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H. Algra
de schaduw van frankrijk
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1. Het arbitrium van Vrankryk.
In 't harnas tegen een vrouw.
In het jaar 1740 stond een groot deel van Europa in het harnas tegen een 23-jarige
vrouw. Maar zij was dan ook een zeer bijzondere vrouw, Maria Theresia, de dochter
van Karel VI, die haar vader in 1740 opvolgde. Een vrouw van hoge ontwikkeling
en van morele grootheid, versierd met de deugden van Christin en echtgenote en
moeder, een vorstin met bijzondere staatkundige talenten, een vorstelijk gemoed,
een vastberaden, dappere, edele vrouw. Zij volgde haar vader op in 1740, maar juist
die erfopvolging was de bron van alle moeilijkheden.
Karel VI was keizer van het Heilige Roomse Rijk, maar dat was weinig meer dan
een titel. Hij was ook heer van de Oostenrijkse erflanden. Maar dat zeggen we maar
gemakshalve. Eigenlijk was hij koning van Bohemen, koning van Hongarije,
aartshertog van Oostenrijk, hertog van Stiermarken, hertog van Silezië, enz. Sedert
de vrede van Utrecht waren ook de Zuidelijke Nederlanden ‘Oostenrijks’ geworden,
d.w.z. Karel VI was ook graaf van Vlaanderen, van Henegouwen, hertog van Brabant,
hertog van Luxemburg, enz. In al deze gebieden sprak het vanzelf, dat de oudste
zoon opvolgde. Maar Karel VI had geen zoon, en de erfopvolgingsrechten van zijn
dochter Maria Theresia stonden veel minder stevig. Daarom had hij een Pragmatieke
Sanctie uitgevaardigd, die door de stenden van de verschillende erflanden werd
bekrachtigd, en waarin werd bepaald, dat àlle erflanden bij de dood van Karel VI
zouden overgaan op Maria Theresia. Het was de vraag, hoe het buitenland hierop
zou reageren. De erfopvolging in Habsburgse landen werd gemakkelijk tot een
internationale kwestie, dat was bij de Spaanse Successieoorlog nog eens duidelijk
gebleken. Daarom trachtte Karel VI te bereiken, dat verschillende staten zijn
Pragmatieke Sanctie bekrachtigden. Ook Engeland en Nederland waren daartoe
bereid, maar niet zonder tegenprestatie van de zijde van de keizer. De Zuidelijke
Nederlanden waren na de Tachtigjarige Oorlog een achterland van Holland en Zeeland
gebleven. Antwerpen was een dode stad; de Schelde was gesloten voor het zeeverkeer.
Maar nu richtte de keizer een Oostindische Compagnie te Ostende op, een concurrent
voor de Nederlandse en de Engelse compagnieën. Nederland verklaarde,
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dat deze compagnie eigenlijk een ontduiking was van de bepalingen van de vrede
van Munster, ook de Engelse kooplieden beklaagden zich, en op aandrang van de
beide zeemogendheden werd de compagnie van Ostende door haar stichter onthalsd.
Engeland en Nederland garandeerden daarop de Pragmatieke Sanctie.
Maar toen Maria Theresia haar vader was opgevolgd, kwam een groot deel van
Europa toch tegen Maria Theresia in het harnas en Pruisen en Frankrijk vielen haar
gebieden aan. De Oostenrijkse Successieoorlog was begonnen (1740-1748). Wat
zou Nederland doen? De garanties nakomen betekende oorlog met Frankrijk, en misschien een da capo van 1672: verheffing van de Prins tot stadhouder? De regenten
in Holland prezen de neutraliteit en sommigen waren van mening, dat een verdrag
alleen dàn de staat bond, als hij er voordeel van mocht verwachten.

Een staatsman maakt een gedicht.
Maar in de vergadering van de Staten-Generaal pleitte de Friese afgevaardigde, de
dichter Willem van Haren, voor interventie. Hij was niet bang voor verheffing van
de Prins. Integendeel, hij was vóór de Prins. In zijn epos ‘De Gevallen van Friso’
had hij de sage van Friso, de stichter van het rijk der Friezen, bezongen, en gewaagd
van een àndere Friso, de jonge Prins Willem Karel Hendrik Friso, die het volk zou
leiden naar betere dagen. En toen heeft Willem van Haren een gedicht gepubliceerd,
Leonidas, waarin hij vertelde van Sparta in de dagen, dat Xerxes met zijn Perzen
naderde, zodat Athene onmiddellijk gevaar liep. Sommige Spartanen wilden de
neutraliteit, hoewel hun stad zich tot hulp aan Athene had verbonden. Maar zij zeiden,
al schaamden ze zich zelf voor hun theorie:
De trouw, die langer duurt dan 't nutte, is geenszins heilig,
Ze is veeleer een koppigheid.

Maar dan treedt Leonidas naar voren:
O Vader Hercules! O goddelijke wallen
Door ons verwoest van Ilion!
En daar Miltiades den Persiaan zag vallen,
O zeegrijk veld van Marathon!
De schimmen van die daar onsterfelijke eer genoten......
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Athene is onze voormuur, zegt Leonidas, en als die voormuur valt, wat komt er dan
van Sparta terecht?
Indien die voormuur valt, wie kan dan Sparta helpen,
Verschijnt d' erfvijand in ons land,
Om ons op onze beurt door legers te overstelpen,
Wie biedt ons een getrouwe hand?
Wij zullen dan te laat in onzen ramp bevatten,
Hoe dat al lange wierd gesmeed,
Om in onz' slaapziekte een' voor een' ons af te matten;
Hetgeen men nimmer vegtend deed.
Ons voegt geen machtig vorst zo digt aan onze palen,
Wiens heerszucht altijd werkt en waakt......

En tot de laffe predikers van de onzijdigheid zegt de Spartaan:
Wel aan, staat op en vlugt! geen onervaren handen,
Geen weeke harten voegen hier.
Gaat, hoedt uw vee, bebouwt uw akkers en waranden,
En deelt niet meer in 't hoog bestier.
Laat andren, niet zo ras verschrikt voor yd'le schimmen,
Voorzien met kennis en beleid,
Eer gij het al bederft, op uwen zetel klimmen,
En leeft in uwe onzijdigheid.

Het is werkelijk geen gedicht van grote allure, maar het sloeg in, zoals nog nooit een
gedicht insloeg. Het was raak. Het maakte het volk wakker, het bracht beroering
onder het volk. Honderdduizend exemplaren, zo wil de overlevering ons doen geloven,
werden in drie dagen verkocht. In elk geval draaiden de persen maar door, ook met
andere gedichten over hetzelfde thema, voor en tegen Van Haren, 144 gedichten in
één jaar. Het volk was warempel nog niet dood. De Staten konden niet langer volstaan
met het zenden van subsidies aan Maria Theresia: er werden nu drie legerkorpsen
uitgerust, zodat Van Haren niet zonder recht kon zeggen, met één gedicht 20.000
man op de been te hebben gebracht.

De Fransen naderen.
Lange tijd ontzagen de Fransen, die geleidelijk de Zuidelijke Nederlanden in hun
macht kregen, onze grenzen, maar in 1747 was
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dat uit. En toen bleek eerst recht, hoe zwak onze verdediging was. Binnen een maand
was Zeeuwsch-Vlaanderen veroverd. Vluchtelingen brachten Walcheren in rep en
roer en daar, in Veere, als in 1672, begon de beweging voor de stadhouder. En het
ging van een leien dakje. Toen de Prins met zijn gemalin Anna van Hannover
Leeuwarden was binnengetrokken, enige jaren geleden, had een ridder in een
allegorische optocht de raadselspreuk meegedragen:
Nu twee, straks drie,
Nu drie, straks zeven.

De eerste spreuk was vervuld: Willem en Anna hadden een dochter, Carolina. Nu
werd ook de tweede spreuk bewaarheid, want de vier stadhouderloze gewesten,
Zeeland, Holland, Utrecht en Overijsel, benoemden Willem IV tot stadhouder. Voor
het eerst hadden alle zeven gewesten een zelfde stadhouder.
De verheffing van de Prins wekte herinneringen aan 1672. Ook nu was het tegelijk
een Orangistische en een anti-Franse beweging. Het ging tegen het trouweloze en
tirannieke Frankrijk, tegen de staat, die geen enkel verdrag heilig achtte. Bij het volk
mocht dit voornamelijk een kwestie van sentiment wezen, maar bij de leidende
politieke figuren zat er meer achter. Het ging om de vraag, of de Nederlanden een
neutrale positie zouden kunnen innemen met Frankrijk als nabuur. Sommige regenten
meenden van wel. Zij wilden neutraliteit, want dat was voordelig; het was ook
verstandig, want wij werden anders licht genoodzaakt, voor vreemde belangen offers
te brengen, en de Spaanse Successieoorlog was daarvan een bewijs. Er kwam een
nieuw argument bij: wij waren te zwak om wat te doen.
Daartegenover stond een andere visie: Nederland moet zelf zorgen voor een sterke
krijgsmacht, het moet een actieve politiek drijven in nauwe samenwerking met de
bondgenoten.
Willem Bentinck, heer van Rhoon, heeft het in een memorie opgeschreven, dat
neutraliteit met het machtige Frankrijk als naaste buur in werkelijkheid zou betekenen,
‘dat wij voortaan afhangen van het arbitrium van Vrankryk, dat wij van
haar moeten ontfangen de Wet, zoo als sy ons sal willen voorschrijven.....’.
‘Het zoude misschien op zyn allerbest genomen kunnen weezen de vreede
van de Republicq met Vrankryk, maar niet
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de vreede van Vrankryk met de Republicq, of om klaarder te spreeken het
zoude weezen een totale afhankelykheid en een volkome slaverny.’
Daarmee is hèt thema aangeraakt van de 18e eeuw. De neutraliteit is zo aanlokkelijk
en de allianties in Europa zitten vol gevaren, maar de neutraliteit betekent ook geen
vrijheid en geen zelfstandigheid.

Bergen op Zoom valt.
Maar de verheffing van de Prins betekende niet, dat de krijgskans keerde. De legers
van de bondgenoten hadden geen succes en de Fransen sloegen het beleg om Bergen
en Zoom. Het opperste commando was door de Prins opgedragen aan baron
Cronström, een Zweed, 86 jaar oud en doof. De stad had tijdens het beleg geen gebrek
aan proviand, zelfs zeiden sommigen, dat de soldaten zo goed aten en dronken, dat
het wachthouden er onder leed. In elk geval werd de stad in de nacht door de Fransen
overrompeld en drongen zij ondanks moedig verzet van straat tot straat vooruit. De
baron ‘vernam de overrompeling der stad eerst, toen het dag werd, doch kleedde zich
terstond, trad ter deure uit, en deed door zijne adjudanten, die het volk wakkerlijk
aanmoedigden, de Fransen voor zijne woning terugdrijven, waarna hij, ziende dat
het verlies der stad onvermijdelijk was, zich op een paard deed tillen, en ter stad
uitreed naar de linie, om orde te stellen op de verzekering van Zeeland’. Jarenlang
werd het proces, of hij zich wel goed van zijn taak gekweten had, gevoerd; toen hij
stierf vier jaar later, was dat proces nog slepende.

De Prins wordt Erfstadhouder.
Door de val van Bergen op Zoom verontrust, eiste het volk, dat de Prins een nog
sterker positie zou krijgen, en weer gaven de Staten der verschillende gewesten
gehoor. Zij verklaarden het stadhouderschap nu erfelijk in de mannelijke en de
vrouwelijke linie. De positie van het huis van Oranje kreeg daardoor in de
Nederlanden vrijwel een monarchaal karakter. Het kapitein-generaalen admiraalschap
werd op dezelfde wijze erfelijk en bovendien werd de Prins opperdirecteur van de
Oostindische Compagnie. Wanneer een vrouwelijke afstammeling zou opvolgen,
zou zij de titel dragen van Gouvernante.
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Willem IV was altijd een eerzuchtig man geweest. Kroonprins Frederik van Pruisen,
later Frederik II, had het wel opgemerkt, dat Willem IV verdrietig kon zijn op Het
Loo, midden in de mooiste omgeving, omdat hij niet de rol speelde in de Republiek,
die hij begeerde. Hij was een man met voortreffelijke eigenschappen, een
plichtsgetrouw en rechtschapen mens, maar hij wilde een rol spelen van groter
betekenis. En nu was er de grote kans gekomen. Maar de ware betekenis van die
kans heeft hij niet gezien. Toen in het begin van 1748 Prinses Anna het leven schonk
aan een zoon, Willem, graaf van Buren, later Willem V, kwamen de vreugdegalmen
en de lierzangen van de pers.
En nadat in mei 1748 de vrede van Aken een eind maakte aan de Oostenrijkse
Successieoorlog, waarbij Frankrijk het gehele veroverde gebied aan ons teruggaf en
onze troepen opnieuw de barrièresteden in de Zuidelijke Nederlanden ging bezetten,
toen léék het, alsof de spanning en de crisis voorbij waren. Het had wel gespannen,
want het was duidelijk geworden, dat de Republiek vrijwel weerloos was - zoals wel
vaker bij het uitbreken van een oorlog -, maar dat er ook geen kracht, geen energie
en geen organisatietalent gevonden werden, om daarin verandering te brengen. Op
voorstel van de Prins werd er besloten tot een heffing op het vermogen, 2 % voor
vermogens boven 2000 gulden, 1 % voor hen, die tussen de 1000 en 2000 gulden
begoed waren, en voor hen, die nog minder bezaten, werd het aan de beleefdheid
overgelaten, mits ieder wat zou doen. Voordat het bedrag werd gestort, moest ieder
onder ede verklaren, dat hij zijn vermogen eerlijk had berekend. Daarna kon hij het
bedrag door een gleuf in een kist storten. Hier werd dus een groot beroep gedaan op
de eerlijkheid en het nationale plichtsbesef van de gehele bevolking. En er is niet de
minste aanwijzing, dat de bevolking zich aan haar verplichtingen heeft onttrokken.
Maar de geldstroom is blijkbaar verzand, voordat hij kon dienen om de militaire
middelen op peil te brengen. Hoeveel deze heffing heeft opgebracht, is niet na te
gaan, en waar de opbrengst precies voor besteed werd, al evenmin. Daarom behoeft
men nog niet aan fraude te denken. Maar wij kunnen er ons moeilijk meer een
voorstelling van vormen, hoe gebrekkig in die dagen de belastingadministratie was,
niet alleen in ons land, en hoe weinig men de techniek van belasting heffen onder
de knie had.
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Belastingen.
Ook toen waren er directe en indirecte belastingen. Maar de directe brachten maar
weinig op. Een grondbelasting, dat ging. Er waren overal registers aangelegd, waaruit
de grootte van iemands grondbezit bleek. Trouwens, grondbezit betekende in de
regel politieke invloed op het platteland. Maar hoe zou men iemand aanslaan naar
vermogen of inkomen? Dat kon niet anders dan door een schatting naar de indruk
van welvaart of naar de roep, die er was van iemands vermogen. Er is wel gepleit,
dat de burgers dan maar zelf het bedrag moesten opgeven en onder ede bevestigen,
dat het niet te laag was, en bij de Milde Gift in 1748 is dat systeem inderdaad
toegepast. Maar van een werkelijke belasting op vermogen of inkomen kwam vrijwel
niets terecht. Daarom zocht de regering haar kracht in het heffen van accijnzen. En
die heffingen werden verpacht, zodat pachters met hun cherchers de belastingen
invorderden, terwijl de pachter een vooraf overeengekomen som in 's Lands kas
stortte. Hoe feller hij was op de invordering, hoe voordeliger dus voor hem
persoonlijk. Het is geen wonder, dat de pachters en hun speurend personeel gehaat
waren, evenals de tollenaren bij Israël.
Nu leefde er een diepe ontevredenheid over de gang van zaken. Iedereen zag, dat
de kleine aristocratische groep, die de macht in handen had, een grote staat voerde.
Iedereen merkte, dat de pachters rijk werden. Iedereen merkte een leger van mensen
op, die een baantje hadden, waarvan men zich afvroeg, of het enig nut had. Dat waren
tastbare en zichtbare dingen. Maar daarachter moest iets anders schuilen, dat riep
om reformatie. De misbruiken en ‘abuysen’ moesten wel symptomen zijn van een
kwaad, dat dieper wortels had. En daarom moest de bezem er in.

