den Volksgeest en een ontwikkelen van echten
Burgerzin vereischt." Van een streven naar hervorming
in dezen zin „is behouden en verbeteren, geen vernietigen en herscheppen de leus. Het tegenwoordige moet
de ontwikkeling van het verledene zijn." 13
Maar „dit vergete men vooral niet, dat het verbeteren,
indien men zich dus uitdrukken mag, geen stuk.- en
lapwerk wezen moet; zoodat men nu eens hier, dan eens
daar wijzigingen, zonder eenheid of zamenhang, aanbrengen zou; maar dat hier vooral naar een vast plan,
en voor iets meer dan de behoefte van het oogenblik.
moet worden gewerkt .. De redding van Nederland
moet niet van een gunstigen loop der omstandigheden
worden verwacht, maar van hetgeen boven de omstandigheden verheft. - 14
3. Christelijk-nationaal
Grondige bestudeering van onze geschiedenis had Groen
geleerd, waarin het nationale erfgoed van Nederland
bestaat. Hij vatte het samen in een tweetal eigenschappen, n.l. gehechtheid aan het Christendom en vrijheidszin. Wij willen nagaan, hoe hij den inhoud van cleze
traditioneere trekken nader heeft omschreven en op
welke wijze hij ze gehandhaafd wilde zien.
Daar is dan in de eerste plaats de gehechtheid aan
het Christendom. Nederland is, historisch beschouwd,
een christelijk land. Groen heeft dat aldus uitge99

werkt: „Bij de beschouwing onzer geschiedenis moet
nooit worden voorbijgezien dat de grootheid der Vereenigde Nederlanden steeds aan den bloei verknocht
was van de Hervormde Christelijke Kerk. Historische waarheid is dit: eene waarheid die nooit in
twijfel getrokken is, voor dat ook de historie dienares der heerschende onchristelijke meeningen werd.
Uit den strijd voor het geloof rees het Gemeenebest op.
Godsdienstig.heid is de heerschende en vormende trek
van het nationaal karakter geweest. Wat daarin eigenaardig en voortreffelijk is, staat met dezen hoofdtrek in
onmiddellijk verband. De bloei en het aanzien der Republiek moeten verklaard worden uit de energie die de
geloofskamp aan het volksleven gaf. Zoowel de maatregelen tot slechting der kerkgeschillen, als de oorlogen
tegen Spanje en Fran'krijk, hadden voornamelijk de bevestiging van het zuivere Christelijke Protestantisme ten
doel .. De Godsdienst was, gelijk voorheen overal, de
grondslag van den Staat; doch zij was sneer nog dan
elders doorgedrongen tot alle deelen der maatschappij,
en het was onder de banier van het Gereformeerde geloof, dat hier in ruime mate vrijheid, verdraagzaamheid,
welvaart, nationale magt en grootheid aangetroffen
werd." 15
Deze gehechtheid aan het zuivere Christendom, dit steunen op Gods Woord, was de krachtbron, waaruit het
Nederlandsche voorgeslacht zijn volharding en energie
geput heeft. „Wanneer wij in onze Calvinistische voorvaderen moed en volharding wenschen to prijzen, laat
ons de bron hunner voortreffelijkheid zoeken in 'hun
ongeveinsde godsvrucht, waarbij men, omdat men God
vreest, voor aardsche machten, die men om zijnent wil
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eerbiedigt, onbevreesd is. Laat ons het steunsel hunn.er
zielskracht erkennen in het doorvoed zijn met de zielespijs van Gods Woord, die tegen laaghartigheid evenzeer als tegen hooghartigheid versterkt. Laat ons de
onverschrokkenheid, op slagvelden en raadzalen, zoowel
als op moordschavotten, afleiden uit hun gewapend zijn
met het zwaard des Geestes, met den Bijbel, waarmede
men, ter nakoming van de bevelen Gods tegenover
medestervelingen, geen gevaar ontziet, geen gevaar kept,
bij de belofte: Zijt getrouw tot den dood en Ik zal u
geven de kroon des levens. " 16
Welnu, dit „Gereformeerde volksgeloof, naar de eigenaardigheid der zoogenaamde Calvinistische en Puriteinsche rigting is, in elk hagchelijk tijdsgewricht, de steun
van Kerk en Vaderland geweest. De Gereformeerden,
alhier niet door aantal magtig (langen tijd een zeer
kleine minderheid), maar door de onbedwingbaarheid
van een moed en volharding uit geloofsvertrouwen en
pligtbesef", vormden „de kern der Natie."7
En al is in later tijd die geloofskracht gaan verflauwen,
nog is in Nederland de gehechtheid aan het Christendom nationaal. Daarmee zal elk staatkundig streven, dat
echt-Nederlandsch wil zijn, rekening houden. Bij de
handhaving van het Evangelie, „het kostelijkst erfgoed
der Natie", is het echter „niet te doen om uiterlijkheden,
om fraaije woorden en betuigingen, om een uithangbord
en firma; om een staat, heilig gelijk weleer het heilig
Verbond; niet om nu en dan eene hulde aan het liefderijke bestuur eener wijze Voorzienigheid in een staatsstuk to zien vlechten .. Neen, wij verlangen jets meer.
Het nationale geloof is het christelijk geloof, het nationaal onderwijs is het christelijk onderwijs, de nationale
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wetgeving is de christelijke wetgeving .. Nederland
is een christelijk Land, waarin eerbiediging van het
Evangelie het regt en de pligt van Overheid en onderdaan is. De Overheid, christelijk of niet, is aan deze
- hoogste Landswet gehouden. Een christelijk Land.
Menigeen die zich ergert aan het woord Staat, zal evenwel gaarne erkennen dat, onder elken regeringsvorm,
de Overheid aan de regten en behoeften eener Christer
likeNatie behoort gedachtig te zijn. Ook wij verlangen
geen onderwerping van den Staat aan de Kerk. Maar
moet de scheiding aldus worden verstaan dat de gezindheden als secten, voor zoover en voor zoolang dit
met publiek belang en publieken dienst overeenkomt,
binnen den kring van hear particuliere inrigtingen, worden geduld? Neen; geene scheiding van Kerk en Staat,
waardoor de Natie in de openbare instellingen, van hoar
godsdienst beroofd wordt .. Scheiding van Kerk en
Staat beteekent niet dat in de openbare instellingen,
waar Godsdienst te pas komt, 3p het geloof der gezindheden waaruit zij zamengesteld is, niet mag worden
gelet. Op het geloof der Natie moet worden gelet." "
Maar wanneer men zich op het standpunt stelt, — en
noodgedwongen heeft hij dat later ook zelf gedaan, —
dat de staat als zoodanig feitelijk godsdienstloos is, dan
eischt Groen, dat dit werkelijk neutraliteit zal beteeke.
nen, en niet het opdringen van een Christendom bover
geloofsverdeeldheid, waardoor van staatswege het schriftuurlijke Christendom wordt geschaad. Want „in den.
godsdienstloozen Staat zijn Christenen, en ik kom voor
hen vragen de uitoefening van de vrijheid, ter christelijke pligtbetrachting onmisbaar. Hebben de openbare
instellingen het christelijk karakter verloren, daarnaast
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moet volkomen vrijheid ter ontwikkeling van individuele
veerkracht voor een iegelijk bestaan." Opdat „de christelijke veerkracht eener Natie, die, aan haar geschiedenis
gedagtig, met den niet-christelijken Staat nog niet homogeen is, door geen opzettelijke en veelzijdige tegenwerking gesmoord wordt." 19
4. Pro Libertate
Is gehechtheid aan het Christendom de eerste van de
traditioneel-Nederlandsche trekken, naast haar staat als
tweede historisch kenmerk van ons yolk de vrijheidszin.
Tusschen die beide is samenhang. „Door het onwankelbaar vasthouden aan Gods Woord was het dat men
vrijheid en onafhankelijkheid verkreeg en behield. Het
steunen der Nederlandsche Maagd op de Heilige Schrift
is niet slechts een verheven les en een treffende allegorie der voormalige munt; het is, in de juistheid van
het gekozen beeld, het kort begrip der historic van ons
land." 20
Het begrip vrijheid eischt een nadere bepaling. Vrijheid
immers is een leus, die elke staatkundige beweging in
haar vaandel voert. Ook de Revolutie heeft haar beloofd. Wij zagen reeds wat er, naar Groen's aanwijzing,
van deze revolutionaire vrijheid in de practijk terechtkomt. Zij bleek synoniem to zijn met anarchie en losbandigheid. Maar de vrijheid, die in Nederland inheemsch was, droeg een ander karakter.
Waardoor heeft ons land den eerenaam verworven van
het klassieke land der vrijheid?
„Wanneer men naar waarheid de geschiedenis in het
oog houdt, kan het, welke middelen van verdediging en
zelfbehoud er in de tijden der Republiek ook zijn geno103

men, niet worden ontkend dat, vergelijkenderwijze met
hetgeen in andere landen tegen onze ,geloofsgenooten
plaats had, Nederland geweest is een toonbeeld van
verdraagzaamheid."' Maar deze verdraagzaamheid is
voor alles geweest een uitvloeisel van de gewetensvrijheid. De historie leert dat, al ontbraken misstanden niet
steeds, „bij ons de vrijheid van conscientie altijd op den
voorgrond heeft gestaan. In Nederland werd aan alle
gezindheden eene toen schier voorbeeldelooze vrijheid
gelaten om naast elkander, als stille en vreedzame Buren, to leven overeenkomstig haar geloof; daarom werd
Nederland het klassieke land der vrijheid genaamd . .