Zwendel met ambten.
En dan waren er de vele misbruiken bij het begeven van ambten. In de 17de eeuw
was dit al begonnen, maar in de 18de eeuw bereikten de corruptie en het nepotisme
hun hoogtepunt.
In 1722 kocht Johan Vegelin van Claerbergen de grietenij Doniawerstal van
schoonvader Allard van Burum voor ƒ 43.337. Terzelfder tijd verkocht hij zijn
raadsheersplaats in het Hof aan zijn neef Viersen voor ƒ 22.500. Het is netjes geboekt
en de rekening kwam in het familiearchief:
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Aen mijn schoonvader voor de grietenij F. 43.337
reeds betaelt:
Van neef Viersen voort raadsheersampt F. 22.500
----F. 20.837
Uit een brief aan dezelfde Vegelin van J.A. Schonen, gedateerd Middelburg, 22
maart 1743:
‘.....heb hier gesproken de soon van d.hr. van der Haar, my seggende,
dat syn heer Vader de Grietenie (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde)
van d.hr. van der Wayen gecogt hadde so ik meyn voor F. 110.000, maer
gisteren heb gehoort voor F. 90.000; als ik een soon had wat ouder van
jaren en in staat was zig daar te konnen met verstand gouverneren en
maintineren, soud ik het er waarlijk ook voor hebben willen geven: want
hoor, dat men de revenues omtrent 4 pco rekent...’
De briefschrijver weet nog mee te delen, dat een zekere Bergsma al geprobeerd
zou hebben de koper ƒ 10.000 winst te bieden en dat is te verklaren, want volgens
hem is een grietenij van ƒ 100.000 voordeliger dan een postmeestersambt van ƒ
40.000.
Een ton voor een gemeente en dat kan uit, zo is de berekening, en dat terwijl het
traktement om en bij de ƒ 2000 per jaar was. Waar leefde de grietman van en hoe
kwam hij aan zijn 4%?
Naast de verkoop bestond het transport van ambten. Droeg b.v. de vader zijn zoon
als opvolger voor en kreeg de laatste het baantje (en dat was regel), dan moest hij
zijn vader een redelijke en behoorlijke recognitie betalen. Let wel: dit wordt officieel
gesanctioneerd!
En door dit transport ontstond de nog grotere misstand van het geven van ambten
aan kinderen. De secretaris van Sneek, Frieswijk, droeg op zijn sterfbed zijn ambt
‘met voldoening van sekere recognitie’ over op de elfjarige zoon van de burgemeester
H. de Blau. Deze verzocht daarop de goedkeuring van de stadhouder, te zijner
verdediging aanvoerend, dat genoemde Frieswijk indertijd reeds op tienjarige leeftijd
tot zijn ambt benoemd was, ‘daar mijn Soon tegenwoordig bijna twaalf jaren bereikt
heeft’.
Wel mocht een schrijver verzuchten, toen de zoon van Oene van Grovestins, ‘olt
omtrent ellif jaren’, tot ritmeester werd be-
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noemd: ‘Soo dat men wel mach wenschen, dat personen van Staet en rijckdom wijze
kinderen mogen krijgen.’
We kennen allen uit de verhalen uit de leesboekjes wel de kapiteins in de wieg en
de postmeesters in de tafelstoel.
Netjes werden de ‘almanakken’ voor de vervulling der vacatures opgesteld, roosters,
die golden voor 30 of 40 jaar en die daarop plechtig bij contract werden verlengd.
Deze ‘vuyle schandvlecken van de Regeering bij de gewichtigste bediening soo
militaire als politique’ moesten verdwijnen, zo was het algemeen volksverlangen.

Friesland.
Vooral in Friesland drukten de lasten zwaar en waren de misbruiken vele. Dit gewest
betaalde naar verhouding te veel aan de Generaliteit. Nog altijd golden
verhoudingscijfers, die misschien wel een eeuw verouderd waren. Bovendien was
dit gewest zwaar geteisterd door de veepest en door de paalworm. In 1715 stierven
binnen twee maanden 65.000 stuks rundvee in die provincie aan de veepest, en in
de winter van 1744-'45 stierven er 125.000. Beide keren tijdens een oorlog. Dat is
verklaarbaar: de veepest was in Rusland endemisch en kwam in oorlogsjaren, als de
troepen in hun tros het vee door heel Europa sleepten, als een invasie naar het Westen.
Ongeveer 90% van de aangetaste dieren stierf.
En dan de paalworm! Dit ‘kleen gewormte quam de fondamenten van onze
behoudenis en sekerheyt tegen de zee ondermijnen’. De palen, die moesten dienen
om de zeedijken aan de buitenkant te dekken, werden juist op de plaats waar eb en
vloed wisselden, door het gewormte volkomen doorgeknaagd, zodat zij wel honigraten
geleken. De dijken, die toentertijd een veel te steile talud hadden aan de zeekant,
dreigden bij de eerste de beste storm te bezwijken. Haastig werd door vier bataljons
in 1732 in het Zuidwesten van Friesland een slaperdijk aangelegd. De buitenkant
van de zeedijken werd afgedekt met keistenen, wat 12 tonnen gouds kostte. Ds. Bern.
Gelder van Gaast gaf acht uitvoerige preken uit over de nood van overstroming door
een zeltzaam wormgeknaauw of de wormplage in het paalwerk van de zeedijken.

Oproer!
Zo barstte met Pinkster 1748 in Friesland oproer uit. Gehaat was de belasting op het
gemaal, vooral door de wijze van invorde-
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ring. Bij iedere korenmolen was een kommies geplaatst, die vanuit zijn hokje toezicht
hield en de omzet noteerde. Maar langer dan 12 uren per etmaal duurde zijn dienst
niet, en de overige 12 uren kwam de molen aan de ketting. Daarom was de eerste
daad van de ontevredenen, dat de hokjes van de kommiezen werden verbrand en de
kettingen in het water verdwenen. De molen was vrij! Het werkte aanstekelijk. Overal
kwam het volk in beweging. Het ging in optocht van dorp tot dorp, terwijl de trommen
roffelden, en de predikanten werden genoodzaakt aan de kop van de stoet te gaan
om het geheel een ernstiger accent te geven. Het baldadig verzet ging spoedig over
in een georganiseerde actie. In steden en dorpen kwamen de ontevredenen bijeen en
ze schreven hun eisen en grieven op papier. Merkwaardig is, dat het met name de
plattelandsbevolking is, die in Groningen, Friesland en Drente in verzet komt. En
niet minder valt het op, dat vele dissenters, met name Mennonieten, een leidende rol
spelen. Elk dorp en elke stad koos gedeputeerden, die in Leeuwarden in de Grote
Kerk gingen beraadslagen, teneinde uit de staalkaart van wensen en klachten een
program te distilleren. Eenvoudig was dat niet. De boeren hadden krasse wensen, en
de formulering was niet zonder bravoure. In Oenkerk, waar men dagelijks tegen de
deftige heren opkeek, hadden de hoeren dit program:
‘Ten eersten is dit ons voorstel, terwijl ons Land verarmt is zoo is dit ons
voorstel dat alle Grietsluiden en Raadsheeren en alle hooge bedieningen,
die 't Land bedienen, dat die 't Land zullen bedienen als een diaken sonder
daervan eenig geld te mogen trekken, omdat ons land verarmt, en armer
als een Diaconije is.’
Wat de lagere ambten betrof, waren de eisen bijna even radicaal: de helft van de
boden moest worden ontslagen, de andere helft zou eerst drie jaren gratis moeten
dienen en dan verder genoegen nemen met een salarisverlaging van 1/3.
De eisen waren wild en gaven blijk van hopeloos dilettantisme, en de
gevolmachtigden waren als regel ook geen mensen, die er lijn in konden brengen.
Maar Willem Wytzes de Vries, ‘een Mennoniete leraar heeft zich onder de
gecommiteerden insonderheit gedistingueert’. En drie wensen kwamen toch uit de
brouwketel te voorschijn: 1. de stadhouder moet meer macht hebben; 2. de verpachting
van de belastingen moet worden afgeschaft; 3. het geknoei met de verdeling van de
ambten moet ophouden.
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De heren regenten waren vriendelijk, toegevend. Zij willigden de wensen in; zij
gingen nog verder: zij gaven de Prins onbeperkte volmacht, om de staat te hervormen.
Daarmee ontving de Prins een dictatoriale bevoegdheid. Hij kon doen, wat hij wilde.
Hij kon de staat radicaal veranderen, als hij het nodig achtte, maar - hij deed het niet.
Hij was een vijand van radicalisme. Hij doorzag de vraagstukken te weinig. Hij was
niet groter dan zij, die van hem verbetering verwachtten. Want nooit mag uit het oog
worden verloren, dat de gehele beweging een conservatief karakter droeg. Er waren
geen revolutionaire ideeën, die stuwden naar nieuwe methoden en nieuwe vormen.
Ieder riep om herstel. Herstel van het oude, dat door ingeslopen misbruiken was
verknoeid en bedorven. Niemand vroeg om een sprong vooruit. Iedereen wilde
terugkeer, terugkeer tot wat eens goed was en billijk en zuiver. Het is gemakkelijk,
om in de wensen ook het een en ander aan te wijzen, dat materieel niet in de oude
tijd had bestaan. Maar het gaat om de geest, om de overheersende tendens. En niemand
kan ontkennen, dat die tendens was afschaffing van de ingeslopen fouten, herstel
van de oude, zuivere toestand. De Prins handelde geheel in die geest. Hij zorgde, dat
er genoeg troepen waren om iedere verdere baldadigheid tegen te gaan, en daarna
kondigde hij een Reglement Reformatoir af, waardoor een aantal misbruiken werden
afgeschaft.

Groningen.
Van Friesland sloeg de beweging over naar Groningen. Het was daar direct na de
val van Bergen op Zoom al onrustig geweest en ook de geboorte van de erfprins
leidde er tot vreugdebetoon èn moedwil. Het huis van burgemeester Geertsema moest
het ontgelden en deze plundering werd het sein tot een volksbeweging in de Stad en
in de Ommelanden. De Staten gaven direct toe aan de eis om het stadhouderschap
erfelijk te verklaren, maar daarmee was het volk niet tevreden. Men wilde ook hier
herstel van het oude en meende dit het best te kunnen bereiken door de Taalmannen
en de Gezworen Gemeente, colleges die allang geen invloed meer bezaten, aandeel
te geven in het stadsbestuur. In de Ommelanden koos men net als in Friesland
volmachten, om de hervormingen in te voeren en de ‘despotique magt’ van de jonkers
te beperken. Ook meende men - en terecht - dat er een oplossing gevonden diende
te worden voor de eeuwige geschillen tussen Stad en Om-
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melanden. De Prins kon het beste arbiter zijn. Het is opmerkelijk, hoe het volk alles
van hem verwacht en welk een grote macht het hem wil opdragen. Van drang naar
eigenlijke volksinvloed is haast geen sprake. Willem IV moet het maar doen. De
eisen zijn concreet in Stad en Lande: de misbruiken moeten verdwijnen met
handhaving van de originele en onveranderlijke grondwetten. Men idealiseert het
verleden.
De Groningse machthebbers voelden weinig voor al deze verbeteringen en zij
hoopten door de militaire macht de ontevredenen wel de baas te zullen worden. Maar
groot was het garnizoen niet en daarom kreeg de Prins het verzoek om troepen te
zenden. Hij deed echter of zijn neus bloedde en verklaarde, dat hij slechts ‘superficiele
kennisse had van de troubles’. Zelfs trok hij het garnizoen uit de stad terug en nu
waren de heren helemaal aan de genade van het volk overgeleverd. De vroedschap
zowel als de Staten willigden in allerijl de verzoeken in en beloofden algemene
amnestie. Opmerkelijk is de grote invloed van de pers in Groningen. ‘De Groninger
Nouvellist’ en ‘De Opregte Groninger Courant’, beide onder redactie van Dr. Remkes,
voerden een felle oppositie tegen de machthebbers, die slechts uit vrees toegaven
maar dadelijk poogden om de gedane toezeggingen te saboteren De 29ste augustus
stroomden de boeren met knuppels gewapend de stad binnen en verbroederden zich
met de Oranjegezinde burgers. Het Provinciehuis werd belegerd en een der felste
tegenstanders van het nieuwe, de Ommelander jonker Lewe, liep een pak slaag op.
Weer gaven de Staten toe en zij gaven de Prins een vrijwel dictatoriale macht ‘om
te voorsien door alle sodanige middelen en wegen, ordres en reglementen als Syn
Doorlugtigste Hoogheijd ten dien eijnde nuttigste en dienstig sal bevinden te behoren’.
De Prins maande nu tot rust en orde en beloofde spoedig te zullen overkomen. Ook
hier werd een Reglement Reformatoir afgekondigd, dat in zijn 51 artikelen heel wat
ongerechtigheden afschafte. Zelfs in het landelijke en geïsoleerde Drente kwam het
tot een oproerige beweging onder leiding van een boer uit Peize, Hiddema Men vroeg
niet veel: erfelijkheid van het stadhouderschap, betere regeling van de
belastingverpachtingen en afschaffing van enkele misbruiken. De Staten gaven direct
toe en Drente keerde tot zijn rustig bestaan terug.
In Overijsel, Utrecht en Gelderland kwam het slechts tot enkele plaatselijke
opstootjes, waarbij de pachters van de belastingen het ook ontgelden moesten. In
deze gewesten, waar de stadhouder
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reeds een zeer grote macht had, keerde op enige beloften en adviezen van zijn zijde
de rust terug. In Utrecht werden de pachterijen geheel afgeschaft, in de twee andere
gewesten zouden die op den duur werd vervangen door een ander stelsel. Het ging
ook niet zo eenvoudig, om een heel andere methode in te voeren.
Zeeland was het enige gewest, waar het helemaal niet tot uitbarstingen kwam.
Hier was men tevreden met de verheffing van de Prins en men begeerde er zelfs niet
eens de afschaffing van de belastingverpachting. Pachters, smokkelaars en boeren
speelden er onder één hoedje. Verandering van stelsel zou eerder na- dan voordeel
brengen!

Oproer in Amsterdam.
Zoveel te heftiger ging het echter toe in Holland, en hier openbaart zich in sommige
opzichten ook een andere geest dan in Friesland en Groningen. De haat tegen de
pachters leidde in verschillende steden als Haarlem en Leiden en het dorp Den Haag
tot wanordelijkheden, toen men hoorde hoe het volk in Friesland de ‘bloedzuigers’
had getrakteerd. In Rotterdam en enkele andere plaatsen werd een dergelijke
uitbarsting door het garnizoen verhinderd, maar in Amsterdam kwam het tot ernstige
ongeregeldheden en openbaarden zich radicaler denkbeelden dan elders.
Het begon in juni met het pachtersoproer. De volkswoede richtte zich tegen de
huizen van de pachters der belastingen en alles werd er kort en klein geslagen. De
schutters, dat wil zeggen de gewapende vendels uit de gegoede burgerij, hadden geen
trek, de pachters te beschermen en keken toe. En Wagenaar beschrijft de plundering
aldus: ‘'t Kostbare huisraad, schilderyen, boeken, gemaakt zilverwerk, alles werd
geschonden of vernield. De wynen en sterke dranken, die men, in de kelders dezer
Luiden, in grooten overvloed aantrof, werden gulziglyk te lyve geslaagen, of
baldaadiglyk geplengd. Geheelen oxhoofden werdt de bodem ingesmeeten: en de
roode wyn stroomde zo rykelyk door de gooten en rioolen, dat er 't water in de graften
door geverwd werdt.’ Het huisraad werd op straat gekwakt en het was een bijzonder
genoegen, de veren bedden open te snijden, zodat de inhoud als een sneeuwjacht in
de juniavond langs de Keizersgracht stoof. In de nacht woedde het oproer verder en
de excessen werden groter. Het gerucht ging, dat er een lijst was van huizen, die nog
geplunderd zouden worden, ook van ingezetenen, die niets met de
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belastingpachters te maken hadden. En toen greep de schutterij wel in, want toen
werd het een bedreiging van de gehele burgerij. Nu werd er met scherp geschoten
en kwam er een eind aan de herrie, en nog een dag later werden twee belhamels, een
man en een vrouw, ‘uit de Waag geheyst’: zij werden via een venster in het
Waaggebouw opgehangen. Maar terwijl in Amsterdam de furie nog in volle gang
was, hadden de Staten van Holland in Den Haag de verpachting der belastingen
afgeschaft. Zij zouden er lang over gedelibereerd hebben misschien, zoals de gewoonte
was, maar er woeien wilde geruchten over uit Amsterdam en de Prins zelf greep in.
Hij kwam onverwacht ter vergadering, en nam de leiding. Hij wist te bewerken, dat
op staande voet het besluit viel.

Doelistenbeweging.
Het oproer was gestild en de verpachting van de belastingen afgeschaft. Maar de
Amsterdammers zetten er geen punt achter.
Daar kwam de ‘middenstand’ in actie en trachtte politieke eisen te formuleren. Al
spoedig kwamen zij samen op de Doelen - vandaar dat ze Doelisten genoemd werden.
De beweging stond in contact met het hof in Den Haag; de Prinses hield er zich druk
mee bezig. Onder invloed van het hof werden de eisen gematigd; de meer radicale
elementen zagen geen kans, hun eisen door de burgers gesanctioneerd te krijgen,
toen bleek, dat de gematigden voor de hunne sanctie van Den Haag hadden. Het
stedelijk bestuur op het stadhuis wilde echter ook van die gematigde eisen niets weten
en trachtte tijd te winnen. Maar nog altijd was er dreiging in de lucht. En op
Kattenburg en de andere eilanden, waar de scheepstimmerlieden woonden, de Bijltjes,
en waar men nooit op een lapje oranje zag, als aan de deftige grachten nog de vraag
werd overwogen, of het wel ‘stond’ (de typering is van Dr. Kuyper, die zich in
Amsterdam ook gesecundeerd wist door een groot deel van de bevolking van de
eilanden), werd men ongeduldig. De Bijltjes begonnen door de stad te marcheren.
Men kon nooit weten. De heren gaven tenslotte toe, de Prins kwam in de stad en
‘verzette de wet’. Maar het was een bijna sentimentele vertoning. Het dagboek van
Fagel vertelt:
‘Toen de Burgemeester Corver, dat een deftig, braaf en eerlijk man was,
afscheid kwam nemen van de Prins, zeide deze tot hem: Nu het spijt me
meer als ik je zeggen kan, dat ik je
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van je dienst moet ontslaan, maar ik kan 't niet laten. Hierop antwoordde
Corver, dat hij dat wel wist; dat hij zelf wel wist, dat de Prins niet anders
kon gehandeld hebben. De tranen kwamen hen beiden in de ogen en zij
omhelsden elkander op de aandoenlijkste wijze.’
Het verzetten van de wet kon worden opgevat als een poging, om de Doelisten
tevreden te stellen, maar zij waren diep teleurgesteld. Want behalve dat de posterijen
voortaan door de Staten in plaats van door de stad werden beheerd, gebeurde er
weinig. De burgerij kreeg geen invloed, hetzij rechtstreeks, hetzij zijdelings, op de
samenstelling van het stadsbestuur.

Oranje faalt.
Het is merkwaardig, dat alle eisen van de Doelisten, of zij nu voorkwamen in de 11
artikelen van de radicalen of in de 3 artikelen van de gematigden, of in de 8 artikelen,
een specificatie van de 3, uitsluitend betrekking hadden op het stadsbestuur. Reeds
daardoor had de beweging een heel eigen lokale keur. Deze merkwaardige beweging
heeft met die in het Noorden van het land gemeen, dat men zich beroept op de oude
rechten en privilegiën, en dus vecht tegen de ingeslopen misbruiken, tegen de
deformatie van het bestuur. Maar er zit ook een andere lijn in. Zoekend en tastend
soms, maar soms plotseling verrassend radicaal, komt de wens naar voren, dat de
burgerij invloed zal hebben op de samenstelling van het stadsbestuur. Sommigen
repten er van, dat de burgemeesters en de schepenen door de burgerij moesten worden
gekozen. Ook werd er van gesproken, dat er een college van gecommitteerden moest
zijn, door de burgers gekozen, om controle te oefenen op beleid en beheer van de
stedelijke autoriteiten. Het was ongewoon; het was in strijd met de traditie van
eeuwen. En voor een conservatieve natuur als de Prins was het moeilijk te aanvaarden.
Maar wanneer wij de zaak nog iets dieper trachten te peilen, dan was hier een
historisch moment, dat sommigen toch wel hebben verstaan. Hardenbroek schreef
aan de vooravond van 's Prinsen bezoek aan Amsterdam: ‘De Prins zal als koning
daarvandaan komen of niet met al reusseeren (slagen).’ Er was een vaag, maar hevig,
in conservatisme gehuld verlangen naar een diep ingrijpende verandering, en er was
de verwachting, dat de Prins die verandering zou bewerkstelligen en daardoor een
nieuwe periode van groter,
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beter gefundeerde vrijheid zou inluiden, maar de Prins begreep de situatie niet en
werd daardoor in feite de man, die de aristocratie dekte. Zij is er hem weinig dankbaar
voor geweest en bij de burgers groeide de teleurstelling. Die teleurstelling werd
verkoeling. En de regenten werkten haar in de hand. Op alle klachten van de burgers
was het gewone antwoord van de heren: ‘Wij kunnen Uw lieden niet helpen; wij
hebben daar niet meer in te seggen; de Prins heeft het zoo geordonneert en die wil
het zoo hebben.’ Of direkter: ‘Komt gij klagen? Wel, nu hebt gij een prins, gaat nu
naar de Prins.’

De lange baan.
Langs lijnen van geleidelijkheid wat bereiken, grondig voorbereid en voorzichtig
uitgevoerd, dat zou de Prins toch wel kunnen. Hij heeft er ernstig naar gestreefd. Het
beleid in marinezaken werd verbeterd. De marine, eens onze nationale glorie, was
zodanig in verval, dat de Admiraliteiten Engelse scheepsbouwmeesters in dienst
moesten nemen, om een zeewaardig oorlogsschip te bouwen. De reorganisatie van
het leger achtte de Prins voor zich zelf een te zware taak, en op zijn voorstel werd
Lodewijk, hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel, een bloedverwant van Prinses Anna,
benoemd tot veldmaarschalk van de Republiek. Hij zou het leger weer op peil moeten
brengen. Brunswijk was tot nu toe generaal in Oostenrijkse dienst en bleef dat formeel,
wat later moeilijkheden zou opleveren.
De handel en de nijverheid hadden al evenzeer de aandacht van de Prins. Er kwam
een uitvoerige memorie, om ze beide te stimuleren. Onder meer wilde de Prins van
heel Nederland, behoudens enkele beperkingen, een vrijhaven maken, een porto
franco. De nota werd gunstig ontvangen en ijverig bestudeerd. Bentinck wilde het
gehele bestuur reorganiseren. Er werd te veel zonder systeem gewerkt, en zonder
taakverdeling. Bentinck stelde voor, departementen van bestuur in het leven te roepen,
ministeries, nl. voor 1. buitenlandse zaken, 2. leger, 3. financiën, 4. marine en handel
en 5. binnenlandse zaken. Doch hier raakte hij in conflict met het ‘hofkabaal’, de
mensen, voor een deel meegekomen uit Friesland, die bang waren, dat zij hun stille,
maar vaak beslissende invloed op deze wijze zouden verliezen.
Maar voordat de geleidelijke, zorgvuldige, eerlijke en soms ook wel een eigen
initiatief inhoudende arbeid van de Prins vruchten
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kon afwerpen, stierf hij, veertig jaar oud, ‘door verdrietelijken arbeid en grievende
tegenkanting vermoord’ (Groen). ‘Het zal sterven wezen, zorgt voor mijn jongen
Willem’, had de Prins gezegd. De erfprins, hij was nu drie jaar oud, want hij was in
1748 geboren, in het stormachtige jaar, toen zovelen verwachtten, dat Oranje en
Vrijheid nog weer eens opnieuw tot heil van het land zouden worden verbonden.
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2. Neutraliteit
Gouvernante.
Op 22 oktober 1751, in de zeer vroege morgen, was Willem IV gestorven en nog op
diezelfde dag kreeg de Prinses-weduwe, Anna van Hannover, bezoek van een
deputatie van 20 heren uit de Staten van Holland, één uit ieder van de 18 steden, één
uit de ridderschap en de raadspensionaris Stein als twintigste lid, om de Prinsesse te
condoleren en om haar tevens de eed af te nemen als gouvernante. De heren waren
er vlug bij, want eerst een dag later kwam ter vergadering het bericht binnen, dat de
Prins was overleden. De Staten-Generaal wilden niet achter blijven en twee uren
nadat de Hollandse deputatie was vertrokken, waren zij er ook al om te condoleren
en de Prinses de eed af te nemen van het kapitein-generaalschap en admiraalschap.
Want het stadhouderschap en de beide andere ambten waren nu erfelijk sedert 1748,
zodat Willem V, de driejarige Willem V, nu krachtens het recht van erfopvolging
stadhouder en kapitein-generaal en admiraal was. Zijn moeder zou, zoals dat allemaal
tevoren geregeld was, de ambten tot zijn meerderjarigheid waarnemen en bekleedde
het stadhouderschap met de titel van gouvernante. Gouvernante heeft dus dezelfde
betekenis als regentes. Er kwam door het overlijden van Willem IV geen
stadhouderloos tijdperk, zelfs geen dag. Behalve gouvernante was Prinses Anna ook
voogdes over haar minderjarige kinderen.

Veranderd gelaat van Europa.
Grote moeilijkheden kreeg de Gouvernante, toen de Zevenjarige Oorlog uitbrak
(1756-1763). Deze oorlog betekent een verandering van het gelaat van Europa. In
de Zuidelijke Nederlanden, dus in Oostenrijks gebied, dicht aan de Franse grenzen,
lagen in de ‘barrièresteden’ de Nederlandse bezettingen. Dat was een uitvloeisel van
de Spaanse Successieoorlog. In de Oostenrijkse Successieoorlog hadden de Fransen
deze steden ontmanteld en militaire waarde als vestingen hadden ze niet meer. De
vestingwerken werden niet hersteld, omdat de discussie over de vraag, wie de kosten
daarvoor moesten dragen, eindeloos werd gerekt. Maar de bedoeling was toch
duidelijk. Frankrijk was de erfvijand van het huis Habsburg. De beide grote machten,
Bourbon in Frankrijk en Habsburg in Oostenrijk, in Spanje en de ‘nevenlanden’,
hadden tien-
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tallen van jaren tegenover elkaar gestaan. In 1740 had Frankrijk weer eens een poging
gedaan, om Oostenrijk te knauwen, maar de vrede van Aken in 1748 bevestigde de
oude toestanden. En acht jaar later zijn de verhoudingen totaal veranderd. Dan treden
Frankrijk en Oostenrijk op als ‘bondgenoten’. De barrière heeft geen zin meer, want
hoe zal een derde macht de ene bondgenoot tegen de andere beschermen?
1756, dat is het jaar van de geconcentreerde aanval op Pruisen. Pruisen was een
nieuwe macht. Uit het keurvorstendom Brandenburg was het koninkrijk Pruisen
gegroeid. Koning Frederik Willem I had met zijn rotting, zijn stiptheid en zijn
fanatisme een staat van grenadiers en ambtenaren gevormd, en zijn zoon Frederik II
voerde een politiek, die moest leiden óf tot Pruisens ondergang óf tot de erkenning
van de nieuwe macht als grote mogenheid. Hij noemde de Zevenjarige Oorlog een
Dreiweiberkrieg, want het was een strijd tegen drie machtige vrouwen: Maria Theresia
van Oostenrijk, Elizabeth van Rusland, Madame de Pompadour, de maîtresse van
Lodewijk XV. Oostenrijk en Frankrijk, Habsburg en Bourbon, ze maken samen front
tegen Pruisen. De Spaanse Bourbons doen ook mee. Alle absoluut geregeerde Roomse
staten van Europa, van Kaap Finistère tot de middenloop van de Donau, trekken één
lijn.
Westelijk van Pruisen ligt het keurvorstendom Hannover tussen Elbe en Weser,
en westelijk daarvan reiken de Pruisische voorposten bij Emden en bij Kleef aan de
Nederlandse grens. De keurvorst van Hannover is tevens koning van Engeland, het
is van 1727 tot 1760 George II, de vader van prinses Anna. George II wordt
bondgenoot van Frederik II: twee Protestantse vorsten tegen het Roomse blok. Was
het wonder, dat het volk in vele streken iets voelde van een nieuwe godsdienstoorlog?
De Wurtembergers noemden Frederik II ‘de Protestantse held’. De Pruisische koning,
zeer wel onderwezen in de Heidelbergse Catechismus, was intussen een aanhanger
van Voltaire...... Maar toch - Carlyle schrijft, ‘dat bij Maria Theresia, die oprechte
godsvrucht bezat, en bij de arme Lodewijk XV, die recht bang voor de duivel was,
omdat hij wel voelde, dat die zeer gegronde aanspraken op hem kon doen gelden,
een vage hoop, om de Hervorming te bestrijden en zo de hemel te verdienen, zich
bij deze bijzondere gelegenheid meer met hun hoge aardse combinaties vermengde,
dan in oppervlakkige geschiedenisboeken thans wordt naar voren gebracht’.
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Het werd gevoeld, óók in ons land. De overwinningen van Frederik II op zijn vijanden,
die hem van alle kanten besprongen, maar ondanks alles niet klein konden krijgen,
werden beleefd en bezongen als overwinningen van het belaagde Protestantisme.
De koning van Engeland was de bondgenoot van Frederik II, maar in feite voerde
Engeland zijn eigen oorlog tegen Frankrijk. In 1756 was Frankrijk een grote koloniale
mogendheid met twee geweldige en veelbelovende gebieden: In Azië beheerste het
direct of indirect bijna het gehele gebied van India ten Zuiden van de Ganges tot aan
de zuidpunt tegenover het aan Nederland behorende Ceylon, en in Noord-Amerika
strekte zich een Frans gebied uit van New-Orleans in een wijde boog door het dal
van de Mississippi en de Ohio door Canada tot aan de kust tegenover New-Foundland.
Namen als Louisiana, St. Louis, New-Orleans vertellen er nog van. Engeland heeft
feitelijk Frederik II zijn eigen bonen laten doppen en het heeft de oorlog opgevat als
een strijd om de hegemonie ter zee en om de koloniën. Pitt de Oude was de krachtige
leider van deze imperialistische politiek. Vooral het jaar 1759 bracht de Engelsen
overwinningen in series, zodat Walpole zei: Wij zijn gedwongen elke morgen te
vragen, welke overwinning er nu weer is behaald, want anders lopen wij kans, er een
te missen. Frankrijk verloor in deze oorlog zijn beide koloniale rijken, Voor-Indië
en Noord-Amerika. En toen Pitt ten val was gebracht, wilde de jonge koning George
III wel vrede sluiten ten koste van de Pruisische bondgenoot, die dan zowel
Oost-Pruisen als Silezië zou moeten afstaan. Engeland deed in het geheim stappen,
om tot zùlk een vrede te geraken. Het is niet gebeurd, Frederik II heeft een eervolle
vrede kunnen sluiten, o.a. doordat keizerin Elizabeth stierf en haar opvolger, tsaar
Peter III, onmiddellijk vrede met Pruisen sloot en met Frederik II ging samenwerken.

Neutraliteit.
Engeland voerde zijn eigen oorlog, al was het verbonden met Pruisen en al vormden
Hannover en Pruisen één front. En tussen Hannover en Engeland lag de Republiek
en deze streefde naaf neutraliteit. Eigenlijk was dat wat nieuws in de Nederlandse
politiek. In de Oostenrijkse Successieoorlog hadden we het een tijdlang geprobeerd,
maar het was mislukt en door een deel van het volk trouwens ook niet gewild. Maar
nu werd er met voorzichtigheid naar gestreefd om ‘er buiten te blijven’. Met
voorzichtig-
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heid. Want ook neutraal blijven is niet mogelijk zonder militaire macht. Ook
neutraliteit moet worden gehandhaafd. En nog altijd waren onze militaire middelen
verontrustend gering. Dat kwam mee door de naijver tussen de gewesten. Als Holland
de vloot wilde versterken, dan wilden de landprovincies, vooral Gelderland, liever
eerst wat aan het leger doen. Gelderland was kwetsbaar en leverde de adellijke
officieren voor het leger; dat verklaart veel. Holland voelde zich aan de landzijde
betrekkelijk veilig achter de waterlinie in verband met de herinneringen aan 1672,
maar wilde de handelsvloot beschermd zien; dat verklaart ook veel. Maar als het ene
gewest prioriteit voor het leger en het andere voor de vloot bepleitte, dan gebeurde
er helemaal niets, omdat de besluiten ter vergadering der Staten-Generaal met
eenparigheid van stemmen genomen moesten worden.

Vrij schip, vrij goed.
De grote moeilijkheid kwam met Engeland. De Fransen hadden nergens een kans
op zee, en ze zouden van een groot deel van de wereld geïsoleerd zijn, als schepen
onder neutrale vlag niet voor de communicatie zorgden. Dat betekende vooral
Nederlandse schepen. Maar die Nederlandse handel op Frankrijk was natuurlijk
Engeland een doorn in het oog. En het geval werd volkenrechtelijk heel interessant.
In de Republiek beriep men zich op een oude regel: vrij schip, vrij goed. Of: de vlag
dekt de lading. Als de vlag neutraal is, dan moet de marine van een oorlogvoerend
land ook, althans in volle zee, van de lading afblijven. De Engelsen moeten afblijven
van alles, wat onder Nederlandse vlag wordt vervoerd. Maar daarmee waren we er
nog niet. Er waren bijna een eeuw geleden met Engeland twee traktaten gesloten.
Eerst een in 1674, toen wij volop met Frankrijk in oorlog waren, terwijl Engeland
neutraal was. Toen was bepaald, dat de neutrale partij praktisch alles, behalve direct
oorlogsmateriaal, naar de havens van een der oorlogvoerende partijen mocht
vervoeren. Dat was toen, in 1647, toen het verdrag gesloten werd, heel voordelig
voor Engeland geweest. Terwijl wij met Frankrijk in oorlog waren, moesten wij
gedogen, dat Engeland van alles aan Frankrijk leverde. Maar dat verdrag bestond
nog en dus konden de Hollandse kooplieden nu dat oude verdrag weer te voorschijn
halen en triomfantelijk zeggen: nu is de beurt aan ons! Maar ongelukkig voor hen
was er nóg een verdrag, uit 1678, waarin Nederland en Engeland
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elkaar wederkerig militaire bijstand hadden beloofd, als een van beide landen werd
aangevallen. En dàt ver drag herinnerden de Engelsen zich nu weer speciaal. Zij
stuurden zelfs schepen, om de hulptroepen af te halen. Maar de Staten zeiden: Dat
eerste verdrag, dat van 1674, geldt natuurlijk wel. maar dat van 1678 niet, want
Engeland is niet aangevallen, het is zelf de aanvaller.
Neutraal blijven dus. Maar het is meer gebeurd: als de Nederlanders samen neutraal
willen blijven, dan lopen zij toch verbazend warm over de vraag, of zij nu,
gecombineerd mèt die neutraliteit, moeten sympathiseren met de Engelsen of met
de Fransen. Er was een anti-Franse partij: Frankrijk is goddeloos, het vervolgt de
Protestanten, het is een voorpost van Rome, het kent geen politieke vrijheid, het is
een bedreiging voor de nabuurstaten. Maar er is ook een anti-Engelse partij: de
Engelsen zijn altijd en op de gehele aardbol bezig om ons zo mogelijk een beentje
te lichten, zij zijn onze grote concurrenten, zij willen de zeeën maken tot Engelse
zeeën......
De anti-Franse partij werd vooral gevonden aan het hof, onder de predikanten, in
de landprovincies; de anti-Engelse partij in de koopsteden, bij de verfranste families,
in de kringen der regentenaristocratie. Tot op zekere hoogte valt dit samen met een
oudere tegenstelling, die tussen staatsgezinden en Prinsgezinden. De Prinsgezinden
zijn pro-Engels, de staatsgezinden pro-Frans.
Engeland en Frankrijk trokken uit deze partijschappen de consequenties. Hun
gezanten waren zeer actief, niet zozeer in het ondernemen van stappen bij de
Staten-Generaal, als wel in voortdurende beïnvloeding van bepaalde regenten. Zij
spraken met Amsterdam; zij betoogden, zij dreigden, zij vleiden, zij beloofden
voordelen, zij zetten verschillende partijen tegen elkaar op. Vooral de Franse gezant
D'Affry heeft zich bijzonder geweerd. Zijn rapporten geven een klaar en voor
Nederland beschamend beeld van de toestand en van de Franse tactiek.
Handelsvoordelen, verlaging van invoerrechten, dienden als lokaas en als beloning.