Vrijheid van conscientie is in dit land verdedigd tegen
buitenlandsche mogendheden, dikwijls in zamenspanning tegen ons opgetreden; verdedigd tegen Spanje,
tegen Oostenrijk, tegen Frankrijk en Engeland vereenigd; en, omdat die strijd voor conscientievrijheid door
dit land met moed en volharding gevoerd is, daarom ook
is Nederland het klassieke land der vrijheid genaamd!
En uit dit land is, ter fnuiking van conscientiedwang
ook in andere landen, medegewerkt. Uit dit land is,
onder de vlag van Nederland en Oranje, in Engeland
met ,kracht de vestiging eener staatsregeling ondersteund, welke, terwijl zij de ware politieke en godsdienstige vrijheid ,handhaaft, reeds duizend-en-eehe vrijzinnige staatsregelingen ,heeft overleefd, Ook daarom
wordt, niet hier lalleen, maar ook in Engeland en in
andere landen van Europa, Nederland nog heden als
het klassieke land der vrijheid vermeld."
En hoe is het later geweest? „Die nationale Nederlandsche politiek, die politiek van regtvaardigheid, van verdraagzaamheid, van gewetensvrijheid voor alien, heb104

ben wij die laten varen, toen wij, helaas! onder de klassieke landen der vrijzinnigheid werden geteld? Het liberalisme heeft ons, ook in dit opzigt, groot nadeel gedaan.
Het heeft de Roomschen geemancipeerd, maar op eene
wijze, die hen, met de andere gezindheden, onder de
gevaarlijke suprematie bracht van den alvermogenden
Staat. Vandaar zooveel onregt aan alle gezindheden en
zooveel schade aan het Vaderland, jaren achtereen berokkend. Maar, te midden van die vrijzinnige atmosfeer,
heeft zich telkens het nationaal gevoel voor regt en
waarheid geopenbaard .. Den aard van het klassieke
land der vrijheid hebben wij .. niet verloochend." 22
Handhaving van dit „dierbaarste volksregt, gewetensvrijheid ter evangelische pligtbetrachting", achtte Groen
dan ook de eerste taak van een nationale staatkunde.
En handhaving van de vrijheidsrechten, die er rechtstreeks mee samenhangen. Want „vrijheid van geweten, vrijheid van godsdienstoefening, vrijheid van onderwijs, hiertusschen is een onverbreekbare band." Deze
historische volksrechten, „door den loop der eeuwen in
het volksgeheugen geprent," zijn „de bestendige Nederlandsche Grondwet, waarvan elke constitutie een afdruk
behoort te zijn." 23
De vrijheid van godsdienstoefening, als een echt-Nederlandsch beginsel, heeft Groen verdedigd, toen de regeering Naar miskende tegenover de Afgescheidenen; toen
„een vereenigd vasthouden aan het zaligmakend Evangelie, waarvoor het bloed der Vaderen gestroomd had,
tot in de binnenkameren als misdaad achterhaald, en
een gezamenlijk en biddend lezen der Heilige Schrift, in
een land waar Overheid en Volk in vroeger dagen op
den Bijbel niet te vergeefs hadden gesteund, in de rij
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der wanbedrijven geteld werd." En in het algemeen is
Groen steeds opgekomen voor de vrijheid en zelfstandigheid der Kerk, voor het recht der gezindheden.
Want „de hier te lande bestaande christelijke kerkgenootschappen, en ook het Israelitische kerkgenootschap,
hebben een grondwettig niet alleen, maar een openbaar
en historisch aanzijn .. De Kerken, de Gezindheden,
zijn zelfstandige en onafhankelijke corporation in den
Staat. Daaruit vloeien verscheidene gewigtige gevolgen
voort. Vooreerst, dat al wat naar een jus in sacra zweemt,
vervalt. Ten andere, dat aan de Kerk, als zelfstandige
corporatie, toegekend wordt wat tot haar bijzondere
administratie en eigen zaken behoort; dus de vrijheid
van bijzonder onderwijs, en de volkomene onafhankelijkheid der diakonien. Ten derde, dat deze corporation,
evenals alle andere, regt hebben op de bescherming
welke van Gouvernementswege aan alle personen en
aan alle corporation in den Staat toekomt; dat ze aan
de Kerk, ook weder gelijk aan alle andere corporation,
moet worden verleend, naar gelang van haar eigenaardigheid, van hetgeen eene Kerk karakteriseert." 24
Maar vooral ook de beknotting van de onderwijsvrijheid
heeft hij gebrandmerkt als een onnationaal bedrijf en als
een poging, de gewetensvrijheid te verkorten. Den voorstanders van schooldwang riep hij toe: „Wie geeft u, in
het vrije Nederland, het regt om anderen te dwingen?
De vraag is niet: wie in godsdienstige of ongodsdienstige beschouwing gelijk heeft? Dit is de vraag: of, waar
de conscientie in het spel is, de een moet berusten in
hetgeen de ander goedvindt?" En reeds in 1840 zei hij
in de Tweede Kamer: „Ouders die, met of zonder genoegzamen grond, in gemoede overtuigd zijn dat de strek106

king van het onderwijs op de bestaande scholen onchristelijk is, moeten niet, regtstreeks of zijdelings, worden
verhinderd aan hunne kinderen zoodanig onderwijs te
geven als zij meenen te kunnen verantwoorden voor
God. Die dwang, ik zeg het ronduit, is ondragelijk en
behoort een einde te hebben. Het is eene aanmatiging,
ontsproten uit de revolutie-leer, welke, met voorbijzage
van de regten der ouders, de kinderen beschouwt als het
eigendom van den Staat .. Geene zoodanige vrijheid
van Onderwijs als ik hier aangeduid heb, het corollarium
der gewetensvrijheid, kan op den duur worden geweigerd." 25
Op deze vrijheid, „als eene eigene vrucht van Nederlandsche vrijheidsliefde en godsdienstzin", heeft de natie
recht. „Het geldt hier een regt, geen gunst. De natie
heeft regt, met nauwgezette inachtneming van de
Grondwet, naar den eisch der historische landswetten
van een Christelijk yolk te worden bestuurd. Er zijn
historische regten, waaronder hier te lande de Christelijke volksopvoeding behoort, waarop, ook niet met gemeen overleg van de drie takken der wetgevende magt,
inbreuk mag worden gemaakt .. Aan de waardigheid
en van het christelijk volksbelang, en van de bij uitnemendheid nationale rigting waarvoor wij opkomen, gedagtig, is het ons niet te doen om aftroggeling van een
aalmoes. Wij vragen aan de Kamers en aan de Kroon,
niet als gunst, maar als regt, het handhaven der dierbaarste vrijheden, eigendom der natie, met het bloed der
voorvaderen betaald, in onze volkshistorie met onuitwischbare letteren gegraveerd, en daaruit, als onvervreemdbaar, overgeboekt in de 'rondwet." 26
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5. Nederlands staatsbestel
Niet alleen in de handhaving der gewetensvrijheid is
den Nederlandschen vrijheidszin tot uiting gekomen.
Ook ons staatkundig bestel heeft zij een eigen karakter
verleend.
Het een stoat met het ander in verband. Tengevolge
van haar eigensoortige christelijk-protestantsche geaardheid „heeft onze natie eigen beginselen, oak van staatsregt. - Boven andere protestantsche landen namelijk
„had Nederland een onberekenbaar voordeel. In het, uit
Frankrijk en Zwitserland vooral, herwaarts overgebragte
Calvinisme. In Puriteinsche onwankelbaarheid en veerkracht lag het beginsel, niet enkel onzer kerkelijke reformatie, maar ook der formatie van ons Gemeenebest . .
Vandaar vrijheidszin, het sine qua non van een echtconstitutioneel Gouvernement, bij de volkskern nationaal.- 27
Terecht heeft men aan dit Calvinisme „den oorsprong
toegeschre,.7en van het echt-constitutioneele Staatsregt, .. dat is van de aan Gods ordening gebonden
staatsburgerlijke rechtsgemeenschap onder elken regeringsvorm." 28
Noch absolutisme, noch onbeperkte volksregeering zijn
daarom in Nederland nationaal. Maar wêl volksinvloed.
„Nederland is een vrij land, waar de regten van bijzon-.
dere personen en corporation van allerhanden aard geeerbiedigd, en de natie, zoo dikwerf zij niet ander het
juk der aristocraten gebragt werd, een belangrijken invloed op de behandeling der staatsaangelegenheden
had .. Een ruime invloed der burgerij is niet slechts
een constitutioneel, het is een Nederlandsch beginsel." 29
Dat komt ook tot uiting in den aard van ons koning108

schap, zooals dat na 1813 bestond. „Hier is het koningschap, meer welligt dan in eenig land, met republikeinschen zin en geest doorvoed, heeft een republikeinschen
wortel, is geboren uit de geschiedenis van het Gemeenebest. De koning is het eminente hoof d, hetgeen de Natie
eeuwenlang begeerd heeft, In die eenvoudige waarheid
ligt de waarborg tegen afwijkingen aan den eenen of
aan den anderen kant. De koning in Nederland is niet
een Landsheer, maar ook niet een figurant .. De koning is beschermheer, desnoods tegen de meerderheid,
desnoods tegen eene tijdelijke opinie; beschermheer van
de regten en vrijheden des yolks. Dit is het denkbeeld
geweest in 1813, en daarom was het woord, op zich zelf
misschien gevaarlijk, Souverein, in ons land niet gevaarlijk, omdat hetgeen daarin gevaarlijk had kunnen
zijn, in de volkshistorie een correctief had." Misverstand was ondenkbaar, „omdat de vorst zoowel als het
yolk wist, dat op dezen vrijgestreden grond, na de afzwering van den spaanschen landsheer, over landsheerlijke oppermagt geen spraak was, dat geenerlei staatsvorm mogelijk werd gerekend dan naar de eigenaardigheid eener volkshistorie, met republikeinschen zin en
geest doorvoed." 30
Deze souvereiniteit beteekent dan ook „geen revolutionaire autocratie; geen onbepaald gezag, noch in de wijs
waarop het uitgeoefend wordt, noch in de voorwerpen
waaromtrent het verkeert. Geen inkrimpen van yolksvrijheid en invloed, tot er bijna niets overig is; geen
willekeurig en angstvallig reglementeren van zooveel,
hetgeen niet aan gouvernementsbanden moet worden
gelegd." 31
Daarom kon Groen verklaren, al hield hij niet van het
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woord democratie, wijl dat toenmaals bijna synoniem
was met volkssouvereiniteit: „Op een democratisch
element, op volksinvloed, heb ik steeds, met het oog op
onze geschiedenis, prijs gesteld. Als op een kostbaar, een
welligt onmisbaar element in den Nederlandsch-constituti onelen reg eringsvorm. - 32
In de volksvertegenwoordiging komt die invloed tot
uiting.
Heeft Groen dan niet de gebreken gezien, waaraan het
parlementaire stelsel kan lijden? Zeer zeker! Tegen overschrijding yen machtsbevoegdheid door de Tweede
Kamer heeft hij herhaaldelijk gewaarschuwd. Zij mag
de zelfstandigheid van het overheidsgezag niet in gevaar brengen. „Overal, en althans op nederlandschen
bodem, behoort men verpersoonlijking van het staatsalvermogen te beschouwen als anti-nationale miskenning
van het staatsregtelijk alfabet. Doch evenmin, zegt elk
voorstander van het koninklijk gezag, en ik zeg het dus
ook, geve men een zoogenaamden Koning aan de overmacht der factien prijs." Hij wilde „geen vergulden
weerhaan op de torenspits, die, van dit exceptioneel
verheven en schitterend standpunt, de politieke windvlagen, niet gadeslaat en evenwel aanwijst. Of, zonder
beeldspraak, geen koning die, enkel figurant, tot handhaving van gewetensvrijheid of verbreking van gewe,tensdwang machteloos zou zijn." 33
Maar Groen voelde er niets voor, terwille van mogelijke
uitwassen het heele stelsel overboord te gooien. In De
Nederlander schreef hij eens: „Men zou kunnen vragen: Wat is het voordeel, hetwelk de natie, door den
geheelen toestel der zoogenaamde Volksvertegenwoordiging, erlangt? Dergelijke vragen werden reeds ge110

hoord. Minder welligt (ofschoon ook dit door sommigen met heftigheid geschiedt) het smalen op de regtstreeksche verkiezingen; maar de minachting voor de
parlementaire omslagtigheid en onvruchtbaarheid in 't
algemeen; de jammerlijke overhelling naar het Bonapartisme, het verlangen naar een krachtig Gouvernement, hetwelk in de volksvertegenwoordiging geenerlei
oppositie ontmoet en van de constitutionele regering
enkel den schijn en de vormen in stand houdt; deze
alleszins verklaarbare wijziging der vrijzinnige begrippen wint ook in Nederland veld.
Wat de anti-revolutionaire rigting betreft, kan men
gerust zijn.
Al waren de regtstreeksche verkiezingen, in onze schatting, nog veel meer fafkeurenswaard, wij zoeken het heil
van het Vaderland niet in het alwederom wijzigen der
pas gewijzigde vormen; maar in de opwekking van die
nationale veerkracht, wier vermogen nooit luisterrijker
dan in het zegevieren over anti-nationale wetten openbaar wordt.
Slapheid en ontzenuwing der Staten-Generaal is voor
ons een reden van jammer, niet van gejuich. Wat zou
daarvan het gevolg zijn? Autocratie en bureaucratie.
Wij verlangen dat de volksvertegenwoordiging niet
beurtelings, in dagen van opgewondenheid, aan revolutionaire doordrijving van valsche beginsels, in dagen
van teleurstelling, aan reactionaire beginselloosheid en
uitsluitenderwijs aan stoffelijke belangen en administratief beheer dienstbaar worde gemaakt.
De houding der volksvertegenwoordiging moet met de
behoeften en regten en vrijheden der Natie in een on,.
miskenbaar verband
34
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Wanneer het parlement aan dien eisch voldoet, is het
gemeen overleg tusschen regeering en volksvertegenwoordiging een waarborg voor vrijheid en gezag. Dan
is er inderdaad gezonde volksinvloed.
De Kamer zie haar taak echter vooral in het ter sprake
brengen „van die hoofdbeginselen althans, waarvan
bestuur en wetgeving afhankelijk zijn. Het is wenschelijk, ook voor het Gouvernement, omdat vooral ook in
deze Kamer aan de Natie, als ware het, de pols moet
kunnen worden gevoeld. Ja, ik acht dat zoodanig ter
sprake brengen van hoofdbeginselen bij uitnemendheid
de roeping is dezer Kamer. Zoo die roeping enkel of
vooral in het mede-redigeren van wetten bestond, dan
voorzeker ware, ter bereiking van dit doel, een betere
regeringsvorm denkbaar; dan zou misschien een constituticneel Gouvernement onder de minst wenschelijke
regeringsvormen moeten worden geteld. Het grote, het
niet genoeg gewaardeerde voorregt van dien regeringsvorm is, dat ,hier telkens de wensch, het verlangen, het
gevoelen der Natie kenbaar kan worden gemaakt; dat
er aldus kan zijn eene gestadigheid van gemeen overleg,
met het Gouvernement aan den eenen, met de Natie aan
den anderen kant. Hierdoor alleen kan er regelmatigheid en kracht van nationale belangstelling zijn." 35
De regeering van haar kant dient zich to onthouden van
bemoefingen, die niet tot haar competentie behooren.
Geen alles reglementeerende centralisatie, maar zelfstandigheid van de deelen en van sociale en maatschappelijke
kringen bevordert de gezonde volksontwikkeling. „Wat
is zelfstandigheid? Ik weet geen eenvoudiger antwoord
dan orzafhankelijkheid in eigen kring. Zelfstandigheid
kan, buiten dien kring, met eene groote mate van onder112

geschiktheid en afhankelijkheid gepaard zijn; binnen
eigen kring moet, zoo men zelfstandigheid begeert, onafhankelijkheid zijn. Zelfstandigheid der familie bestaat
hierin, dat de huisvader geene bevelen ontvangt in de
aangelegenheden van het gezin; desniettemin is de
familie, in plaatselijke belangen, aan het gemeentebestuur ondergeschikt .. Zelfstandigheid der deelen,
bij ondergeschiktheid aan het geheel, is de conditio sine
qua non van een wel georganiseerden Staat. Immers de
Staat behoort to zijn een zamenstel van leden, wier persoonlijkheid, eigenaardigheid en verkregen regt, in verscheidene opzigten, buiten bereik van het centraal gezag
ligt." 36
Aan deze beginselen is Groen bij zijn werkzaamheid op
staatkundig gebied steeds trouw gebleven. De doelstelling van zijn anti-revolutionaire politiek heeft hij, in
korte samenvatting, aldus geformuleerd. „Wij hebben
gewild terzijdestelling van liberale theorien, toepassing
van Christelijke, historische, Nederlandsche beginsels.
Ook wij hebben, na 1848, geen reactie of conservatisme,
met versmooring van vrijheidszin en uitdooving van
volksgeest, en met behendig wederinpalmen van hetgeen verleend was, gewild; neen, veeleer inachtneming
van den gegeven toestand; naleving, partiele herziening,
ontwikkeling der Grondwet. Een Overheid bij de gratie
Gods en daarom aan zijn wil en aan de landswetten en
verkregen regten, niet aan de willekeur der numerieke
meerderheid van de bevolking ondergeschikt. Een
Koning, die door en met een verantwoordelijk Ministerie regeert; een Ministerie, zelfstandig door eigen
aansprakelijkheid en overtuiging, aldus uitnemend orgaan
voor het gebruik, uitnemend bolwerk tegen het misbruik
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der koninklijke magt. Een Koning-figurant evenmin als
een Koning-autocraat. Bij het Ministerie overwigt en
leiding; bij de Kamers toezigt en veto. Geen gewigtige
verandering in 's Lands bestuur zonder gemeen overleg.