Stiefmoeder Anna.
En bij dit alles geraakte de Gouvernante in een moeilijke positie. De Engelsen
belemmerden de handel op Frankrijk. Zij controleerden het vervoer, ook van de
schepen onder Nederlandse vlag. Zij deden, alsof het traktaat van 1674 niet bestond.
En onze han-
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del moest dit werkloos en weerloos aanzien, want er waren geen oorlogsschepen,
om onze handelsmarine te beschermen. Dat is het ellendigste wat denkbaar is: een
vloot van vrachtschepen met kostbare ladingen op zee, en geen marine, om ze te
beschermen.
De Gouvernante kreeg van alles de schuld. Zij had de vloot verwaarloosd. Zij was
op de hand van haar broer, de Engelse koning. En wanneer de Engelsen weer rigoureus
controle oefenden, dan daverde het van protesten, dan werd er gescholden op de
Gouvernante, dan had ‘stiefmoeder Anna’ het gedaan. En de kooplieden en de
Hollandse regenten eisten krachtige maatregelen tegen de Engelse moedwil. Zij
moeten wel heel dom geweest zijn, als zij niet begrepen, dat dit betekenen kon een
hopeloze oorlog met Engeland, met onze hele handelsmarine en al onze koloniën
voor het grijpen. Groen zegt, dat de toon, die tegen de Gouvernante werd aangeslagen,
was ‘onbetamelijk, beledigend, onbeschoft, dreigend’. In later tijd hebben wij beleefd,
dat ook in Nederland de politieke agitatie ontaardde in ophitsing tegen personen, die
werden voorgesteld als het gepersonifieerde kwaad. Zij die dat doen, weten, dat een
volksmassa alleen in beweging is te brengen tegen een persóón. De agitatie tegen
Prinses Anna was van dit soort. Deftige regenten met gepoederde pruiken en zijden
kousen hadden bij die agitatie de leiding, en zij was gericht tegen een weduwe, die
de tering had, en die ‘met waggelende tred en met de dood op het gelaat’ nog in de
vergadering der Staten-Generaal verscheen om voorstellen te bepleiten tot versterking
van onze weermacht. Bilderdijk zegt snijdend, dat sommige regenten hun rol speelden,
alsof zij het bezoek van de Geuzen bij Margaretha van Parma herhaalden.
Maar in het begin van 1759 nam de agitatie een einde: de Prinses bezweek. Zij
liet twee kinderen na, Carolina, die 15, en Willem Batavus (Willem V), die 10 jaar
oud was. Stervende heeft zij deze beide kinderen op haar neef Brunswijk gewezen,
in wie zij een vaderlijke vriend zouden hebben.

Stadhouderloos tijdperk?
Het stadhouderschap was erfelijk; een stadhouderloos tijdperk was dus niet meer
mogelijk, zolang het Oranjehuis niet was uitgestorven. Willem V was sedert de dood
van zijn vader stadhouder en zijn moeder had het regentschap voor hem vervuld.
Maar na haar dood kwam er geen nieuwe regent of regentes, en dus be-
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stond het stadhouderschap nog wel, maar de rechten werden niet uitgeoefend. Alleen
in Friesland lag de zaak anders, want de Friezen droegen het regentschap na de dood
van Prinses Anna op aan de grootmoeder van Willem V, Maria Louise van
Hessen-Kassel, Marijkemeu. Brunswijk had, krachtens een vroeger getroffen regeling,
het bevel over het krijgsvolk, maar mocht zich niet met de politieke zaken bemoeien.
De rechten, aan het stadhouderschap verbonden, werden uitgeoefend door de Staten.
In feite was er dus een stadhouderloos tijdperk. Brunswijk was tevens belast met de
voogdij over de beide wezen.
Maar het duurt niet zo héél lang meer, zo dachten sommigen, en dan is Prinses
Carolina meerderjarig. Dan is het zaak, er voor te zorgen, dat zij, evenals haar moeder,
gouvernante wordt, zodat de rechten van het stadhouderschap weer worden
uitgeoefend. En dan kan zij ook de voogdij uitoefenen over haar broer Willem. Dan
kan Brunswijk verdwijnen. Deze factie tegen Brunswijk vond haar middelpunt in
Onno Zwier van Haren. Maar in 1761 was het uit. Toen moest Onno Zwier van Haren
Den Haag verlaten wegens een familieschandaal, waarover de mensen maar niet
uitgepraat en uitgeschreven geraakten, en waarover dan ook een stroom van pamfletten
is verschenen. Latere onderzoekers hebben zich bezig gehouden met de vraag, of
Onno Zwier schuldig was aan de ergerlijke zaken, waar sommige van zijn eigen
kinderen en schoonzoons hem van beschuldigden, of dat men hier te maken heeft
gehad met een van de ergerlijkste gevallen van chantage. ‘Een edelman onder de
ploerten’, zegt Busken Huet. Een van die ‘ploerten’ zou dan geweest zijn Mr. Willem
van Hogendorp, schoonzoon van Onno Zwier en de vader van Gijsbert Karel van
Hogendorp, de man van 1813. Niemand is meer in staat, het schuldvraagstuk op te
lossen. Maar in elk geval staat het vast, dat de verwijdering van Onno Zwier uit Den
Haag, waar hij nooit weer terug mocht komen, een overwinning was voor Brunswijk.
De Staten van Friesland hebben nog wel geprobeerd, Van Haren weer als hun
gedeputeerde in Den Haag te doen optreden, maar hij werd niet meer toegelaten.
Voortaan leefde hij wat vereenzaamd en diep verongelijkt in Wolvega en ging zich
wijden aan de dichtkunst. Hij bezong de Geuzen, waaronder zijn eigen voorouders,
hij schreef een fel toneelstuk tegen de Hollanders, die zich in Indië aan geweldenarijen
schuldig maakten en daarbij de hulp van de vreemdeling inriepen...... Is dit weer een
toespeling op Brunswijk? In elk geval is er één gedicht, waarin
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Onno Zwier al zijn opgekropte ergernis heeft geuit: Mijn gepasseerd leven.
Carolina van Nassau is géén regentes geworden, nadat zij meerderjarig werd.
Alleen in Friesland heeft zij na de dood van haar grootmoeder Marijkemeu het
regentschap één jaar bekleed. En tot 1922 stond in onze grondwet, dat bij ontstentenis
van andere afstammelingen uit het huis van Oranje-Nassau het erfrecht zou overgaan
op ‘het wettig mannelijk oir van Prinses Carolina van Oranje, zuster van wijlen Prins
Willem den Vijfden en gemalin van wijlen den Prins van Nassau-Weilburg, enz.’
Dat huwelijk met Nassau-Weilburg is gesloten na bekomen toestemming van de
Staten der gewesten. Anders verviel het erfrecht. Maar aanvankelijk maakten de
Staten, o.a. van Holland, bezwaar, omdat Nassau-Weilburg Luthers was. De
toestemming werd alleen gegeven, nadat gestipuleerd was, dat de kinderen uit dit
huwelijk zouden worden opgevoed in de gereformeerde leer.

Matiging.
Brunswijk wist tijdens de voogdij toch een behoorlijke invloed uit te oefenen. Hij
zeilde tussen de klippen door. En er trad een merkwaardige matiging in. Toen de
Gouvernante nog leefde, kende de verontwaardiging van de Hollandse regenten geen
grenzen en scheen het alsof zij regelrecht wilden aansturen op een oorlog met
Engeland. Maar nu zij zelf in de eerste plaats de verantwoordelijkheid droegen, waren
zij merkwaardig kalm. Zij wilden met Engeland de zaak nog graag eens doorspreken,
zij hadden conferenties met de Engelse gezant, zij moesten toegeven, dat Engeland
formeel gelijk had, kortom, zij zochten naar een schikking, zoals zij vroeger
aanstuurden op een conflict. Maar de onderhandelingen bleven slepende, totdat in
1763 de directe noodzaak tot voortzetting van het gesprek verviel. De vrede kwam.
Frankrijk had opgehouden een koloniale mogendheid te zijn. Noord-Amerika werd
Engels gebied en ook na de Amerikaanse vrijheidsoorlog bleef het Angelsaksisch
en Protestant, tegenover het Latijnse Amerika, Zuid-Amerika en Mexico, waar de
Roomse kerk overheerst en de taal Spaans of Portugees is. Maar bovendien had
Engeland nu de vrije hand in Voor-Indië en bouwde het langs alle kusten van de
Indische Oceaan zijn invloed uit, tot die oceaan in de tweede helft van de volgende
eeuw praktisch een Engelse binnenzee genoemd kon worden.
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Willem Batavus.
Toen de Zevenjarige Oorlog eindigde, was Willem V vijftien jaar geworden. Nog
drie jaar, en dan zou hij meerderjarig worden en zelf de hoge ambten bekleden,
waarop hij krachtens erfopvolging recht had. Werd hij daartoe voorbereid door
Brunswijk? Of heeft zijn voogd een verkeerde invloed op hem gehad?
Er is een tijd geweest, dat er van Willem V weinig goeds werd gezegd. Hij was
beneden de maat gebleven. En wanneer dan gevraagd werd naar oorzaken, dan werden
die vaak gezocht in zijn opvoeding. De hertog had het gedaan. Bilderdijk b.v.
beschuldigt Brunswijk er van, dat deze opzettelijk de Prins een verkeerde opvoeding
heeft gegeven en het op diens lichamelijke en morele ondergang toelegde, teneinde
zelf aan de macht te kunnen blijven. Maar Groen van Prinsterer oordeelt veel gunstiger
over hem en die kon er beter over oordelen: hij kende de correspondentie.
Een lelijk ding was de Akte van Consulentschap. Toen de Prins meerderjarig werd,
hoorde hij van alle kanten, welk een voortreffelijk man Brunswijk was, en hij handelde
er naar. Hij bleek bereid, zich ook voortaan door de hertog te laten leiden. Op diens
voorstel vroeg hij van de gewesten een akte van aanstelling, alsof hij van die
aanstelling afhankelijk was en het recht van erfopvolging niet voldoende was. De
Staten van Friesland gaven hem de aanstelling van zijn vader als een indirecte
aanwijzing, hoe de zaken in werkelijkheid stonden, maar de andere gewesten voldeden
aan 's Prinsen verzoek. En toen werd er nog een akte opgesteld, vrijwel in het geheim,
de Akte van Consulentschap, een privé-overeenkomst tussen de hertog en de Prins,
waarbij de hertog adviseur bleef, maar van alle verantwoordelijkheid voor die adviezen
werd ontheven. Niet ten onrechte hebben sommigen gezegd, dat dit het omgekeerde
was van de ministeriële verantwoordelijkheid. Tegenwoordig zegt de grondwet: de
Koning is onschendbaar, de Ministers zijn verantwoordelijk. Toen was het: Brunswijk
is de onschendbare raadgever achter de schermen, de Prins is verantwoordelijk.

Prinses Wilhelmina.
Maar in 1767, toen hij 19 jaar was geworden, kreeg de Prins een raadgeefster voor
zijn leven, Prinses Frederika Sophia Wilhelmina van Pruisen. De koning van Pruisen,
Frederik de Grote, was haar oom, en haar broer was troonopvolger. De keus werd
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1. De jonge erfprins Willem IV met zijn moeder Maria Louise van Hessen Kassel (Marijke-meu) en
zuster Anna Charlotte Amalia Louise. Schilderij van Philips van Dijk (Oranje-Nassau Museum, Delft).

2. Oranjewoud, het voormalig landgoed der Friese stadhouders, naar een tekening van C. Pronk,
daterend uit 1732 (Rijks Prentenkabinet, A'dam).
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3. Prins Willem IV, naar een schilderij van V. Tischbein, eigendom van H.M. de Koningin (Kon.
Huisarchief, 's-Gravenhage).
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4. Prinses Anna van Hannover, naar een schilderij van V. Tischbein, eigendom van H.M. de Koningin
(Kon. Huisarchief, 's-Gravenhage).

5. Dit schilderij van Cornelis Troost toont een aantal typische vertegenwoordigers van de regentenstand,
i.c. het bestuur van het Aalmoezeniersweeshuis te Amsterdam.
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6. Tijdens het verblijf van Prins Willem IV in Amsterdam drongen de Doelisten zelfs tot zijn
slaapkamer door om te pleiten voor vrije keuze der schutterij-officieren. Gravure van R. Vinkeles
(Atlas van Stolk, Rotterdam).

7. Tijdens de pachtersoproeren in 1748 werden een man en een vrouw door ophanging aan de Waag
te Amsterdam geëxecuteerd.
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8. Prins Willem V, naar een schilderij van E. Salm, eigendom van H.M. de Koningin (Kon. Huisarchief,
's-Gravenhage).
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9. Prinses Wilhelmina van Pruisen, naar een schilderij van D.J. van der Laen, eigendom van H.M. de
Koningin (Kon. Huisarchief, 's-Gravenhage).
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10. Lodewijk Ernst, Hertog van Brunswijk Wolfenbuttel, naar een tekening van A. Schouman (Rijks
Prentenkabinet, A'dam).

11. J.H. van Kinsbergen naar een schilderij van Ch.H Hodges (Rijksmuseum, A'dam)
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12. De zeeslag bij Doggersbank, naar een prent van K.T. Bendorp. Het onderschrift is typerend voor
de stemming in die dagen.
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gedaan, vooral op aanraden van Brunswijk, en hij heeft er de Prins een uitnemende
dienst mee bewezen. Want de Bijbel zegt, dat een goede huisvrouw beter is dan
robijnen en Prinses Wilhelmina was een vrouw en moeder uit duizenden. Tijdens
haar leven is zij verguisd. Zelden zijn er over een vrouw zoveel kwaadaardige
pamfletten verschenen en werd er zoveel laster over uitgestort. Maar we kennen haar
nu beter dan de meeste personen uit het Oranjehuis, beter, dieper, vollediger. In het
Koninklijk Huisarchief is een buitengewoon uitgebreide correspondentie bewaard
gebleven tussen de leden van het stadhouderlijk gezin, Willem V, Prinses Wilhelmina
en de drie kinderen Louise (geb. 1770), Willem Frederik, later Koning Willem I
(geb. 1772) en Willem George Frederik (geb. 1774). Deze brieven zijn voor een
aanzienlijk deel gepubliceerd in vijf delen door Johanna W.A. Naber. En wie deze
brieven leest en dan nog eens weer leest, wat pamflettenschrijvers en ook wel historici
over deze mensen hebben beweerd, die voelt beschaming bij zich opkomen. En
tegelijk stille verwondering over een vorstelijk gezin in een eeuw vol étiquette en
corruptie van maîtressen en intriganten, een vorstelijk gezin van een grote
harmonieuze eenheid. En Johanna W.A. Naber, die de gehele correspondentie
zorgvuldig heeft bestudeerd, schrijft dan ook in haar inleiding:
‘Prinses Wilhelmina heeft op staatszaken nooit zoo grooten invloed gehad,
als men wel heeft willen doen gelooven; maar de intellectueel hoog
ontwikkelde, warmvoelende vrouw kon niet zonder invloed blijven en
Prins Willem V zelf zou de eerste zijn geweest om dit niet te willen. Wat
men ook moge hebben beweerd, de echt van Prinses Wilhelmina en Prins
Willem V is naar het onverdacht en onwraakbaar getuigenis hunner
gezinscorrespondentie zeer gelukkig geweest. Wezenlijk verschil van
meening tusschen deze beiden heeft blijkens de correspondentie met hun
kinderen niet bestaan; en zeker is, dat Prinses Wilhelmina voor en na de
houding, later ook de nagedachtenis van haren echtgenoot om wien zij in
al de vijftien jaren van haar weduwschap den rouw nimmer heeft afgelegd
- zelfs niet op dien gloriedag, toen haar zoon in de Nieuwe Kerk te
Amsterdam werd ingehuldigd als Koning Willem I - volhardend is blijven
verdedigen tegen alle critiek. Het is ook juist de wijze, waarop Prinses
Wilhelmina in haar brieven aan haar kinderen tot dezen over
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hun vader spreekt: bij een eerste begin van een al te hoogen toon van den
Erfprins tegenover zijn Vader onmiddellijk een woord van streng vermaan
laat hooren, welke ons Prins Willem V doen kennen als iemand van heel
anderen aard dan het algemeene oordeel hem tot dusver heeft willen
toeschrijven.’
En toch....... welk een verschil tussen die twee, Willem V en Wilhelmina van
Pruisen. Men behoeft er de portretten maar op aan te zien. Zeker, ze hebben veel met
elkaar gemeen, ze hebben dezelfde eerbied voor wet en traditie, voor norm en orde.
Maar Willem V is langzaam, besluiteloos, goedhartig, maar vasthoudend. En de
Prinses is levendiger, actief, en als het er op aankomt, bereid om te wagen en zo te
winnen.