Geen budgetverwerping als dwangmiddel, waardoor de
geheele Staatsregeling zich in het welbehagen der meerderheid van Kamers en kiesgeregtigden oplost. Geen
stelselmatige losbandigheid, maar eene met het gezag in
onderlingen waarborg zaamgevlochten vrijheid; vrijheid
van geweten; vrijheid van Godsdienstoefening, van vereeniging, van onderwijs, vrijheid voor uitoefening van
regten, vrijheid bovenal voor hetgeen tot pligtbetrachting behoort." 37
6. Samenwerking en isolement.
De handhaving van dit nationale erfgoed beschouwde
Groen als de voorwaarde voor Nederlands geestelijk
welzijn, en dus als het programpunt van een echtNederlandsche politiek. Daarin zag hij een basis van
samenwerking van alle welgezinden. Maar die samenwerking moet dan ook tot stand komen, want „de eerste voorwaarde onzer nationale kracht is eendragt onder de zonen van hetzelfde Vaderland." 38
Doch eendracht en eendracht is twee. Niet elke eensgezindheid is bevorderlijk ter bereiking van het gestelde
doe!.
Groen heeft alle aanleiding gehad, zijn gedachten over
dit onderwerp uitvoerig mee te deelen. Herhaaldelijk is
hem verweten, dat zijn beginselen te exclusief waren om
samenwerking mogelijk te makers. Gij plaatst u apart,
zoo voegde men hem toe, en in stede van de samenwerking te bevorderen, verstoort gij haar.
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In het bijzonder omstreeks 1848 kwam dit vraagstuk aan
de orde. Men roemde Coen, vooral van liberale zijde,
den geest van eensgezindheid, waarin hier te lande de
grondwetsherziening was tot stand gekomen. En men
wees daarbij op de verdeeldheid en burgerkrijg, die
andere Europeesche landen in het revolutiejaar hadden
verscheurd.
Groen achtte zich verplicht, het gehalte van deze veelgeprezen eensgezindheid nader te onderzoeken en zijn
afwijzende houding te motiveeren. Het resultaat van
zijn onderzoek legde hij neer in een lijvig geschrift, met
den titel „Grondwetherziening en Eensgezindheid."
Er bestaan, zoo betoogt hij daar, verschillende soorten
van eensgezindheid. Er is 13.v. „een gedwongen eensgezindheid. De overmagt van den een of de vreesachtigheid van den ander kan zoo groot zijn dat er geen poging tot wederstand beproefd wordt. Deze soort van
eensgezindheid wordt in onderwerping en lijdelijkheid,
op vernederende en droevige wijze, openbaar. Zoodanig was de eensgezindheid welke ook aan ons vaderland,
onder Napoleon, ruimschoots ten deel viel . .
Er is een schadelyke eensgezindheid. Men kan, inderdaad en met volkomen overtuiging, de handen ineen
slaan ter verkrijging van hetgeen evenwel voor sommigen, of ook voor allen, schadelijk en schandelijk is . .
Waar eene verderfelijke eensgezindheid bestaat, daar is
het ophouden van overeenstemming begeerlijk, daar is
het verbreken van zamenspanning pligt; daar is tweedragt, uit pligtbetrachting geboren, het middel om wenschelijke eensgezindheid, op deugdelijken grondslag, te
doen ontstaan .. Het gaat derhalve niet aan, in naam
115

der eensgezindheid, zonder eenigen toets van haar strekking en waardij, stilzwijgen te verlangen." 39
Zijn onderzoek vestigde bij Groen de overtuiging, dat
de eensgezindheid van 1848 de ware niet was. Veeleer
bestond zij hierin, dat een kleine maar energieke minderheid, „onder den druk der veronderstelde onweerstaanbaarheid van de Ultra-liberale meening, ten gevolge van haar zegepraal te Parijs," een grondwetswijziging tot stand bracht, die aan de vrijzinnige theorieen
te gemoet kwam, maar door de Natie in haar geheel niet
werd begeerd. In werkelijkheid was het zoo, zegt Groen,
„dat de denkwijs van het algemeen met de hunne niet
overeenkwam; dat het meerendeel der bevolking geenerlei begrip omtrent de punten van verschil had; dat
de meerderheid van hen die gerekend kunnen worden
eene politieke meening te hebben, met veranderingen
van zoodanigen omvang en strekking niet ingenomen,
dat zij er veeleer afkeerig van was."
Vanzelf leidde hem dit tot de vraag, hoe deze minderheid niettemin de kans kreeg haar bedoelingen te verwezenlijken, en daardoor een periode van liberale overheersching in te luiden. „Het is," antwoordt Groen,
„omdat, wanneer sommigen op hooge zetels hoogen
toon voeren, de meesten tot hooren en vooral tot zwijgen bereid zijn. Het is omdat het spreekwoord, omtrent
eene overhelling naar den kant der opgaande zon, ook
hier toepasselijk is. Het is omdat men concession, van
weiken aard ook, voor staatkundige behendigheid aanziet.
Het is omdat men het Socialisme dacht te ontgaan, door
toegeeflijkheid aan hetgeen men te voren als Radicalisme verwierp. Het is omdat, in revolutionaire tijden,
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eene zeer geringe minderheid, die haar wensch voor den
algemeenen wensch, haar meening voor de algemeene
meening, haar wil voor den algemeenen wil uitgeeft,
zeer ligt, wanneer zij het centraal gezag vermeestert of
daarop influenceert, met het Gouvernementaal alvermogen de Natie onder haar juk brengt. Het is omdat de
vrees de voorwerpen vergroot."
Velen immers motiveerden hun houding in 1848 aldus:
„Weerstand, met het uitzigt op overwinning, was ongerijmd. Waartoe dan ijdel vertoon? waartoe schadelijke
botsing? waarom niet Hever goedschiks gedaan wat tegen
onzen wil en dank zou worden verrigt? was het niet
wet, welke de rechten van het christelijk volksdeel
eendragtig de behulpzame hand te reiken om tot stand
te brengen wat niet meer kon worden gekeerd?" 40
Tegenover die aldus verkregen, „die zoogenaamde, die
gedwongen, die schadelijke, die verderfelijke eensgezindheid, waardoor men, uit moedeloosheid, wanneer men
de overwinning der tegenpartij voorziet, zich gaat scharen, onder haar vlag", 41 plaatste Groen een eensgezindheid van geheel anderen aard. Haar kenmerken zijn, dat
zij vereenigbaar is met het vasthouden aan eigen beginselen en dat zij handhaving wil van onze nationale tradities.
De eendracht, die de revolutionairen bereiken, is de
eenheid der beginselloosheid. Want „is ze door geen
vereeniging van beginsels of begrippen verkrijgbaar,
dan moet eenheid, hoedanig ook, het surrogaat worden
van eensgezindheid; dan moet orde geboren worden uit
volkomen onderwerping aan het gouvernement. " 42
Tegen deze eenheid, die te staan komt op prijsgeving
van beginselen, was Groen's hekende leuze gemunt: In
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ons isolement ligt onze kracht. Maar hij protesteerde,
wanneer men daaruit concludeerde tot een streven, zich
of te zonderen en samenwerking te verhinderen. Zelf
heeft hij zijn zinspreuk aldus uitgelegd: „In of keen van
den overmoed der numerieke meerderheid ga ik zoo ver
niet, dat ik de sterkte in omgekeerde verhouding met het
getal stel. Of meent men, dat de spreuk een aansporing
bevat tot afsluiting en politieke kluizenarij, zoodat de
leader deter zonderlinge rigting, om aan zijn fraaije
denkbeeld streng-fideel te zijn, steeds zou blijven in
een welafgebakend kamp, een eenzame strijder? Het
adagium heeft een meer redelijken zin. Namelijk dat wij
een eigen beginsel hebben, en dat ik liever met weinigen
of, zoo het wezen moet, gansch alleen blijf, dan een
standpunt te verlaten, voor onzen invloed niet slechts,
maar voor ons aanzijn, als partij, onmisbaar. Dat wij
door dit isolement, door deze trouw aan het beginsel,
sterk zijn. Sterk om tegenstand te bieden aan elk, die
ons vijandig zou willen afrukken uit onze vastigheid.
Sterk om nader tot ons te brengen elk die, hulpbehoevend en met sympathie, ons de hand reikt. Derhalve,
nogmaals en altijd. In ons isolement (zoodat wij, van
ons beginsel onafscheidelijk, desnoods alleen staan) ligt
onze kracht. Tweederlei kracht; die afstoot en die aantrekt." 43
Zoo weinig star was Groen's houding, dat hij, voorzoover de beginseltrouw dat gedoogde, tot concessies
bereid was ter verkrijging van de wenschelijke eensgezindheid. Hij was er zich van bewust, dat in tijden van
dreigend gevaar geschilpunten, die anders de onderlinge
verhouding beheerschen en die op zichzelf niet zonder
gewicht zijn, moeten achtergesteld worden. Onvermoeid
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heeft hij conservatieven, Roomschen en Liberalen bestreden. Maar dat belette hem niet in 1865 te schrijven:
„In geheel Europa, en ook bepaaldelijk hier te lande,
komen vragen op den voorgrond, waarmee zijn of nietzijn van igodsdienst, regt en zedelijkheid op het spel is;
vragen waarbij de onderscheiding van catholieke of
protestantsche, of liberale, of conservatieve, ja zelfs van
thorbeckiaansche of anti-thorbeckiaansche partij op den
achtergrond raakt." 44
Toen in 1848 de revolutie ook ons land bedreigde, heeft
hij nader de punten gepreciseerd, waarop hij samenwerking mogelijk achtte. Zijn grenzen trok hij waarlijk niet
eng: „Bij de onzekerheid der toekomst, bij de zekerheid
dat Nederland door in- en uitwendige ,gevaren, van
onberekenbaren omvang, bedreigd wordt, zal er geen
behoedmiddel zijn, indien er tot verstandhouding en
gemeen overleg der welgezinden geen middel kan worden beraamd . .
Het beste zou zijn, wat mij onmogelijk voorkomt: vereeniging van alien op den grondslag, welken ik, met
mijne geloofsgenooten en vrienden, als onmisbaar, voor
wezenlijk behoud evenzeer als voor wezenlijken vooruitgang, beschouw. Maar, bij de onbereikbaarheid van
het meest begeerlijke doel, moeten we ons aan de bevordering van hetgeen vergelijkenderwijs wenschelijk is,
niet onttrekken; namelijk vereeniging der welgezinden
uitgaande van vrije werking, een ieder op zijn standpunt, een ieder naar zijn geloof en inzigt, ten behoeve
van Godsvrucht, zedelijkheid, verkregen regten, Nationale zelfstandigheid, in een woord, van al datgene waarvan de hooge waarde, tegenover de gedrochtelijke waanwijsheid van den huidigen dag, door zeer vele verstan119

digen en braven in Nederland, nog erkend wordt. Om
dergelijke vereeniging te bewerken wordt, meer dan ooit
in de gegeven omstandigheden, onderlinge verdraagzaamheid gevorderd, wederzijdsch ontzag voor elkanders overtuiging, geen gewelddadig doordrijven met
betrekking tot alien van inzigten die slechts, hetzij aan
sommigen, hetzij aan velen, welbehagelijk zijn." 45
Enkele maanden later heeft Groen dit standpunt nog
eens nader uitgewerkt. Hij voegde toen aan bovenstaande uitspraak dit toe: „Hieruit blijkt reeds dat,
wanneer ik naar welgezinden rondzie, ik mij geenszins
binnen den kring van vrienden en geloofsgenocten beperk; dat ik niet voor welgezinden houd enkel die met
mijn gezindheid eensgezind zijn. Meer dan ooit is dergelijke strengheid ongeraden en ook onbillijk in onzen
tijd; nu er zooveel verwarring van denkbeelden is; nu
men zoo dikwerf ijverige voorstanders van begrippen
die ze zelf niet begrijpen ontmoet; nu menigeen weinig
bekend is met den aard en de strekking der partij, order
wier vaan hij zich met opgetogenheid rangschikt, nu
zich niet zelden een treffende weerspraak tusschen de
redeneringen van het verstand en de gevoelens van het
hart openbaart. Ik ben exclusief voorzeker, maar in
geheel anderen zin dan mij doorgaans te laste gelegd
wordt. Uit overtuiging een Christen, beweer ik dat de
verloochening van het Evangelie de oorzaak is en blijft
der onheilen waardoor Europa wordt geteisterd; ik acht
dat het Protestantisme, omdat het op den onwrikbaren
grondslag van Gods Woord het protest gebouwd heeft,
een onwaardeerbare zegen, inzonderheid voor ons Vadelland geweest is .. Met deze, zoo men wil bekrompenheid van denkwijs of vastheid van overtuiging, kan,
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naar mij voorkomt, een ruim overzigt en eene liefdevolle
verdraagzaamheid worden gepaard. Zonder het standpunt waarop ik gewetenshalve blijf te verlaten; zonder
de waarheid, waarover ik geen beschikking heb, tot een
onderwerp van transactie te willen maken; zonder het
onderscheid voorbij te zien dat tusschen mij en anderen
bestaat, kan ik evenwel op de overeenstemming evenzeer letten; kan ik waardeeren al wat, in bedoeling en
karakter, goed en edel mag worden genoemd; reik ik,
in opregtheid, de hand aan den Roomschen en aan den
Israéliet, aan dengene die conservatief, liberaal of zelfs
radicaal is of meent te zijn; te weten wanneer ik reden
heb om te vertrouwen, wanneer ik althans geen grond
heb om in twijfel te trekken dat zij aan hetgeen, naar
het getuigenis der conscientie, goed en waar is, zich
wenschen dienstbaar te stellen; dat het hun om het welzijn van het Vaderland te doen is; dat zij, een iegelijk in
zijn geloof en naar zijn inzigt, bereid zijn om deel te
nemen aan een krijg waarin het heilig erfgoed der
menschheid, door de leugenprofeten van den huidigen
dag, met leerstellingen voorzeker niet aan bovenaardsche wijsheid ontleend, in arren moede bedreigd wordt.
Welgezind noem ik, als bondgenoot beschouw ik, zonder onderscheid van godsdienstige of politieke geloofsbelijdenis, iedereen die .. ter bescherming van de grondslagen der samenleving gezind is. Er zij wederzijdsche
toenadering, kennismaking, vertrouwen,raadpleging; er
zij, in opregtheid, wensch en poging naar gemeen overleg . .
De anti-revolutionaire partij beef t, omdat zij op de waarheid berust, sympathie voor al wat in de verschillende
rigtingen waar en goed is. Daarom, terwijl zij, ondanks
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de onverdraagzaamheid der Roomsche Kerk, aan de
Roomsch-Catholijken ter goeder trouw de regten en
vrijheden verleent, welke van hunne ,gelijkstelling met
andere gezindheden het gevolg zijn, verblijdt ze zich
tevens in al wat nog in die kerk, tegenover het ongeloof,
aan de dierbaarheid van het Evangelie getuigenis geeft.
Daarom, ook waar zij het conservatief stelsel afkeurt,
prijst zij in de mannen des Behouds den wensch om de
ontwikkeling der wanbegrippen tegen te gaan. Daarom
kan zij in de voorstanders der Revolutie den wensch
naar vrijheden niet misprijzen, ook wanneer zij betreurt
dat hun de aard en de voorwaarde van echte vrijheid
onbekend blijft. En daarom kan zij onder alle gezindheden, in menig opzigt, begunstigers tellers en de welwillendheid ondervinden van hen aan wie zij, ook bij
verschil van denkwijs, desniettemin, door het opkomen
voor godsdienst, regt, vrijheid en orde, regtstreeks of
zijdelings gewigtige diensten bewijst." 46
7.

Beginselen en partijen.

Het is duidelijk dat Groen, op dit standpunt staande,
opheffing van staatkundige partijen niet als voorwaarde
van eensgezindheid beschouwde. Zoo eendracht bereikbaar is, dan Loch in elk geval „niet door te ontkennen
dat er partijen zijn, vooral niet door die partijen in een
verkeerd daglicht te stellen." Groen was van meening,
„dat het ontstaan van politieke partijen, zoodra er belangstelling in openbare aangelegenheden en verscheidenheid van beschouwing bestaat, onvermijdelijk is."
Toen men hem, als ideaal, een toestand voorhield zonder zulke ,groepeeringen, repliceerde hij: Wij hebben
„tegen dit verleidelijke stelsel alleen in zoover bezwaar
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als wij ook een Gouvernement feilbaar, en daarom de
toetsing der maatregelen niet alleen, maar vooral ook
van de politieke gedragslijn, wenschelijk achten. Ook is
het ideaal alleen bereikbaar wanneer het of aan politiek
leven, of aan politieke vrijheid ontbreekt. We achten,
uit dien hoofde, dat het aanzijn van partijen ( systematische verscheidenheid van politieke beschouwing) een
vereischte en een voorregt, het grootste voorregt van
een constitutionelen regeringsvorm is." 47
Tegenover Thorbecke merkte Groen in de Tweede Kamer Bens op: „Hij heeft mij eenigszins ten kwade geduid,
als eene verkeerde gewoonte, dat ik spreek van onze
partij; hij sprak nooit van zijne partij. Dit is zoo; die
partij — uit de geschiedenis ook van vroegere vrijzinnige
gouvernementen blijkt het — heeft van partij-regering
een afkeer; het is haar om een nationaliseren van de
partijen te doen; namelijk aldus dat ze allen wegsmelten
in eene partij: de hare, Welke dan geene partij weer,
maar de Natie genoemd wordt." En toen een ander
Kamerlid er zich op beroemde, geen partijman te zijn,
antwoordde Groen: „Ik wèl. In den strijd der beginselen,
die Europa en Nederland verdeelen, heb ik eene keuze
gedaan; aan beginselen heb ik mijn leven ,gewijd." 48
Er bestaat echter verschil tusschen partijen en partijschap. Partijschap berust niet op een tegenstelling van
beginselen, maar komt voort uit persoonlijke en materieele overwegingen. Zij zoekt haar kracht in kleineering
van den tegenstander, in verguizing en verdachtmaking.