Spanning.
En intussen verkeerde Europa voortdurend in spanning. Frankrijk was geen koloniale
mogendheid meer, maar wachtte op een kans, om revanche te nemen. Engeland kreeg
moeite in Noord-Amerika. Pruisen, Rusland en Oostenrijk begonnen Polen te verdelen;
Oostenrijk en Rusland brachten samen Turkije in het nauw. Velen vreesden, dat deze
geforceerde politiek in Oost-Europa gevolgen zou hebben in het Westen. En waar
stond dan de Republiek? Nergens. Zij deed niet mee aan een bepaalde internationale
politiek, maar had evenmin een eigen koers. En de hervormingsplannen voor het
binnenlands bestuur, waar tijdens Willem IV toch geleidelijk aan was gewerkt, wie
repte er nog van?
Groen heeft het kort gezegd en niemand kan het hem verbeteren: de Republiek
had noch stelsel, noch macht, noch invloed, noch bondgenoot.
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3. Patriotten en prinsgezinden
Santhorst.
In de buurt van Wassenaar was in de 18de eeuw de ridderhofstede Santhorst gelegen,
eigendom van Prof. Burman. Hij was het middelpunt van een kring, die op Santhorst
samenkwam en die genoot van zijn fraaie Latijnse gedichten, zijn propaganda voor
‘Vaderland, Vryheid, Vreede, Vriendschap en Verdraagzaamheid’, zijn verheerlijking
van Brederode, Oldenbarnevelt en De Witt.
Dat laatste was van politieke betekenis.
Het rechtzinnige volk had zijn eigen geschiedschrijvers. Vooral Abraham van de
Velde was geliefd, de dominee, die zich in Utrecht tegen de regenten had verzet en
deswege was verbannen onder dramatische omstandigheden; maar op verzoek van
Willem III werd zijn vonnis door de raad van Utrecht later gecasseerd. Hij schreef:
De wonderen des Allerhoogsten, ofte Aanwijzinge van de oorzaken, wegen en
middelen, waardoor de Geünieerde Provincien uyt hare vorige onderdrukkinge zoo
wonderbaarlijk zijn verheven..... Zulke boeken waren vol van liefde en bewondering
voor de Prinsen uit het huis van Oranje, de Nederlandse Maccabeeën. Zij waren de
beschermers van de vrijheid en van de gereformeerde religie. De Paus was de
antichrist en de koningen van Frankrijk en Spanje zijn gekroonde dienaren.
De dissenters, de vrijgeesten, de humanistische aristocraten, hoe ze onderling ook
verschilden, ze trokken samen een heel andere lijn. De monarchie betekent verlies
van de vrijheid; alleen in een republiek blijft de vrijheid bestaan, en de Prinsen van
Oranje zijn monarchaal en dus een gevaarlijk element in de republiek. Oldenbarnevelt
en De Witt hebben hen weerstaan, zij zijn martelaren geworden voor de vrijheid.
De politieke oriëntering viel toen reeds vrijwel geheel samen met de godsdienstige
en kerkelijke gezindheid. In 1842 schreef een Friese boer in zijn dagboek een
nabetrachting over een periode van meer dan zestig jaar, die hij bewust had
meegeleefd, en hij constateerde, dat hij altijd had kunnen opmerken, dat het orthodoxe
volk trouw was gebleven aan Oranje, door alle veranderingen en omwentelingen
heen. De liberale prof. Jan te Winkel constateert hetzelfde, maar brengt het anders
onder woor-
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den: hij gewaagt van ‘de overoude en blinde gehechtheid van de grote meerderheid
der lagere volksklasse aan het Oranjehuis’, en die lagere volksklasse werd ‘dikwijls
nog door Calvinistische predikanten opgehitst’. Geschiedschrijven is nu eenmaal
geen neutraal vak. Het stoksken van Johan van Oldenbarnevelt was voor de
Santhorstianen een relikwie en Maurits gold er als een tiran. En Betje Wolff geeft
in een vinnig boekje de tegenstelling goed aan, als zij iemand van haar figuren laat
schrijven: ‘Vader en ik lazen en herlazen Triglandt, Blomhert, en vooral het
overheerlijke werk van den historiekundigen Barueth: zij en mijne zuster verkozen
Hooft en Wagenaar.’ Daar wordt door een paar namen tweeërlei lijn in de
historiebeschrijving getekend. Blomhert, die hier wordt genoemd, had bij gelegenheid
van de inhuldiging van Willem IV tot stadhouder van Gelderland een preek gehouden
over de inhuldiging van David te Hebron door alle stammen, natuurlijk met de wens,
dat Willem IV ook door alle gewesten zou worden erkend. Maar hij breidde zijn
preek uit met meer dan 300 bladzijden historische toelichtingen en gaf het geheel uit
onder de titel: Nederlandt verhoogt door wonderen van Gods voorsienigheit onder
het bestuur der Princen van Oranjen en Nassauw. Dat thema komt bij verschillende
schrijvers terug in de 18de eeuw. Straks komt de grote partijstrijd tussen Patriotten
en Prinsgezinden. Beide partijen vinden haar eigen historieboeken gereed liggen.
Maar eerst gedurende die partijstrijd wordt de tegenstelling absoluut en worden de
regenten tot samenzweerders tegen Oranje en geldt Oranje aan de andere kant als
een belager van de vrijheid. In Leiden aan de hogeschool was de tegenstelling ook
te merken, en Prinses Wilhelmina maakt er apart en met dankbaarheid melding van,
dat haar zoons bij Prof. Kluit tegengif krijgen tegen de opvattingen van de
bovendrijvende partij.

Amerikaanse vrijheidsoorlog.
Sedert december 1773 waren de Engelse koloniën in Noord-Amerika in conflict met
het moederland. Snel groeide het plaatselijk verzet tot een vrijheidsoorlog, die
eindelijk leidde tot de vestiging van de Verenigde Staten van Amerika als een
onafhankelijke republiek. Het Amerikaanse verzet werd in ons land met warme
sympathie begroet. Niet zonder dat ook een materiële overweging een rol speelde:
de Akte van Navigatie was nog altijd van kracht en maakte de Engelse koloniën in
Noord-Amerika tot
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verboden terrein ook voor Nederlandse schepen. Werden deze koloniën een
onafhankelijk gebied, dan kreeg onze handel zijn grote kans, temeer daar de Engelsen
dan hun goodwill hadden verspeeld. Maar ook ideële factoren speelden een rol. De
vrijheidsoorlog van de Amerikanen, hij leek immers veel op ons verzet tegen Spanje.
Wat die handel betrof, er was al dadelijk veel te verdienen. De opstandige kolonisten
hadden dringend behoefte aan allerlei materiaal, dat uit Europa moest worden
aangevoerd. Maar de Engelse marine beheerste de zee. Alleen vermetele
blokkadebrekers konden proberen, er door te komen. En de Amerikanen hadden
zulke schippers. Zij wisten, waar zij het materiaal moesten halen, nl. van de gouden
rots, het kleine Nederlandse eiland St.-Eustatius, waar iedere Nederlander vrij mocht
importeren, omdat geen enkele compagnie er privileges had, en waar de Amerikanen
dus alles bij Hollanders konden kopen. In 1778 verklaarden Frankrijk en Spanje en
de Nevenlanden de oorlog aan Engeland. Toen kwamen er weer nieuwe mogelijkheden
om schatten te verdienen, evenals in de Zevenjarige Oorlog en met dezelfde discussies
over de beide verdragen en dezelfde bezwaren van Engelse zijde tegen al wat onder
Nederlandse vlag vervoerd werd naar de havens van Engelands vijanden. En de
Engelse marine maakte het op zee onze koopvaarders dan ook erg lastig.

Oorlog met Engeland.
Er waren meer landen, die last hadden van Engelse controle op zee. Met name Rusland
en de Scandinavische landen waren bezwaard, en van Russische zijde kwam het
voorstel, dat de neutralen samen een verbond van gewapende neutraliteit zouden
oprichten om elkaar wederzijds te helpen tegen Engelse bemoeiingen. Samen zouden
de verdragsluitende staten de stelregel handhaven: vrij schip, vrij goed, d.w.z. alle
goederen, in een schip onder neutrale vlag vervoerd, moeten door de oorlogvoerenden
vrij worden doorgelaten. Alleen voor wapenen en munitie zou die regel niet gelden.
Het Russische voorstel werd in Nederland goed ontvangen, zowel door de Prins als
door de regenten. Maar, voordat onze toetreding volkomen een feit was, verklaarde
Engeland aan Nederland de oorlog. De Vierde Engelse Oorlog, de grote ramp voor
ons land. Iedereen had zich gevleid met de gedachte, dat Engeland, nu het in Amerika
zo slecht ging, er geen nieuwe vij-
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anden meer bij kon hebben, en daarom was er hoog spel gespeeld. Maar verbittering
en berekening drongen de Engelsen gelijkelijk tot een oorlogsverklaring. Alles wat
Nederland had gedaan, was verricht, terwijl de Republiek een bondgenoot van
Engeland was en na de oorlogsverklaring door Frankrijk krachtens de
verdragsbepalingen verplicht was, Engeland bij te staan. Vandaar de verbittering.
Maar ook berekening. Want praktisch was Nederland zonder oorlogsmarine, en dat,
terwijl onze koloniën over de gehele wereld verspreid lagen en de handelsschepen
verbindingen onderhielden met de gehele wereld. Zulk een land, zulk een handel,
zulk een verspreid koloniaal bezit, en dan geen oorlogsvloot, dat is meer een prooi
dan een vijand.
En er was hoog spel gespeeld. In de herfst van 1780 snapten de Engelsen bij
New-Foundland een Amerikaans scheepje met een belangrijk man aan boord, de
Amerikaanse politieke agent Laurens, die in Europa verschillende besprekingen had
gevoerd, waarvan hij het materiaal bij zich had. Hij gaf het tijdig aan de golven prijs,
maar in een kartonnen doos, die haar soliditeit bewees, door zolang te blijven drijven
tot de Engelsen haar oppikten. De papieren bewezen, dat Amsterdamse regenten al
een paar jaar met de Amerikanen onderhandelden en een handelsverdrag op papier
hadden gebracht. Toen de Engelsen kennis van dit alles namen, waren zij hogelijk
verontwaardigd en grepen zij het geval aan, om aan Nederland de oorlog te verklaren.
Nederland zelf had ook reden om verontwaardigd te zijn, want het is te ongewoon,
dat een lager gezagsorgaan, of zijn leden, op eigen hand buitenlandse politiek bedrijft,
buiten weten van de hoge regering.
Deze eigen Amsterdamse politiek was sterk bevorderd door de Franse gezant. Hoe
vreemd het in die tijd toeging, blijkt uit het volgende: In november 1778 namen de
Staten-Generaal het besluit, geen konvooi te verlenen aan schepen, die masten en
timmerhout vervoerden naar Frankrijk. Dat was een concessie aan de Engelsen. De
Fransen trokken nu de voordelen, die de Nederlandse handel in Frankrijk genoot, in,
behalve voor kooplieden uit Amsterdam en Haarlem, omdat die beide steden zich
tegen het besluit hadden verzet. Stad na stad koos nu de zijde van Amsterdam en
kreeg prompt van de Franse gezant dezelfde uitzonderingspositie. Wie zich over
deze wonderlijke houding van sommige Hollandse steden ergert, mag zich ook
afvragen, hoe het mogelijk was, dat zulke dingen door de landsregering werden
gedoogd.
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Amsterdam en de Franse gezant hadden in feite het heft in handen en niet de Prins
of de Staten.

Debâcle.
Op 20 december 1780 verklaarde Engeland ons de oorlog, op 2 januari waren al
zestig Nederlandse koopvaarders op zee ingepikt. Begin februari werd St.-Eustatius
door de Engelsen veroverd. Zij vonden er 130 rijkbeladen koopvaarders, en
magazijnen propvol suiker en tabak. Het was een buit van 40 millioen gulden. De
Engelsen haalden de Nederlandse vlaggen niet neer en zo gleden op de volgende
dagen telkens nieuwe Nederlandse koopvaarders met hun rijke vrachten de haven
binnen, en ze werden zonder moeite ingepikt.
De Engelse marine ging er ook op uit, om onze weerloze koloniën in te palmen.
Demerary, Essequibo en Berbice in de West gingen verloren; in Voor-Indië werd
ook opruiming gehouden en werd o.a. Negapatnam door de Engelsen bezet. Een
algemene bezetting van de bezittingen van de V.O.C. scheen voor de deur te staan,
doch het tijdig ingrijpen van een Franse vloot behoedde voor verder verlies. Maar
de verbindingen met de koloniën waren verbroken en zelfs de vaart op de Oostzee
bleek niet meer mogelijk. In het laatste jaar vóór de oorlog passeerden gemiddeld
per week 40 Nederlandse schepen de Sont, in het eerste oorlogsjaar nog 11 in het
gehele jaar. Daarom is het niet te verwonderen, dat heel het land in opwinding geraakte
door de ‘overwinning’ bij Doggersbank. De Schout-bij-nacht Zoutman moest 70
koopvaarders konvooieren naar de Sont en ontmoette de Engelsman Parker, die er
met een konvooi vandaan kwam. De konvooierende oorlogsschepen van weerszijden
leverden urenlang slag, aan weerszijden zeven schepen, de Engelse zwaarder en beter
bewapend dan de onze. Met de grote zeeslagen uit de dagen van Tromp en De Ruyter
is dus dit gevecht tussen twee kleine eskaders niet te vergelijken. Maar onze
marinemannen vochten uitstekend en de Engelsen braken het gevecht af en zeilden
weg. Toen keerde ook Zoutman met zijn gehavend eskader èn de koopvaarders naar
Texel terug. Hij was niet meer in staat, ze naar de oostzee te brengen.

Opgewonden taal.
Maar dit heldenfeit van de Nederlandse marine wekte in ons land

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 3

40
een geweldige opgewondenheid. De slag bij Doggersbank (5 aug. 1781) is de enige
in onze marinegeschiedenis, waaraan een eeuw later nog een aparte gedenkdag werd
gewijd. Maar in 1781 was het een compleet onweer in onze gelegenheidspoëzie.
Zelfs op de geelkoperen tabaksdozen kwamen rijmpjes voor als deze:
Soo lang de gulde Son haar strale zulle schijne
Sal Soutmans eer en roem uyt Holland niet verdwijne.

En dan dit lied van De Dog en de Leeuw:
De schurfde Dog, verhit op roof,
Bekend door Valsche streeken,
Sprak: ‘De oude Leeuw is stom en doof,
Zijn krachten zijn geweeken:
Kom, trek ik ijlings naar zijn hol.’
De Leeuw lag juist te slaapen,
‘Oh’, riep hij uitgelaten dol,
‘Wie let mij nu het kaapen?’
En greep, doch siddrend, naar een bonk:
Maar de oude Leeuw ontwaakte,
Terwijl zijn oog van blixems blonk,
Zijn stem als donders kraakte.
‘Ik’, sprak hij, ‘Ik vermetle Hond!
Zult gij mijn kragt trotseren?’
En heeft den rekel zo gewond,
Dat hij moest jankend keeren.

Onze oude zeehelden zijn volgens een andere dichter even uit hun graf opgerezen,
om te gaan kijken, wat er nu aan de hand was:
Zo treft den trotschen Brit de lang getergde moed
Des dapperen Bataviers! - terwijl een stroom van bloed
Van bak- en stuurboord af, in zee stort onder 't enteren.
Den Brit ontzinkt de moed in dezen hoogen nood!
De Batavier staat pal in 't aanzien van den dood
En beukt en scheurt de macht van Albion aan flenteren!
Het donderend geluid, gemaakt uit de open mond
Van 't bulderend kanon, dreunt schier den aardbol rond
En wekt de helden op, die lang zijn overleden.
De Ruyter, Tromp, Piet Hein verrezen uit hun graf,
Uit vrees, dat Bato's moed den laatsten doodsnik gaf.
Zij komen - zien - en gaan gerust weer naar beneden.

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 3

41
Van groter blijvende waarde dan deze verzen is het fonds, dat uit dankbaarheid werd
bijeengebracht, het ‘Vaderlandsch Fonds tot aanmoediging van den zeedienst’,
waaruit de Amsterdamse Kweekschool voor de Zeevaart ontstond.
Behalve aan Zoutman werd ook grote lof toegezwaaid aan zijn onderbevelhebber,
de kapitein-ter-zee Jhr. Jan Hendrik van Kinsbergen.

Van Kinsbergen.
Van Kinsbergen is zijn hele leven militair geweest. Want op veertienjarige leeftijd
streed hij al mee in de Oostenrijkse Successieoorlog. Later naar de marine overgegaan,
heeft hij een tijdlang belangrijke functies bekleed op de Russische vloot van keizerin
Catharina, en de Turken in de Zwarte Zee zo bestookt, dat hij de titel Held van de
Zwarte Zee ontving. Onderhandelingen met de sultan van Marokko bracht hij voor
ons land tot een goed einde, ‘mede door zijn geduchte naam’; in 1793 bracht hij
binnen een maand de Zeeuwse en Zuidhollandse stromen zo goed in staat van
verdediging, dat de Fransen er geen kans hadden. Van Kinsbergen was een Prinsman,
en werd dan ook in 1795 ontslagen. Hij ging toen over in dienst van de Deense
marine, totdat hij in de dagen van Lodewijk Napoleon terugkeerde en een hoge positie
verwierf. Na de inlijving van ons land bij Frankrijk maakte Napoleon hem lid van
de Senaat. En na de bevrijding schreef Van Kinsbergen een prijsvraag uit voor een
nieuw volkslied, waaruit zowel Wien Neerlands Bloed als Wij leven vrij resulteerden.
Van Kinsbergen heeft grote verdiensten op het gebied van scheepsbouw, organisatie
van de marine en tactiek. Het korps mariniers heeft veel aan hem te danken.
Geen wonder, dat in de Doggersbank-poëzie zijn naam telkens voorkomt:
de man, die door zijn moed den Saraceen deed zwichten,
de glans van Catharijne in Azia deed lichten.