Groen daarentegen, omdat hij yacht voor beginselen,
was van een dergelijke strijdwijze afkeerig. Zijn oppositie tegen het eerste Ministerie-Thorbecke, en tegelijkertijd zijn houding tegenover principieel-andersdenken123

den, karakteriseerde hij aldus: „Zoo ooit, dan in den
tegenwoordigen tijd, komt oppositie uit naijver, eerzucht,
vooringenomenheid, repressaille, gehechtheid aan het
vorig Bewind, weerzin tegen personen of verschil van
individuele meeningen, niet te pas. Geen oppositie dan
die met beginselen in verband staat; eene, als ik het
woord gebruiken mag, stelselmatige oppositie . . . Zoodanige oppositie is niet tegen personen, maar tegen
beginselen gekant. Zij kan gepaard gaan met hoogachting voor de talenten, de bedoelingen en zelfs voor
het karakter van menigeen, wiens dwaalbegrippen ik
betreur, wiens handelingen ik misprijs." 49
Deze houding heft den partijstrijd op een hooger plan.
Doordat zij de bedoelingen van den tegenstander recht
laat wedervaren, maakt zij het mogelijk om in tijden van
nood de handen ineen te slaan terwille van het landsbelang. „Wanneer zullen partijen, die men teregt als
onmisbaar beschouwt, niet gevaarlijk zijn voor den Staat?
Dan eerst, wanneer ze, zonder jets van haar zelfstandigheid te verliezen, zich de hand reiken op een hooger
vaderlandsch terrein." Want verschil van partij behoeft
geenszins verschil in vaderlandsliefde te beteekenen.
„Het is de eigenschap der vaderlandsliefde, dat ze, ook
onder verscheidenheid van inzigten, niet te loor gaat." 5°
8. De kern der natie
Met te grooter vertrouwen rekende Groen op de mogelijkheid van samenwerking, daar hij voor zijn richting
ten voile aanspraak maakte op den naam nationaal. Een
van haar voornaamste kenmerken immers was, „dat ze
met voorvaderlijk geloof en historie in traditioneel verband is." 51
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Toen van hem gezegd werd, dat hij was „orgaan van
eene fractie des yolks'', merkte hij op: „Deze fractie
evenwel is meer dan een fragment. Zij is (in verband
tot volksgeloof en volkshistorie) volkskern. Eene fractie,
bij wie het gereformeerd karakter van ons yolk, als
levensbeginsel van den Nederlandschen Staat, evenmin
door ultramontaansche kritiek als door vrijzinnige laatdunkendheid, in vergetelheid geraakt is .. Eene fractie,
in de negentiende als in de zestiende eeuw, minstens
evenzeer tegen het ongeloof als tegen het bijgeloof gekant .. Omdat ze aan het geloof der Reformatie, op .
dezen protestantschen martelaarsbodem, vasthoudt. In
dergelijken zin durf ik aanspraak maken op den titel
van volksman; durf ik beweren steeds, lid der Tweede
Kamer of niet, volksvertegentvoordiger te zijn. Vcrtegenwoordiger van het Nederlandsche y olk. Namelijk
voor zoover het de volkshistorie, in haar meest glansrijke tijdperken, waardeert, en in het volksgeloof, dat
het cement der Republiek was, zijn eenigen troost, beide
in leven en sterven, nog vindt." 52
Aan het voortbestaan van deze volkskern, die ondanks
de langdurige heerschappij van de revolutionaire denkbeelden onaangetast was gebleven, wanhoopte Groen
niet. „Ook hier leeft nog, zoo ik vertrouw, ondanks alle
proefnemingen van politieke arisen en anatomisten, ook
hier is en blijft eene natie wier wezen zich in geen
constitutionele verordeningen oplost; wier leven te midden der voorbijgaande regeringsvormen voortgezet
wordt; die den zin niet heeft verloren voor Godsdienst,
waarheid en regt; die de verdienstelijkheid der voorgeslachten en den aard en oorsprong dezer verdienstelijkheid kent en waardeert; die in geen ligtzinnigheid of
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waanzin der partijen, waardoor andere landen warden
verscheurd, den regel voor eigen denken en handelen
zoekt; die het bevorderen van den triumf eener politieke
meening, welke sedert meer dan zestig jaren het Vaderland in veelsoortigen rampspoed gestort heeft, niet met
de behartiging van het welzijn des Vaderlands gelijk
stelt. Zou het dan te veel gezegd zijn, als ik beweer dat
menigeen deze trekken van het volkswezen, kalm overleg, naauwgezetheid, afkeer van rustverstoring, onderwerping aan God en aan de wettige Overheid, in handel
en wandel vertoont? onder aanzienlijken en ,geringen,
ander handwerkslieden zoowel als in den meer ,gegoeden burgerstand; waar men de grove pij van den daglooner, en ook waar men het schamele kleed der eerlijke
en nijvere armoede draagt. Er zijn er, Gode zij dank!
er zijn er, in elke gezindheid, nog velen voor wie pligt,
trouw, braafheid, in iedere betrekking geen ijdele klank
is; die weten wat zich te onderwerpen om der conscientie
wil beteekent; door wie de vrijheid, niet als deksel der
boosheid, maar als middel ter pligtbetragting, verlangd
wordt, en bij wie elke vaderlandsche snaar weerklank
vindt in het vaderlandsche hart. In de zoodanigen,
naauwverbonden door eene Nationaliteit welke niet van
heden of gisteren haar dagteekening heeft, zoek ik de
kern en de kracht van het Nederlandsche yolk. Deze
natie is het, op historischen bodem geworteld, welke,
waar alles verandering ondergaat, eenzelvigheid behoudt." 53
Met deze nationale kern voelde Groen zich inzonderheid verwant. Daaraan ontleende hij zijn kracht, ook al
leek in de toenmalige omstandigheden haar invloed
Bering. Maar, zoo zei hij eens in de Tweede Kamer,
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toen men van hem en zijn medestanders had gesproken
als van een kleine partij: vergis u niet. „Is onze partij
klein? ja; evenwel wachte men zich voor min juiste voorstelling, waardoor men tot misrekening zou kunnen
worden gebragt. Zijn wij politieke partij? ja; wij hebben
althans een eigen beginsel in het staatsregt. Maar wij
zijn, op hetgeen men doorgaans onder politiek terrein
verstaat, niet veelbeduidend; daar huisvest onze kracht
niet . .
Ik kan, hetgeen ik bedoel niet beter kenbaar maken
dan door te wijzen op eene zinsnede van een buitenlandsch dagblad na de verkiezingen van 1852, welke
mij in der tijd zeer heeft getrof fen. „Hetzij een lid der
anti-revolutionaire partij uit de Kamer geweerd worde
of niet, dit is nu onbetwistbaar dat het getal der vromen,
waaruit de anti-revolutionaire rigting hoofdzakelijk bestaat, in de laatste jaren op schrikbarende wijs is toegenomen, en eene partij vormt waarop, bij de behandeling
van publieke aangelegenheden, zal dienen te worden
gelet." Door het zinrijk epitheton vromen is, beter dan
de schrijver zelf waarschijnlijk gevoeld heeft, aangewezen waarin onze kracht ligt. De vromen, dat is, degenen,
wier politiek met het geloof en de geschiedenis der Natie
in verband is. Ook de kleine partij kan sterk zijn; omdat
de uitkomsten onzer staatkunde, in kerk en school,
onder alle rangen en standen bevattelijk zijn; omdat ook
met den geringste dezelfde grondslag van zielenvrede
en dezelfde drijfveer van pligtbetragting ons verbindt.
Omdat hetgeen wij hier spreken, .. hetgeen wij hier
gewetenshalve belijden, weerkiank vindt, niet in de driften der bevolking, niet in eene voorbijgaande opgewondenheid, maar in de zelfbewustheid, in de conscientie,
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in het Christelijk geweten van het Nederlandsche
volk.- TM
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VII
VOORUITZICHT

NDIEN Groen tot het
einde toe den strijd heeft volgehouden, dan was dat
waarlijk niet, doordat hij bemoediging kon putten uit
het succes op zijn arbeid. Integendeel, teleurstelling op
teleurstelling is zijn deel geweest. Maar aan directe
resultaten, hoe verblijdend ze op zichzelf geweest zouden zijn, hechtte hij geen overdreven waarde. Die gelooyen, haasten niet. Hij kon getuigen: „Ook temidden van
het smartelijke eener telkens hernieuwde teleurstelling,
ben ik niet overtuigd dat mijn arbeid een nutteloos en
belachelijk worstelen tegen den grondtoon der eeuw is
geweest. Evengoed zou men, zeide ik in de Tweede
Kamer, den landman kunnen bespotten, omdat hij,
gaande weg, de graankorrels in den akker werpt, zonder praktische winst dan de wegsterving van het zaad.
De ontwikkeling en vrucht hangt van de onmiddellijk
bedoelde uitkomst niet af, en komt misschien, eerst in
anderen tijd en onder andere omstandigheden, aan het
licht. Zoo is het. Tijd en stonde kent de Heer alleen, en
onze wegen zijn niet zijne wegen; maar regt blijft regt
en vindt ten laatste bijval in elk godvreezerid hart."'
Op deze overtuiging grondde Groen zijn toekomstverwachting. Ook in Nederland constateerde hij toenemenden afkeer van God en Zijn gebod, en dientengevolge
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voorzag hij vroeg of laat nationaal verval en rationale
vernedering. Maar juist de vermeerdering van druk
kan winst beteekenen door versterking van de ware
beginselen. „De rampspoed van het vaderland" kan
„een middel zijn om ten minste sommigen to overtuigen
dat er voor de volken geen heil in eene staatkunde
ligt, waarbij de wil der geopenbaarde Godheid niet als
oorsprong van regt en pligt aangenomen wordt.- 2 De
ervaring is een goede leermeesteres. „Aan anti-revolutionairen zin zal het der Natie niet ontbreken, bij het
ontwaren dat de revolutionaire wijsheid zich vijandig
betoont aan al wat op dezen bodem door een godsdienstig en vrijgezind voorgeslacht gewaardeerd werd." 3
Al bood zijn tijd weinig lichtpunten, een betere toekomst
achtte Groen voor Nederland niet uitgesloten. Dit optimisme ontleende hij aan de historie.Toen in 1831, door
Frankrijks ingrijpen ten behoeve van de Belgische muiters, Nederland in een hachelijke situatie was geraakt,
riep hij zijn landgenooten toe: „Houden wij moed! Eene
Natie vergaat, wanneer zij haar karakter verliest; in de
vijftien jaren eener rampzalige vereeniging was er misschien meer gegronde vrees dan nu voor den ondergang
van het Nederlandsche yolk. In 1572 was Willem I
meester slechts van een klein gedeelte van Holland,
en daaruit echter rees het Gemeenebest op. Maar hoe?
Door Gods genade, door moed en volharding; eene
volharding, die haar steunpunt in onwrikbare beginselen
vond. Volgen wij ook in die volharding onze vaderen
na; dan zal, ook wanneer het ergste gebeurt, het Nederlandsche yolk niet slechts ontzag wekkend wezen in
zijn val, maar ook (het moge dan na eene lange reeks
van wederwaardigheden zijn) groot en eerbiedwaardig
in zijn wederopkomst en herstel." 4
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En daarom: ,,Moedeloosheid past niet in het woordenboek van den Nederlander en Christen. Omdat, ook
waar overtuigen onmogelijk schijnt, getuigen pligt blijft.
Omdat hij, zelf magteloos, des te meer, als Willem de
Eerste, toen hij voor het oog der wereld alleen stood,
op een alvermogenden Bondgenoot, die verhoogt te
zijner tijd, rekening maakt. Omdat hij, te midden van de
juichtoonen der wederpartijders, met den eindelijken
triumf der beginselen die hij voorstaat, bekend is. Omdat de Volkshistorie leert, dat de tijd der schier algemeene moedeloosheid dikwerf de tijd der voorbereiding
van heilrijke uitkomsten geweest is." 5
Het is dan ook niet de ergste ramp voor een Natie,
wanneer zij in den druk komt. ja, verlies van het zelfstandig volksbestaan, dat uitnemend voorrecht, is nog
niet eens het grootste onheil, dat haar treffen. kan. „Zelfs
in de diepste vernedering, zelfs in het ingelijfd zijn, kan
een zegen liggen en de voorbereiding eener betere toekomst. Over Jena, en langs den weg eener nationale
vernedering onder de hand des Heeren, liep, voor het
diep gevallen Pruissen, de weg naar ongekenden voorspoed." Maar „dit is het ergste (en moge, door Gods
ontferming, Nederland er voor behoed worden!), wanneer eene natie, die, in de wereldgeschiedenis, een toonbeeld der zegeningen Gods op de belijdenis van het
Evangelie geweest is, door eigen ontzenuwing verbastert; wanneer ze, in de ondankbaarheid van haar afval,
een nationale zielemoord pleegt, en, eer ze het doodvonnis ondergaat, het levensregt verbeurt." 6
Groen's gunstige toekomstverwachting bevatte dds een
voorbehoud. Herstel blijft mogelijk, maar duurzaam
resultaat kan het alleen opleveren, wanneer het gezocht
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wordt in de eenig-juiste richting. „De waarborgen voor
de toekomst van Nederland liggen in de vasthouding
aan Nederlandsche beginsels; in den godsdienstigen zin
die bij de bevolking, Gode zij dank! nag niet geheel
weggenomen werd; in den vrijheidszin dien wij van de
vaderen hebben geerfd .. Duurzame redding kan er
alleen zijn, wanneer er zegen is op de verkondiging van
dat Woord hetgeen tegen alle vonden van de wijsheid
der wereld bestand is. Nederland zou, ook in dezen tijd,
de proef kunnen nemen van de onbedriegelijkheid der
belofte: „Zoek eerst het Koninkrijk Gods en zijne geregtigheid, en alle deze dingen zullen u toegeworpen
worden" .. Wat, bij Christelijken zin, een ootmoedig
en heilbegeerig Nederland zou kunen worden, dat berekene hij die de uitgestrektheid van Gods beloften aan
Natien die Hem dienen, berekenbaar acht. Gelukkig
Nederland, .. indien het behoefte gevoelt am weder te
keeren tot den God wiens duizendwerf verbeurde gunst
misschien nog voor ons weggelegd is; indien het leert
dat elke ware herziening der Grondwet met het aannemen van Gods wet begint; indien het, door schuldbesef
en aanbidding, zich het uitzigt opent om, gespaard en
gelauterd, een toonbeeld van Gods genade te zijn, tot
in de verste nakomelingschap." 7
Naast deze betrekkelijk optimistische klanken beluisteren we in Groen's beschouwingen echter ook een somberen toon. De toekomst kan uitredding en herstel brengen, maar ook een andere mogelijkheid blijft open.
Zekerheid bestaat daaromtrent nimmer. Maar een ding
is zeker!
„De toekomst", zoo luidt de epiloog van Groen's beschrijving der vaderlandsche geschiedenis, „is meer dan
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ooit in donkere wolken gehuld. Dezelfde dwalingen,
doch meer in de gevolgtrekkingen ontwikkeld, doorwoelen de Kerk en den Staat en het geheele iigchaam der
Maatschappij. Er zal gemaaid worden wat men gezaaid
heeft. Hoedanig zal het lot van Nederland zijn? Is het
bestemd om in grootere Rijken opgenomen, en met verlies zijner nationaliteit, opgelost te worden, of wel is de
hoop gegrond dat hetgeen gestorven schijnt door hetgeen nog leeft met nieuwe levenskracht zal worden bezield? Dit is onzeker, maar ontwijfelbaar is het dat de
historie van Nederland, in vroeger eeuw bij uitnemendheid bevoorregt, tot op dezen dag aan de onbedriegelijkheid der beloften en der bedreigingen Gods getuigenis geeft; dat ook in volgende tijden het onderscheid
zal gezien worden tusschen den regtvaardige en den
goddelooze, tusschen dien die God dient en dien die
Hem niet dient, en dat elke wisseling van straf of zegen
eene reden te meer zal opleveren om eenmaal ook het
vervolg van deze bladzijde uit de geschiedenis der
menschheid te beschrijven op den toon der dankbaarheid en der aanbidding." 8
Maar in de gebeurtenissen en meeningen van zijn eigen
tijd constateerde Groen verschijnselen te over, die hem
vervulden met vrees voor een nog sterker toeneming van
den afval en een nog uitgestrekter heerschappij van de
dwaalleer. Hij bleef hopen op redding door Gods zegen
na terugkeer tot Hem. „Dock, zoo die hoop wordt verijdeld; zoo Europa, zoo het Vaderland zich nog langer
tegen de lessen der ervaring en de stem der Voorzienigheid verhardt, dan zal Europa en Nederland nog verder, onder de geesselroe des Almagtigen, genoodzaakt
zijn te gevoelen, hetgeen nu reeds door de jammeren
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eener halve eeuw getoond werd, dat een Staatsregt hetwelk geen rigtsnoer buiten menschelijk goedvinden
erkent, slechts wisseling van onrust en willekeur te weeg
brengt, dat Gods zegen niet op de toepassing van Godverloochenende beginselen rust, en dat de begrippen
waarbij God niet meer wordt geeerbiedigd, een bedriegelijke grondslag voor Staatsregelingen, voor Stamhuizen, en voor het geluk der Volkeren zijn. - 9
Naar mate de revolutie-theorie veld wint, wordt het
toekomst-perspectief somberder. Vooral wanneer men
bedenkt dat deze leerstellingen, „uit het ongeloovig
standpunt onbetwistbaar, de geschiktheid hebben om een
fanatisme te ontsteken, te lichter ontvlambaar, omdat
het door uitzicht op verzadiging van driften en begeerlijkheden aangevuurd wordt; dan blijkt het dat er reden
van ongerustheid bestaat; dan doet zich de mogelijkheid,
de waarschijnlijkheid, de onvermijdelijkheid van nieuwe
uitbarstingen aan ons voor; dan ontwaren wij dat, ofschoon de verwezenlijking der idealen van den godverloochenenden mensch onoverkomelijke beletselen in de
natuur zelve der dingen ontmoet, de vernieuwing der
proef, al weder, met verdubbelde hevigheid en op uitgestrekter schaal, naar alle soort van schrikbewind en despotisme zou kunnen brengen. Dan is de vrees zoo ongerijmd niet voor tooneelen van verwarring, plundering
en moord, bij wier tragischen afloop de geschiedenis der
Fransche Revolutie bijkans als eene liefelijke idylle zal
worden beschouwd." 16
Groen heeft deze woorden gesproken in 1846. Wat hij
toen vreesde, zag hij later in vele opzichten verwezenlijkt. Reeds in 1848 brak in Parijs opnieuw de revolutiebrand uit, die heel Europa in vlam dreigde te zetten.