Hoogdravende taal.
Maar wij mogen niet vergeten, dat het de tijd was van de hoogdravende taal. Het
was een eresaluut in die dagen, wanneer men een dichter vermeldde als de maker
van een hoogdravend lied. En de politieke weekbladen en de pamfletten waren dan
ook vol
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bombast. Dat is het merkwaardige van de periode van de Vierde Engelse Oorlog: er
komt een reeks van politieke weekbladen voor de dag. Het eerst de Post van den
Neder-Rhijn, waarin verschillende democraten schreven. ‘Eén Nederlandsche kop
is duizend Britsche waard’, is een van de zwaar klinkende zinnen van dit blad, dat
overigens beter geschreven was dan latere bladen van dezelfde richting, b.v. de
Politieke Kruyer.
‘Want je moet weten, dat we van binnen en van buiten, rondom, van top tot teen
Patriotten zijn, en die alle Engelschgezinden in den diepsten afgrond vervloeken en
hen gaarne aan de hoogste Galgen van ons land zouden ophangen.’
Zo ontstond de tegenstelling: de Patriotten tegenover de Engelsgezinden. En voor
Engelsgezind werd Willem V gehouden, evenals Brunswijk, evenals alle Prinsmannen.
Zij waren allemaal geen goede vaderlanders, maar de Amsterdammers, die naar de
oorlog hadden gedreven, dat waren de ware patriotten. Wanneer het met die oorlog
bar slecht ging en iemand zou vragen, of die Amsterdammers het land dan niet naar
de afgrond hadden geholpen, dan luidde het antwoord, dat het slechte verloop van
de oorlog alleen de schuld was van de Prins en van Brunswijk.
Van de andere zijde bleef men het antwoord niet schuldig, en bijzonder knap is
een pamflet van Van Goens tegen Amsterdam: Politiek vertoog over het waar Systema
van Amsterdam. Van Goens vertelt, dat Amsterdam altijd een eigen, anti-nationale
politiek heeft gevoerd, uitgaande van dit schema: 1. Alles draait om Amsterdam; 2.
Amsterdam leeft van de handel; 3. Engeland is de grootste concurrent, dus de vijand;
4. Frankrijk is de natuurlijke vijand van Engeland, dus onze bondgenoot. Geheim
artikel: tegen Oranje. Aanhangsel van dit geheime artikel: bescherming van de
dissenters. Van Goens gaf ook een weekblad uit in Prinsgezinde geest: De ouderwetse
Nederlandse Patriot, maar het was te bezadigd, om in die tijd indruk te maken.

Aan het Volk van Nederland.
In 1781 verscheen een anoniem pamflet: Aan het Volk van Nederland. De schrijver
was Van der Capellen tot de Pol, maar hij heeft dat, zelfs voor zijn intiemste vrienden,
verborgen gehouden. Eerst meer dan een eeuw later is het bekend geworden, dat hij
de auteur was van deze politieke catechismus van de patriotten. Het boekje
propageerde de leer van de volkssoevereiniteit. De
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burgers en de boeren zijn de meesters, de Prins en iedere overheidspersoon is door
de burgers en boeren aangesteld, aan hen onderworpen, en hun rekenschap en
gehoorzaamheid schuldig. De schrijver is zo Fransgezind, dat hij de Triple Alliantie,
die mede door Jan de Witt in 1668 werd gesloten, afkeurt, omdat zij tegen Frankrijk
was gericht. De Franse roofoverval van 1672 wordt zelfs min of meer goedgepraat.
Daarentegen wordt het Oranjehuis in een heel slecht daglicht gesteld. Van Maurits
heet het: ‘Hij was een man van de allerslechtste zeden, een wreedaard, een valsch
mensch en een overmatige geile boef’, en dan voegt deze Overijselse edelman er
spottend aan toe: ‘Volgens de verzekering van zijn vleiers is dees vroome vorst
regtstreeks ter eeuwige heerlijkheid ingegaan.’
Ook de binnenlandse politiek van Jan de Witt krijgt slechts een halve goedkeuring.
Hij heeft de macht van de Prinsen van Oranje proberen te breken, en dat was natuurlijk
best, maar gaf de macht in handen van enkelen, de regenten. Hij was de man van de
aristocratie. En dat was verkeerd. ‘Zoo zeer en zoo ligt word, mijne landgenooten,
de magt misbruikt, al is ze zelfs in handen van de beste menschen! Zie daarom, om
Gods wil, toe, in wiens handen Gijlieden ze vertrouwt; of liever, houdt ze zelve in
Uw handen en zorgt altijd dat Gijlieden de sterkste partij in het land blijft!’

Het monsterverbond.
Deze laatste opmerking was een waarschuwing tegen de regenten, tegen de kleine
oligarchische groep, die nog altijd de ambten in handen had. Onder die regenten
leefde de oude ‘staatsgezinde’ traditie uit de dagen van Jan de Witt. Er zijn drie
regeringsvormen, had Vegelin van Claerbergen in 1748 in een memorie geschreven:
de monarchale, de aristocratische en de democratische. De aristocratische is de beste,
de democratische de slechtste. En Oldenbarnevelt had als lijfspreuk: liever verheerd
dan verknecht. Die oude regenten kenden hun klassieken. De vrijheid is alleen veilig
in een republiek, maar ‘het gemeen’ is redeloos, raakt licht aan 't hollen; de
aristocraten verdedigen hun eigen belang en tegelijk dat van het gemenebest, omdat
die twee samenvallen. Met wantrouwen en ergernis namen deze regenten kennis van
de nieuwe theorieën, die de democraten ontwikkelden, en waarbij zij eigenlijk tot
medeplichtigen van de Prins werden gemaakt. Maar zij wilden uit traditie en
eigenbelang toch de

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 3

44
macht van de Prins breken, zij voelden 1748 nog altijd als een doorn in het vlees. En
zo kwam er een tijdlang een verstandhouding, zelfs een zekere samenwerking tussen
de regenten en de democraten.
Zij waren het eens in het negatieve, zij waren samen tegen de Stadhouder. Maar
zodra zij de Stadhouder zouden hebben uitgeschakeld, zou het blijken, hoe scherp
zij eigenlijk tegenover elkaar stonden. Van Goens had de Amsterdammers verweten,
dat zij in hun actie voor Frankrijk en tegen Oranje poogden, de dissenters te
begunstigen, de mensen, die niet tot de officiële kerk behoorden. En een Rotterdams
koopman heeft in zijn dagboek, waaruit Te Lintum heel wat citeert in zijn ‘Uit de
Patriottentijd’, hetzelfde gezegd: ‘Toen de hoofden der Keezen (= Patriotten) het
spel begonnen, zagen zij grooten tegenstand voor zich bij al het gemeene volk en
genoegzaam de geheele Gereformeerde Kerk. Zij zochten daartegen partij te vormen
bij Luthersen, Remonstranten, Doopsgezinden en vooral bij de Roomschen, in één
woord bij de dissidenten, die immers van allen invloed waren uitgesloten en dus
verlangden naar politieke hervormingen.’

Vrijkorpsen.
Van der Capellen had in zijn manifest al aangeraden, het volk te wapenen. Elke
burger en elke boer een goede snaphaan met een bajonet en een zijdgeweer; dan
compagnieën en regimenten vormen, de eigen officieren kiezen en zondags na kerktijd
exerceren!
In verschillende plaatsen werden er nu vrijkorpsen opgericht, en er heerste eerst
een lichte verwarring omtrent de bedoeling. Met name, doordat er gedurende de
Vierde Engelse Oorlog ook moeilijkheden kwamen met Oostenrijk. De heer der
Oostenrijkse erflanden, Jozef II, die zijn moeder in 1780 was opgevolgd, was de
eerste heer van de Zuidelijke Nederlanden, die na eeuwen zich weer persoonlijk aan
dit gebied gelegen liet liggen. Altijd weer waren de zuidelijke gewesten als
wingewesten behandeld. Wat was er nog over van de oude glorie in het land der
Arteveldes? En Antwerpen, eens de handelsmetropool van het Westen, het was een
dode stad, een provinciestad. De handel ging via de Nederlanden, geen schip was
sedert eeuwen van Antwerpen via de Schelde naar zee gegaan; Nederlandse forten
hielden de rivier voor de scheepvaart gesloten. Jozef II had grote plannen, maar al
die plannen waren ook tegen Nederland gericht, konden zelfs lei-
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den tot een heel zware economische terugslag. Maar Jozef II was zelf incognito in
de Republiek geweest en wist te goed, hoe machteloos wij waren, dan dat hij niet
zou proberen er alles uit te halen. Wonderlijke wending! In de Zuidelijke Nederlanden
lagen in de barrièresteden nog altijd Nederlandse troepen, die dit Oostenrijkse gebied
moesten dekken tegen een mogelijke agressie van Frankrijk. Nu werd men in
Nederland ongerust over de Oostenrijkse plannen; men hoopte, dat de Fransen, die
immers onze bondgenoten waren in de oorlog tegen Engeland, ons zouden helpen.
Het hele traditionele schema was in de war.
Zo kon het gebeuren, dat in sommige streken van ons land vrijwilligers zich gingen
oefenen in de wapenhandel, omdat er kans bestond, dat we maatregelen moesten
nemen om het land tegen de Oostenrijkers te dekken. De Staten der gewesten
bevorderden deze volkswapening. Maar zij was vaak niet meer dan een rookgordijn,
waarachter de eigenlijke bedoeling van de patriottische leiders verborgen bleef voor
de eenvoudigen, dat het namelijk ging om gewapende troepen, die een màcht moesten
vormen óók en later alleréérst tegen de Stadhouder.
En tevens tegen het ‘Oranjevee’!
Deze term is afkomstig uit de memoires van een niet bij name bekend, aanzienlijk
koopman uit Rotterdam, die deze onrustige tijden heeft beschreven met een zekere
nuchterheid en niet zonder aristocratische gereserveerdheid tegenover de democratie,
met name tegen de ‘bizarre geschriften’ van Rousseau. Hij vertelt over de
vrijkorporisten in Rotterdam, dat er zich onder de Patriotten te Rotterdam veel gegoede
kooplieden bevonden van de Lutherse en van de Remonstrantse richting, die erg
benauwd waren, dat het ‘Oranjevee’ hen ‘den een of anderen tijd op het lijf zoude
vallen’. In zo'n geval was de schutterij niet bereid, het voor sommige heren op te
nemen, en de politie was nog primitief ingericht.
En zo zagen de Rotterdammers, evenals de burgers van andere steden, binnen
korte tijd mannen door de straat marcheren, die zij als hun stadgenoten herkenden,
al waren ze gekleed in witte broeken en blauwe slipjassen, en al hadden ze hoge
sjako's op hun hoofden. Een gewapend korps in uniform, het was niet helemaal
ongewoon. Het leger was al tientallen van jaren geüniformeerd, maar daardoor beslist
niet populairder geworden. Toen was de term ‘apenpakje’ al in de mode! De
exercitiegenootschappen, zoals deze gewapende vrijkorpsen vaak genoemd werden,
leerden het geweer hanteren door middel van exercities in een of ander gebouw,
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maar soms paradeerden zij op straat, en dan ‘waren er toch altijd lieden van aanzien
bij, die hen toejuichten’. Zij die exerceerden, waren toch altijd nog een klasse lager
dan die toekeken en vertrouwen toonden, al bestonden de genootschappen toch wel
in hoofdzaak uit ‘lieden van fatsoen’. Dat wil zeggen, mensen uit de kringen van de
gezeten burgerij. Zij hadden mooie vlaggen en vaandels, die plechtig door dames
werden uitgereikt; zij hadden leuzen als ‘voor haard en altaar’, en zij spreidden een
zekere parmantigheid ten toon, waar de bevolking al haar spotlust op botvierde. En
dan moest er nog bij komen, dat in Rotterdam ook een apart korps werd gevormd
voor jongeheren, voor knapen, en een patriottisch dichter huldigde ze aldus:
Lieve heldjes! Brave Belgjes!
Wigtjens van een edelen aart!
Strijdbre Lootjes! Bato's Telgjes,
Gij, gij zijt dien eernaam waart.
Pas ontloken vrijheidsspruitjes
Gun, dat men uw fierheit roem,
Dat men op trommen en fluitjes
U als Bataviertjes noem.

Het volk noemde ze Kezen, deze exercerende Patriotten. Misschien naar Cornelis
de Gijzelaar, pensionaris van Dordrecht, een van de voormannen van de Hollandse
Patriotten?
De aristocratische regenten, uit traditie en eigenbelang tegen Oranje, waren, althans
in Holland, met deze exercitiegenootschappen toch niet helemaal gelukkig. Uit die
kring kwamen er geleidelijk meer democratische wensen naar voren, die niet alleen
de positie van Oranje, maar ook die van de regenten bedreigden. Intussen is er geen
sprake van, dat deze ‘patriottische beweging’ een voorloopster is van wat in de jaren
1795-1798 werd gezegd, geëist en in een staatsregeling vastgelegd. Toen de Franse
tijd eenmaal was aangebroken, ging het om één ondeelbare republiek, zo centralistisch
als maar mogelijk was, naar Frans model. In 1784 ging het nog om een federatie,
waarin de zelfstandigheid der gewesten niet alleen zou worden gehandhaafd, maar
zelfs - door uitschakeling van de macht van de algemene Erfstadhouder - zou worden
versterkt. Niet het Franse, maar het Amerikaanse en het Zwitserse voorbeeld
prikkelden tot navolging. De Patriotten zijn meer in de lijn van de beweging van
1748 dan in die van 1795.
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De activiteit van de regenten had een duidelijk zichtbaar succes, doordat Brunswijk
het land moest verlaten. De Prins verdedigde hem eerst krachtig, maar liet hem toch
al gauw schieten. Hij was trouwens ook jaloers op zijn invloed geworden, zodat hij
het niet kon hebben, dat de Prins ook anderen raadpleegde. En Prinses Wilhelmina
zei het ook: Laat hem maar gaan ... De Akte van Consulentschap was de stok, die
tenslotte doeltreffend gebruikt kon worden tegen Brunswijk. De Patriotten hebben
hem verguisd, de Prinsgezinden, met name Bilderdijk, hebben hem ook veroordeeld.

Voor of tegen Oranje.
Herhaaldelijk kwam het voor, dat het ‘lagere’ volk duidelijk liet merken, dat het met
onveranderlijke trouw achter Oranje stond. Maar er was geen organisatie, geen pers,
geen leiding. Er was maar één manier, om van de Oranjegezindheid te doen blijken
en die was: straatrumoer. Maar daardoor was de beweging juist heel kwetsbaar. Want
nu gingen de Staten van Holland dergelijke demonstraties aangrijpen, om het gezag
te handhaven tegen oproerigheden. Krasse maatregelen werden genomen. Het dragen
van oranje gold als een oproerige daad, het Wilhelmus was een verboden lied. Zelfs
de goudsbloemen moesten het ontgelden, evenals in de dagen van de Landwachters.
De anonieme Rotterdammer schrijft in zijn dagboek, zoals Dr. Te Lintum vertelt:
‘De dijkgraaf van Schieland liet in 1787 alle oranjekleurige bloemen bij de boeren
weghalen, daar ze op de erven in het gezicht stonden. En den onderschout Plate heb
ikzelf op een Zondagmiddag met groote drift langs de Schie zien rijden, op het gerugt,
dat zich aan 't eind derzelve een kerel met oranjelint vertoond had.’

Traktaten.
Deze binnenlandse roerigheid zou ons bijna de buitenlandse verhoudingen uit het
oog doen verliezen. Maar in 1784 was er vrede met Engeland gesloten. En nog niet
eens zo'n smadelijke vrede. Engeland toonde zich gematigd, maar de Republiek heeft
zich naandenlang tegen de vredesbepalingen verzet, zich koesterende met de ijdele
hoop, dat de Franse bondgenoot solidair zou zijn. Frankrijk dacht er niet aan, de
zinneloze stijfhoofdigheid van Holland te honoreren; het aanvaardde het
vredesverdrag, zonder langer op de Republiek te wachten, die toen wel moest volgen.
We moesten Negapatnam in Voor-Indië aan Engeland afstaan. De gevolgen van
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de oorlog waren veel erger dan die van de vrede: onze handelsmarine was voor een
groot deel verspeeld en de klap was zo hard aangekomen, dat slechts een traag en
gedeeltelijk herstel volgde.
Toen moest de zaak met Jozef II nog geregeld worden. Het leek eerst, dat het
oorlog zou worden, en te land waren wij even weerloos als ter zee. Maar Frankrijk
bemiddelde, Jozef II bleek tot een schikking bereid. Hij kreeg enige grenscorrecties,
maar - wat hij op dat moment belangrijker vond - 9 millioen. Over het bedrag is lang
onderhandeld, en tenslotte bleek een afschuwelijk misverstand: wij hadden
toegegeven, in de mening, dat Frankrijk 4&12 millioen voor zijn rekening zou nemen,
terwijl 1&12 millioen bedoeld was. Over die drie millioen moest toen weer lange
tijd met Frankrijk worden onderhandeld, maar tenslotte kwam Frankrijk over de
brug. Het zou die drie millioen dan maar betalen, maar wij zouden twee nieuwe,
flinke oorlogsschepen afstaan, die toch bijna klaar waren. Ze waren in Harlingen
gebouwd, maar ze konden door de sluizen niet naar buiten en werden later voor
afbraak verkocht.
Toen de moeilijkheden met Jozef II waren opgelost, kreeg de politiek van de
Patriotten haar bekroning in een verbond met Frankrijk, waarbij beide mogendheden
elkaar het gebied binnen en buiten Europa garandeerden. Frankrijk had een
gemakkelijke bondgenoot aan de Republiek, want zij kon niet anders dan Frankrijk
op de schoot kruipen, zolang de Patriotten de leiding hadden. Immers, elke
verzwakking van de banden met Frankrijk en elke toenadering tot Engeland zou
meteen de positie van de Prins versterken!