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O o k Nederland liep gevaar, er door te worden aangetast.
N a a r aanleiding van deze gebeurtenissen schreef Groen
in datzelfde jaar: „ E r zijn nachten waarin men geen
handbreed kan vooruitzien. In de politieke wereld beleven wij eene dergelijke nacht. Gissen en raden is vergund, en iedereen maakt van die vergunning ruimschoots
gebruik. O o k kan men, ten aanzien van den loop en
afloop der gebeurtenissen in 't algemeen, nog meer doen
dan enkel raden en gissen. Het is zeker dat valsche
begrippen niets te weeg kunnen brengen dan onheil en
verderf; het is zeker dat zoogenaamde volksregering
uitloopt op de willekeur van hen door wie het volk in
beweging gebragt, gevleid, bedrogen en ten dienste van
eergierigheid, winstbejag, of zucht naar revolutionaire
proefnemingen, gebruikt wordt. H e t is zeker dat de losgelatenheid welke zich thans openbaart, i n het geweld,
of der radicalen en communisten, of der reactionnairen
en conservatieven, eindigen zal. M a a r welke dezer alternatieven heeft de beste kans? hoe en wanneer zal er uit
den tegenwoordigen bajert een toestand vergelijkenderwijs van regelmaat en orde kunnen ontstaan?"
E e n aantal mogelijkheden somt G r o e n dan op, maar
alle zijn ze even zorgwekkend. E n na 1848, toen in de
Europeesche samenleving het recht van den sterkste en
het nationale egoïsme steeds onverbloemder toepassing
vonden, nam het aantal lichtpunten eer toe dan af.
H e t is dan ook geen wonder, dat i n Groen's uitspraken
gaandeweg een apocalyptisch geluid sterker wordt.
A l t i j d weer, wanneer de tijden bang zijn, herleeft in het
christelijk gemoed de verwachting van het einde der
dagen. In druk en nood wordt het geloof aan de toe**
10
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komst des Heeren weer actueel. Zoo heeft ook Groen
het tijdperk, dat hij beleefde, beschouwd als een periode
van voorbereiding en overgang. De bestudeering, bij het
licht van de Openbaring, van de teekenen des tijds
voerde hem tot de slotsom, dat „de gisting van allerlei
begrippen en de reeds dreigende houding van strijdende
beginsels de aannadering verkondigt en bewerkt eener
worsteling tusschen licht en duisternis, waarvan de
wereldhistorie tot dusver, in omvang en felheid, de
wederga niet gekend beef t." Maar als Evangeliebelijder
kon hem dat vooruitzicht niet bevreemden. „Het licht
van Boven doet niet alleen in de gebeurtenissen van den
vervlogen tijd de vervulling zien der raadsbesluiten
Gods; het schittert (gelijk de straal in het onweder de
zwarte wolken van een scheurt) op de duistere paden
der toekomst, als uit de verborgenheden van hoogere
sferen, ons te gemoet. Wij weten wat voorspeld is: toeneming van het bederf, algemeenheid van den afval,
menigvuldigheid der verzoeking; werking desgenen die
zich vertoont als een engel des lichts; de verdrukking
van hen, die aan den Heer getrouw zijn; benauwdheid
der tijden.- "
Maar meer nog is er voorzegd. En daarom, „te midden
van al die onzekerheid, is er zekerheid voor den Christen; veiligheid te midden van het gevaar; onder de woelingen rust, en in de duisternis licht. Wij wandelen door
geloof en niet door aanschouwen. Met het geloofsoog
hebben wij een vooruitzigt: de wederkomst van Hem die
terugkeeren zal, gelijk Hij ten hemel opgevaren is.
Wanneer? als het Evangelie des Koningrijks in de geheele wereld gepredikt zal worden tot een getuigenis
alien volken. Wanneer? als vele valsche profeten zullen
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opstaan en er velen zullen verleiden. Wanneer? als de
ongeregtigheid vermenigvuldigd zal worden, zoodat de
lief de van velen verkoude. Wanneer? als er groote verdrukking zal wezen, hoedanige niet is geweest van het
begin der wereld. Wanneer? Als gij zult hooren van
oorlogen en beroerten, van groote aardbevingen en
hongersnooden en pestilential. Wanneer? Als er zal
zijn benaauwdheid der volken, met twijfelmoedigheid,
als de zee en de watergolven groot geluid zullen geven
en den menschen het hart zal bezwijken van vrees en
verwachting der dingen die het aardrijk zullen overkomen. Wanneer? Als de ongeregtige zal geopenbaard
worden, wiens toekomst is naar de werking des satans,
in alle kracht en teekenen en wonderen der leugen: dan
zullen zij den Zoon des menschen zien komen in een
wolk met groote kracht en heerlijkheid. — Wanneer?
o vergeten wij, in onze bespiegelingen en voorspellingen
ook dit niet! als het Hem behaagt die de tijden en de
gelegenheden in zijne eigene magt gesteld heeft." 12
Of deze zekere toekomst nabij is of ver, wij weten het
niet. Van gissingen en berekeningen hebben we ons te
onthouden, want „het is den kortzigtigen sterveling niet
vergund, in ijdelen waan, de raadsbesluiten Gods vooruit te loopen en den sluijer op te Neff en, dien Hij over
de geheimenissen van het wereldbestuur gelegd heeft." 13
Maar wel weten wij, dat de leiding van dat wereldbestuur vast ligt in Zijn hand. Dat leert de dingen zien
in het juiste perspectief, en geeft de maatstaf ter bepaling van hun belangrijkheid.
„Christus is het begin en het einde van de jaarboeken
der menschheid. De Heilige Schrift bevat het plan Gods;
hoe zou trachten en bedoelen der menschen, geringe
138

wezens van den dag (het moge groot en gewigtig zijn
in hun oog), tegenover het ontwerp van den Eeuwigen,
van den Heer van hemel en aarde, meer dan bijzaak
kunnen zijn; bijzaak die gewigt enkel uit verband tot de
hoof dzaak ontleent!
Dit Godsplan is in den Bijbel stellig en duidelijk vermeld. Overwinning van het Rijk van Christus op dat
van den menschenmoorder van den beginne, verlossing
van hen, die den Zaligmaker door een opregt geloof
ingelijfd zijn. Aan dit voornemen is al wat gebeurt
dienstbaar en ondergeschikt." 14
Ondanks de duisterheid van het verschiet, geeft die
overtuiging rust en moed, „Te midden der beroeringen
van menschelijke wijsheid en menschelijke driften steunen wij op Hem, door Wien, volgens het Profetisch
Woord, dat zeer vast is, de ontwikkeling van het lot der
wereld naar dien geduchten en heerlijken afloop geleid
wordt, wanneer de Heer zeif de banier oprigten en den
overmoed, ten hoogsten top gestegen, to niet zal doen
met den adem zijns monds." Daarin ligt „de kern en de
slotsom der Historie, de Geschiedenis der toekomst en
der eeuwigheid: haar kenbron ligt in Gods Woord,
haar zekerheid in Gods trouw, haar heerlijkheid in Gods
liefde, haar aanschouwelijk betoog in blijde of rampzalige ervaring aan de overzijde van het graf." 15
1) Nederl. Gedachten, 2e Reeks, dl. II, bl. 348 v.
2) Nederl. Gedachten, le Reeks, dl. III, bl. 116.
3) Verscheidenheden over staatsregt. en politiek. bl. 331.
4) Nederl. Gedachten, le Reeks dl. III, bl. 64.
5) Narede van vijfjarigen strijd, bi. 115.
6) Nederl. Gedachten, 2e Reeks, dl. I, bl. 316.
7) Verscheidenheden over staatsregt en politiek, bi. 331, 335.
8) Handboek, § 1105.
9) Adviezen, dl. I, bl. 47 v.
10) Verspreide Geschriften, dl. I, bl. 321.
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11)Ongeloof en Revdlutie, bl. 385
12)Verpreide Geschriften, dl. 1, bl. 322 v.
13)Handboek, bl. 1X.
14)Proeve over de middelen waardoor de waarheid wordt gekend
en gestaafd, 2e dr., bl. 59.
15)Handboek, bl. 1X.
16)Ongeloof en Revolutie, bl. 381.
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