Kaat Mossel.
En intussen duurde de tragedie met Kaat Mossel voort. Catharine Mulder, bijgenaamd
Kaat Mossel, ‘was een arme, ondeftige vrouw, niet bepaald een vischwijf, maar toch
ook niet veel meer, noch in stand, noch in hoffelijkheid van vormen. Al bekleedde
ze een stadsambt, dat van ‘keurvrouw der mosselen’, dit gaf haar geen gelegenheid
tot hooge beschaving, noch tot rijkdom (het ambtsinkomen werd slechts geschat op
ƒ 30 per jaar). Maar Kaat Mossel stond toch veel hooger dan hare twee
bovengenoemde voorgangers (Johan Kievit en Laurens van der Meer, resp. in 1672
en 1747), want zij meende het goed; wat zij gedaan heeft kwam uit het hart; zij zocht
niet zichzelf, zij zocht slechts het heil en de eer van het ‘oranjebloed’. ‘En dan - al
moge zij dan

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 3

49
misschien - vooral voor een stadsambtenares - wat wild en woelig zijn opgetreden,
zij heeft er vreeselijk voor geleden, zij is onwettig en onredelijk behandeld, zij heeft
zonder eenig vonnis meer dan drie jaar gevangen gezeten als rampzalig slachtoffer
van blinde partijwoede. Daarom mag ze niet vergeten worden, als zoodanig moet ze
in eere worden gehouden bij een volk, dat zijn vrijheid liefheeft.’ (Te Lintum)
De aanleiding tot alle moeilijkheden was een demonstratie van het volk uit de
achterstraatjes, dat tegen de vrijkorporisten had gedemonstreerd, ze naar de donder
had gewenst en Oranjeliedjes had gezongen. Omdat de ‘gewapende macht’ zich
bedreigd gevoelde, had zij geschoten. Gevolg: zeven gewonden, waarvan vier stierven.
De slappe vroedschap van Rotterdam, voor de grootste helft ‘gematigden’, die
bang, en voor de kleinste helft Patriotten, die brutaal waren, was met de zaak verlegen
en vroeg de Staten van Holland om gewapende hulp. De Staten zonden niet alleen
troepen, maar ook een commissie van onderzoek, vijf personen, ‘eerste bollen onder
de Patriotten’, die met kanongebulder werden begroet en in de vele maanden, dat zij
met het onderzoek bezig waren, 105.000 gulden hebben verteerd. Zij lieten Kaat
Mossel arresteren, en wisten te bewerken, dat zij met Clasine Verrijn, ‘de Oranjemeid’,
voor de schepenbank terecht moest staan. De eis was, dat beide vrouwen gebrandmerkt
en gegeseld zouden worden, daarna Kaat 10 jaar en Clasine 6 jaar in het gevang, en
tenslotte beiden, na ommekomst van die jaren, voor eeuwig verbannen. Maar de
beide vrouwen werden verdedigd door Mr. Willem Bilderdijk. Zij werden door de
schepenen vrijgesproken. Maar de openbare aanklager ging in hoger beroep en de
beide vrouwen werden naar de Gevangenpoort overgebracht. Het Hof van Holland
ging nu de zaak ter hand nemen, en Bilderdijk was weer de verdediger. Hij heeft de
zaak niet en bagatelle behandeld, maar zich voor deze mensen uit een achterstraatje
alle moeite getroost. Toch zaten zij nog op de Gevangenpoort, toen in 1787 de Pruisen
kwamen. Die komst betekende haar bevrijding en een sobere schadevergoeding. Nog
eenmaal horen wij in de geschiedenis weer van Kaat Mossel, keurvrouw der mossels.
Want toen de Fransen in 1795 de Patriotten aan de macht hielpen, waren de heren
Kaat Mossel nog niet vergeten en zij ontsloegen haar uit haar nederig ambt.
‘Daarna verzinkt ook zij in den doffen nacht der treurige
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tijden, het oude lichaam gebroken door zwaren arbeid, ontberingen en
gevangenisleven, de vurige geest bijna gebluscht door de diepe smart over
het lot van het “oranjebloed”. In het laatst der eeuw is ze gestorven, zonder
dat de toenmalige Rotterdammers er veel op gelet schijnen te hebben
hebben. 't Was ook maar een achterstraatsch wijfje geweest.’
(Te Lintum)

De Prins naar Nijmegen.
In dezelfde maand, dat te Rotterdam het proces tegen Kaat Mossel begon (september
1785), wisten de Staten van Holland aan het gezag van de Prins een harde klap toe
te brengen. Zij ontnamen hem naar aanleiding van enkele onbetekenende relletjes
(o.a. waren bij enkele Patriotten de glazen ingegooid) in feite het commando over
het garnizoen in Den Haag. De Prins vertrok daarom uit Holland. De Patriotten
hadden het rijk alleen. Maar al probeerden de drie pensionarissen Zeebergh (Haarlem),
Van Berckel (Amsterdam) en De Gijzelaar (Dordrecht) de voorlopige overwinning
te consolideren en uit te breiden, het zat niet meer zo glad. Vele regenten vroegen
zich af, waar dit op uit moest lopen. Toen het nog tegen de Prins ging, hadden zij
met de democraten mee betoogd, dat de regenten niets meer zijn dan zaakgelastigden
van het volk, maar de consequentie van die leer kwam dichterbij en scheen iets
dreigends in zich te bergen. Bilderdijk, die het in alle felheid mee heeft beleefd, kon
er later sarcastisch over schrijven, niet zonder bitterheid, omdat juist de regenten zijn
grote ergernis waren:
‘Men had de Gemeenten en Burgerijen met schoone woorden en beloften
in 't net gelokt, maar als deze de fraaie woorden der Regenten, van niets
anders dan volksvertegenwoordigers te zijn of te willen zijn enz. enz. naar
de letter begonnen op te vatten, en invloed op de regeering trachtten te
verkrijgen, veranderden de Heeren van toon en gedrag: en velen begonnen
spoedig te begrijpen, dat zij hun gezag niet dan door de Stadhouder konden
handhaven. Zoo was het in Gelderland, zoo in 't Sticht, zoo in eenige
Steden van Holland. En eer men het wist, was de Hooge Regeering van
Gelderland en die van Utrechts Provincie, Oranje. Het smartte den Prins,
zich met de opruiers des volks en de eigenlijke samensweerders tegen hem
te moeten verbinden, tegen 't arme, misleide, doch nu doordravende
volksdeel, en hij had zich liever met
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de Gemeente vereenigd, was't mooglijk geweest (doch waartoe alle
pogingen mislukt waren); maar hij had geen keuze.’
Wat hier staat over de eigenlijke wensen van de Prins, om zich met de ‘gemeenten’
te verbinden tegen de aristocraten, zou alleen juist geweest zijn, als de Prins had
gedacht als Bilderdijk, toen de laatste de geschiedenis nog eens reconstrueerde. Maar
dat de regenten probeerden, het met de Prins weer eens te worden, dat is juist en
tekent de situatie. Het conflict tussen hen en de Prins was een conflict binnen de
aristocratie.

Elburg en Hattem.
De Gelderse adel was, een enkele uitzondering daargelaten, voor de Prins, en op de
meeste steden kon hij ook rekenen. Maar in Elburg en Hattem roerden de Patriotten
zich. In Hattem deed vooral Daendels van zich spreken. Herhaaldelijk hadden de
Staten van Gelre reeds overwogen, om troepen in beide stadjes te leggen, opdat er
eindelijk rust zou komen. Natuurlijk was zulks geen geheim gebleven, en de burgers
van beide steden kregen wapenen en munitie uit Holland, vrijkorporisten uit andere
plaatsen, zelfs Drentse boeren, kwamen opdagen, om de vrijheid te verdedigen,
desnoods ‘met het koude staal’, en de vestingwerken van beide steden werden zoveel
mogelijk opgeknapt. Maar juist deze uitdagende houding bracht de Staten van Gelre
tot de beslissing: zij machtigden de Prins, garnizoen in beide steden te brengen. Het
leek, of de crisis nu zou uitgroeien tot een gewapend conflict. De troepen marcheerden
op - de Prins had alleen troepen genomen, die ter repartitie van Gelre stonden - en
namen beide stadjes zonder slag of stoot. Er is nauwelijks een schot gelost. De mannen
van het ‘koude staal’ vluchtten haastig over de IJsel, ‘opdat geen edel heldenbloed
door onwaardigen zou worden vergoten’. Was het een laf geslacht? Neen, maar het
was in de eeuw, waarin ‘hoogdravendheid’ een deugd werd geacht, en niemand kon
eisen of verwachten, dat zoveel hoogdravende woorden als het koude staal en die
‘laatste druppel bloeds’ gehonoreerd zouden worden door de heldendood van een
aantal burgers, waarvan sommigen alleen over een ouderwets snaphaan beschikten,
terwijl bovendien een volk niet warm loopt voor wat in meer dan één opzicht toch
een leuze bleef en niet meer.
Maar in Holland waren de Patriotten door deze maatregel van de Prins diep
getroffen. Zij vroegen hem, binnen vierentwintig
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uur maar eens te vertellen, hoe hij zelf over de maatregel tegen de burgers van Elburg
en Hattem dacht, waarop de Prins antwoordde, dat hij slechts een wettig genomen
besluit van de Staten van Gelre had uitgevoerd. Toen ontnamen de Staten van Holland
de Prins voorlopig het bevel over de troepen, die ter repartitie van Holland stonden,
ongeveer de helft van het leger. Daar lag weer de mogelijkheid van een burgeroorlog
in opgesloten, als vroeger in de dagen van Oldenbarnevelt. Maar als in de dagen van
de grote Advocaat konden de Staten van Holland wel bevelen geven omtrent
gehoorzaamheid of geen gehoorzaamheid aan de Prins, de troepen trokken zich daar
niets van aan en zij hielden zich aan hun bevelhebber. Er was dan ook geen sprake
van dat Holland tegen de Prins kon rekenen op de regulaire troepen, die het betaalde.
Het moest het hebben van de vrijkorporisten, en het liet zich aanzien, dat die, als het
ernst werd, het voorbeeld van hun vrienden in Elburg en Hattem haastig zouden
volgen. Toch werd Holland in staat van verdediging gebracht. Men had in elk geval
de Waterlinie. Er kwam een commissie van defensie, die zich in Woerden vestigde.
Er werd een gepensioneerde generaal tot bevelhebber benoemd. Maar ditmaal heeft
Bilderdijk volkomen gelijk, wanneer hij zegt, dat de Prins aan het hoofd van één
regiment het land had kunnen omzetten. Het was telkens weer gebleken, dat de Prins
zich maar behoefde te vertonen, en de sympathie van de overgrote meerderheid van
het volk golfde hem tegemoet. Een bezoek aan Zeeland maakte een einde aan iedere
bovengrondse activiteit van de Patriotten. Toen de leden van de prinselijke familie
in Leeuwarden en Groningen kwamen, was de huldiging zo sterk en zo spontaan,
dat het tijd werd voor de Patriotten, om aan ‘retireren’ te denken. Sommigen
probeerden het. Maar anderen dachten, dat hun niets kon gebeuren, want Frankrijk
was er tenslotte ook nog. Een restauratie van het stadhouderschap zou immers
hoogstwaarschijnlijk betekenen een herstel van het oude ‘systema’, de samenwerking
tussen Engeland en de Republiek. De Engelse gezant Harris had contact met de
aanhangers van de Stadhouder en hij was het, die onder de Prinsgezinden werkte
voor samenwerking en een program. Een nederlaag voor de Patriotten zou dus
betekenen een einde van het arbitrium van Frankrijk. Dat was nu al tientallen jaren
zo en het zou ook nog een halve eeuw zo blijven, dat Nederland, eens zelf een grote
mogendheid, ook in de binnenlandse politiek de beslissende invloed van de grote
mogendheden onderging.
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4. Restauratie en revolutie
Gijsbert Karel.
Toen Gijsbert Karel van Hogendorp geboren werd in 1762, zoemde het land nog na
van al de agitatie over het familieschandaal Van Haren. Onno Zwier van Haren was
de beschuldigde, en de moeder van Gijsbert Karel had aan de beschuldigingen
meegedaan. Carolina Wilhelmina van Haren heette zij, want haar vader had haar
genoemd naar Prinses Carolina Wilhelmina, de dochter van Willem IV. De Van
Harens waren hovelingen. Nog voordat Gijsbert Karel werd geboren, had Onno Zwier
in een bitter verweer tegen wat twee van zijn eigen kinderen hem aandeden, zijn
dochter verweten, dat zij, hoe de afloop van de processen rondom het schandaal ook
zou zijn, in elk geval schande bracht over het kind, dat zij onder haar hart droeg. Dat
was de schaduw, die er viel over de geboorte van Gijsbert Karel van Hogendorp. Als
hij later de gedichten leest van zijn oudoom Willem van Haren, dan schrijft hij over
de dichter als over een vreemde. Toen hij ruim tien jaar oud was, kwam het jaar wat
Gijsbert Karel later in brieven aan zijn moeder noemt: catastrophe de fortune. De
familie Van Hogendorp had op grote voet geleefd, er kwam een hevige beurscrisis
en het spel was uit. Maar Willem van Hogendorp was er de man niet naar om het er
bij te laten zitten, en hij ging naar Indië, om een fortuin terug te winnen. Willem V
zorgde als directeur van de Verenigde Oostindische Compagnie voor een klinkende
aanbeveling, en spoedig zat Mr. Willem van Hogendorp als resident in Rembang.
Zijn gezin zat in Holland en had het niet breed. Maar Prinses Wilhelmina wist te
helpen. Ook hiermee, dat de beide jongens, Dirk en Gijsbert Karel, naar Berlijn
werden gezonden, om opgeleid te worden op de kadettenschool. Het was een eer,
maar niet altijd een genoegen voor de jongens. De discipline was er hard. Gijsbert
Karel is er gevormd tot een jonge man met een brandende eerzucht, een streng
plichtsbesef, een bijna overmatig zelfvertrouwen en een soms al te strakke ernst. Hij
schrijft over zijn twee jaar oudere broer Dirk dan al als over zijn beschermeling.
In 1781 riep zijn moeder hem uit Berlijn terug en Gijsbert Karel werd officier in
Hollandse dienst. Maar zijn ambities reikten verder dan een officiersloopbaan. Hij
had Van Kinsbergen ont-
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moet, en die had hem de weg gewezen. Hogendorp zelf schrijft er van:
‘Kinsbergen heeft mij het geheim van mijn hart ontwikkeld, en mij den
moed gegeven, niet voor mij en anderen te veinzen, maar rondborstig uit
te komen voor mijn redelijk, wel overlegd en vurig omhelsd voornemen.
Dit is: Mij onder een gezant bekwaam te maken; de regten te studeren;
ware verdiensten te verkrijgen; alle takken der regering te doorgronden;
dwazen die mij miskennen te minachten; nuttig te zijn; aan het gemeen
wel te doen; misbruiken af te schaffen; dommen en deugnieten tegen te
gaan; de goede zaak te doen zegevieren, en met dezelve mijn naam in het
geheugen van mijn land, zoo lang het bestaat, onvergankelijk in te prenten!’
Wanneer een jonge man zo schrijft, dan is het een van tweeën: mateloze
zelfoverschatting van een romantische geest, òf een levensprogram, waarvoor gewerkt,
gewaagd en gewacht moet worden. En Gijsbert Karel van Hogendorp heeft het alle
drie gedaan en zijn naam geprent in het geheugen van zijn land.
Een der eerste punten van zijn program was: ‘Mij onder een gezant bekwaam te
maken.’ Hij reisde in gezelschap van onze eerste gezant te Washington naar Amerika,
zodra de Vierde Engelse Oorlog ten einde liep, hij werd ontvangen door Washington,
maar vond de grote Amerikaan, evenals het volk, dat pas zijn onafhankelijkheid had
verworven, te burgerlijk en te kalm. Maar op de terugreis zag hij de grote Pitt, maar
drie jaar ouder dan hij, reeds optredend als eerste minister in Engeland, hij zag hem
als een triumfator, hij koos hem tot zijn ideaal en zijn voorbeeld.
Weer in ons land terug, kreeg hij een nieuw verlof, om te Leiden in de rechten te
studeren. Het was in het jaar 1786, dat hij er aankwam; in hetzelfde jaar promoveerde
hij. Het was het jaar, waarin hij zijn vader na jaren van afwezigheid weer zou
ontmoeten: deze had de terugreis naar Nederland aanvaard. Het was het jaar, waarin
Willem V door de Patriotten praktisch in Holland werd uitgeschakeld, maar met het
pijnigende gevoel van onzekerheid, of dit wel stand kon houden, en in hoeverre men
op Frankrijk kon rekenen. Toen promoveerde Gijsbert Karel van Hogendorp, en in
afwijking van zijn oorspronkelijk plan droeg hij zijn dissertatie op aan Willem V,
de Erfstadhouder. En de promovendus verscheen in de katheder in de uniform van
de grenadiers van de Prins. Het was een uitdaging ... Maar in dezelfde weken,
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dat hij zo op opzienbarende wijze promoveerde, nam zijn moeder de rouw aan: het
schip, waarop haar man uit Indië zou terugkeren, is niet weer gepraaid, nadat de
stormen weer eens om de Kaap hadden geraasd, en de maanden, dat haar zoon in
Leiden zijn studie voltooide, waren juist de maanden, waarin het wachten geleidelijk
alle zin verloor.

De Prinses.
Robert Fruin heeft in deel V van zijn Verspreide Geschriften een typering gegeven
van de toestand, waarin men na het vertrek van de Prins, de operette van Elburg en
Hattem, en de aarzeling der aristocraten en de passiviteit der Prinsgezinden was
geraakt. Het is maar één zin: ‘Over een weer maakten zich de partijen belachelijk:
geen van beiden regelde zich naar een vooraf beraamd plan, zij lieten zich beiden
door het toeval leiden.’
Daarom juist was het voor de partij van de Prins zo'n groot geluk, dat Van
Hogendorp na zijn promotie mee kwam doen. Er waren Oranjegezinden in Den Haag,
die broedden op plannen, en Bentinck van Rhoon, een man van aanzien, wiens
geslacht generatie na generatie nauw met het Oranjehuis was verbonden, had
enigermate de leiding. Er werden in verschillende steden Oranje-sociëteiten opgericht,
waarin ook democratische plannen naar voren kwamen. Van Hogendorp reisde tussen
Nijmegen en Den Haag heen en weer, niet alleen als koerier, maar ook als adviseur.
Het overleg tussen de vrienden van Oranje en de Prins leidde er toe, dat de Prins
eindelijk een wat breedsprakig manifest uitvaardigde, waarin hij zich keerde tegen
alles wat onwettig was en dus de Patriotten aanviel om wat zij hadden gedaan en alle
democraten om wat zij van plan waren. Door dit manifest werd de situatie
vereenvoudigd: iedereen wist nu, dat een overwinning van de Prins niets anders kon
betekenen dan restauratie. Reformatie van de staat was niet meer aan de orde. Het
manifest verontrustte de Patriotten, omdat de Prins blijkbaar wat ging doen. Maar
zijn eigen vrienden wisten niet, wàt hij eventueel zou doen. Sommigen rieden hem,
op te marcheren naar Den Haag, aan het hoofd van zijn troepen, die immers toch aan
hem als aan de wettige kapiteingeneraal zouden gehoorzamen. Anderen vonden het
beter, dat de Prins niet als militaire commandant, maar als stadhouder naar Den Haag
zou gaan, niet aan het hoofd van een leger, maar van een stoet. Dat zou voldoende
zijn, om de balans geheel in zijn
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voordeel te doen overhellen. De Prins evenwel wilde of durfde niet.
En toen werd het plan geopperd, dat de Prinses zou gaan. Zij wilde wel en zij
durfde wel. De Prins was er tegen, maar stemde toe, mits de vrienden in Den Haag
het goedvonden. En die zeiden eenstemmig: ja! De ogen van de Prinses straalden
van vreugde, toen Van Hogendorp haar deze boodschap toefluisterde op het moment,
dat zij op zondag 24 juni 1787 de kerk te Amersfoort verliet.
In het jaar 1867 heeft Robert Fruin een bekentenis gedaan in een artikel in De
Gids over Gijsbert Karel van Hogendorp en de omwenteling van 1787. Hij schreef
dat artikel, nadat hij kennis had genomen van de gedenkschriften van Van Hogendorp.
‘Mijn oordeel over haar (d.w.z. Prinses Wilhelmina, de gemalin van Prins
Willem V) is door de lezing zijner Gedenkschriften aanmerkelijk gewijzigd.
Ik had veel over haar gehoord, maar nagenoeg niets van haar eigen hand
gezien. Zij was mij altijd voorgesteld als een vrouw, die haar eigen man
niet alleen minachtte, maar ook verdringen en op de achtergrond schuiven
wilde. Van de fijnere trekken van haar karakter, van de beschaving van
haar geest had ik niet veel vernomen. Eerst door Van Hogendorp en door
haar eigen brieven, die onder zijn Gedenkschriften worden meegedeeld,
heb ik althans enigermate met haar kennis mogen maken, en haar als een
vrouw van buitengewone gaven en van een fier doch edelmoedig karakter
leren eerbiedigen. Het was haar ongeluk en tevens het ongeluk van het
land, dat zij met haar gemaal niet van plaats verwisselen kon; dat hij
geroepen was om zonder bekwaamheid datgene te doen, waarvoor zij
volkomen berekend zou geweest zijn. Zij kon het niet helpen, dat het oog
van 's Prinsen omgeving gedurig van hem naar haar werd afgetrokken; dat
men van haar verwachtte en verlangde, wat hij onmachtig of onwillig was
te doen!’
Fruin schreef dit tachtig jaar nadat de Prinses het besluit nam, waarvan hierboven
sprake was. Zolang had zij toen reeds de reputatie, die zij niet verdiende. Maar wij
zijn boven Fruin bevoorrecht. Mej. Johanna W.A. Naber heeft de ‘Correspondentie
van de Stadhouderlijke Familie’ uitgegeven, de correspondentie tussen Willem V,
Prinses Wilhelmina en hun drie kinderen; vijf delen en nog maar een bloemlezing......
Ja, nu kennen wij Prinses Wilhelmina beter, nu kennen wij haar als moeder, die in
weergaloze
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trouw en volharding haar eigen leven en dat van haar kinderen stuurt naar een vaste
koers, die haar man volhardend is blijven eren. Deze correspondentie is voor velen
een openbaring geweest, het oordeel over Willem V is ten goede gewijzigd, dat over
Prinses Wilhelmina radicaal ten goede veranderd.
Toen de Prinses de boodschap had ontvangen, dat zij door de vrienden in Den
Haag werd verwacht, werd er snel gehandeld. Maar toch niet zo snel, of de commissie
van defensie, die de leiding had van de tot vliegende legertjes verzamelde vrijkorpsen,
had gemerkt, dat er wat broeide en daarom hadden de commandanten last gekregen,
goed uit te kijken. Zo kwam het dat de kleine stoet, een chais en twee koetsen, bij
Goejanverwellesluis werd aangehouden. De Prinses mocht niet verder. Zij moest
wachten in een boerderij, totdat de commissie van defensie nader had beslist. En die
commissie kwam en besliste, dat de Prinses niet verder mocht. Zij kon desnoods
wachten in Schoonhoven op een nadere beslissing van de Staten van Holland, maar
niet in Gouda, met het oog op de rust. De Prinses schreef in Schoonhoven haar protest
aan de Staten van Holland, en reisde toen naar Nijmegen terug, zonder af te wachten,
wat de Staten verder zouden doen. Zij was al in Nijmegen terug, toen de Staten van
Holland na heftige debatten het beleid van de commissie van defensie goedkeurden,
en dus beslisten, dat de gemalin van de Stadhouder in feite buiten Holland gebannen
was. Zodra zij een rustig ogenblik te Nijmegen had, zette de Prinses zich neer om te
schrijven, de ganzepen gleed over de blaadjes geschept papier, en in volzin na volzin
gaf zij niet alleen een verslag van het gebeurde, maar zij maakte er een boodschap
van aan haar kinderen, een rechtvaardiging, een woord van fiere zekerheid:
‘Ik kon dus niet aarzelen, die reis te ondernemen en mijn voornemen te
volvoeren niettegenstaande de onrust die de prins er over aan den dag
legde zonder echter het plan af te keuren of beweegredenen aan te voeren,
die er mij van konden doen afzien. Ik kon dus niet aarzelen, omdat ik
overtuigd was, dat ik slechts mijn plicht deed, en krachtens die overtuiging
heb ik nu ook trots al wat mij is overkomen, geen berouw, dat ik heb
doorgezet. Geen oogenblik heb ik dat neerdrukkende gevoel gehad, dat
een gewaagde daad altijd op den voet volgt, vooral wanneer die daad slecht
berekend was en het beoogde doel niet bereikt werd, terwijl een inwendige
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stem blijft fluisteren, dat men het ook niet had moeten doen. Het heeft mij
diep getroffen, dat mijn hoop verijdeld werd; dat mijn goede bedoelingen
werden miskend, doet mij leed. Toen ik, in het onzekere aangaande het
lot dat mij wachtte, te Schoonhoven vertoefde, heb ik mij rekenschap
gegeven van al de gevolgen, welke die aanranding van mijn persoon kon
hebben; ik heb al de gevaren, waaraan ik bloot was gesteld, onder de oogen
gezien; maar nooit, ik herhaal het, nooit is in mijn ziel berouw gerezen
over deze daad; en ik geloof daaraan te moeten danken die
tegenwoordigheid van geest en die rustige gemoedstemming die mij ook
in de onaangenaamste oogenblikken zijn bijgebleven......
Voor U, mijne kinderen, bestem ik deze aanteekeningen. Ik was U toch
rekenschap schuldig van de beweegredenen die mij hebben geleid tot eenen
stap, die ons voor altijd van elkander had kunnen scheiden en die ons
zooveel tranen heeft gekost. Mij zelve was ik verantwoording schuldig
van mijne drijfveren en gewaarwordingen in dit alles. Ik heb het een en
het ander gedaan. Leest en oordeelt. En geve de Hemel dat, in welke
omstandigheden gij U ooit moogt bevinden, U steeds gespaard blijve het
ergste van alle lijden: de wroeging over eene ten onrechte bedreven zaak...’

Pruisische interventie.
Wanneer wij de geschiedenis in vogelvlucht overzien, dan volgt het logisch op elkaar:
de Prinses is door de Patriotten aangehouden en door de Staten van Holland geweerd;
haar broer, de koning van Pruisen, vraagt een schitterende voldoening, en wanneer
die niet prompt wordt gegeven, laat hij zijn troepen naar Holland marcheren.
In werkelijkheid verliep de zaak anders. De aanhouding van de Prinses en de
beslissing van de Staten van Holland hadden tot gevolg, dat de aanhangers van de
Prins de schrik om het hart sloeg. Zij durfden niets meer. De Prins zelf was niet
bereid, nu met geweld op te treden, tenzij hij door de Staten-Generaal werd
gemachtigd. Er verliepen maanden, waarin het al duidelijker werd, dat de aanhangers
van de Prins, op enkele uitzonderingen na, geen zelfvertrouwen hadden. En de koning
van Pruisen ... de Patriotten verwachtten, dat de bui wel spoedig zou overdrijven.
Frederik de Grote had nooit iets willen doen ten bate van de positie van
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de Prins; deze nieuwe koning, een broer van Prinses Wilhelmina, was begonnen met
een bemiddelingspoging. Maar na het incident van Goejanverwellesluis was hij
verontwaardigd. Het gaat wel over, zei men; de Pruisische gezant in Den Haag dacht
het ook. In Berlijn was een Fransgezinde partij, die haar best deed. Trouwens, de
Franse regering wilde ook graag bemiddelen. Alles wees er op, dat het een chronische
zaak zou worden. Maar toen kreeg de koning van Pruisen plotseling de zekerheid,
dat Engeland hem volledig zou dekken, als hij intervenieerde. Daarmee was Frankrijk
schaakmat gezet. Zodra de Fransen wisten, dat Engeland zo nodig de Pruisen zou
steunen, ook met geweld, stond het voor hen vast, dat zij niet tussenbeide zouden
komen, maar de Patriotten aan hun lot overlaten. Alleen de Patriotten zelf wisten dat
niet en werden bovendien door de Fransen min of meer gerustgesteld, de gewone
tactiek der lafheid.
Zodra de koning van Pruisen wist, hoe de zaken stonden, greep hij in. Hij stelde
in september de Staten van Holland een ultimatum, en toen binnen de gestelde termijn
geen antwoord kwam, marcheerden de Pruisen op, 20.000 man onder de hertog van
Brunswijk, een neef van die andere Brunswijk, die wij kennen als de man van de
Akte van Consulentschap. Het werd een komischtragische geschiedenis. Want, zo
zegt een commentator uit die dagen, de Pruisen trokken wel haastig op, maar wisten,
dat alle haast toch tevergeefs zou zijn, omdat ‘heldhaftig’ vluchten een natuurlijke
eigenschap was van de tegenpartij.
En bij de onbekende Rotterdamse kroniekschrijver, door Te Lintum bij ons
geïntroduceerd, staat deze herinnering:
‘Een Compagnie vrijwilligers uit Rotterdam, bestaande uit vrijcorpers
en jongens, die men het soldatenpakje had aangetrokken, was naar
Gorinchem gegaan, om dien post te helpen verdedigen. Maar voordat nog
de Pruisen voor Gorinchem kwamen, liepen ze weg naar Dordt en
arriveerden vandaar in een vaartuig hier aan de Geldersche kade: ik heb
later een van die vrijwilligers gesproken, die ook te voet gevlucht was, en
die heeft me zelf gezegd: Ik had altijd gedacht, dat Gorinchem vijf uren
gaans van Dordrecht was, doch ik heb het met die bij mij waren, in drie
uren geloopen, toen de Pruisen ons agterna waren.’
De Pruisische officieren, die als verkenners vooruitreden, hadden zich met
oranjesjerpen getooid en ondervonden daardoor alle
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medewerking. En overal, waar de Pruisen kwamen, hingen de Princenvlaggen uit.
Onder de Patriotten ontstond een onbeschrijfelijke paniek. Honderden vluchtten
naar Frankrijk. Zij vormden een kolonie van politieke ballingen in St.-Omer, onder
bescherming van de Franse regering, en ‘de deugnieten leefden op kosten van de
gegoedsten’. Nog voor het jaar ten einde was, aanvaardde Gijsbert Karel van
Hogendorp het ambt van pensionaris van Rotterdam. Oldenbarnevelt en Hugo de
Groot waren het ook geweest.

Conservatisme.
Met grote geestdrift was de stadhouderlijke familie in Den Haag binnengehaald. De
Staten van Holland gaven aan de Prinses de vereiste genoegdoening. Wie zich
gecompromitteerd had, werd uit zijn ambt ontzet. Het was gevaarlijk, de volledige
overwinning van de Prins niet voor 100 % te aanvaarden. Het werd als een
bijzonderheid vermeld, dat een aanzienlijk koopman te Amsterdam op de Beurs was
verschenen zonder een oranjestrik.
De Prins werd natuurlijk in al zijn waardigheden hersteld en nu moest het voortaan
zo blijven als het was. De weg tot reformatie werd afgesneden. Vooreerst moesten
alle regenten, zij, die mochten blijven, en zij, die in de plaats kwamen van de
verwijderde Patriotten, een eed afleggen, waarbij zij trouw beloofden aan de bestaande
staatsinstellingen, met de waardigheden van Willem V als een integrerend deel.
En daarna gingen de gewesten het elkaar nog eens beloven; veel zegels en veel
handtekeningen, dat het zo zou blijven als het was. En tenslotte werd dit allemaal
nog weer eens gewaarborgd door een Akte van Garantie, waarbij Pruisen en Engeland,
die daartoe een verbond sloten, beloofden, dat zij de status quo in de Republiek zo
nodig zouden helpen handhaven. De Republiek aanvaardde het arbitrium van Pruisen
en Engeland in de plaats van dat van Frankrijk. Dit betekende meteen een nieuwe
politieke situatie in Europa, Frankrijk geraakte in het isolement. Engeland, Nederland,
Hannover en Pruisen vormden samen een barrière.
Er kwam een nieuwe raadspensionaris, L.P. van de Spiegel, een stugge, weinig
vormelijke Zeeuw, gematigd, maar overtuigd aanhanger van Oranje. Hij was een
werker en organisator; hij kende onze staatsinstellingen en haar historie, er was lijn
in zijn politiek. Binnen weinig jaren wist hij de financiën van Holland
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beter te regelen, een billijker verdeling van de aandelen, die de gewesten voor de
generaliteitslanden moesten betalen, te doen aanvaarden. Maar een werkelijke
reorganisatie kon hij niet bereiken. De Prins voelde er niet voor om te komen tot de
instelling van een soort departementen van bestuur. Wel werd er alles op gezet om
de verwaarloosde vloot weer enigermate op peil te brengen, en hier heeft Van
Kinsbergen grote verdiensten.

Patriotten in Frankrijk.
De Patriotten waren nog geen twee jaar in St.-Omer, toen de grote revolutie begon.
Zij hebben hartstochtelijk meegeleefd. Hun gehele denkwijze is er door beïnvloed.
Vroeger waren hun eisen vergelijkbaar met die van 1748; het ging om hervorming
van de Republiek in die zin, dat de burgerij meer invloed zou krijgen op het bestuur.
Maar nu brak een radicalisme baan, waar zij vroeger niet van hadden gedroomd. De
leer der volkssoevereiniteit, de begeerte naar een sterk gecentraliseerd gezag, naar
een eenheidsstaat, naar afschaffing van alles, wat ongelijkheid en daarmee
gevarieerdheid bracht in de positie en de rechten van de burgers binnen de grenzen
van dezelfde staat, het zijn allemaal nieuwe ideeën, die in Frankrijk in het brandpunt
van de strijd stonden, en voor de Nederlandse Patriotten soms bijna tot een nieuw
evangelie werden. Wanneer in 1787 een compromis tussen de democraten en de
Stadhouder tot stand was gekomen, dan zouden de Patriotten zich verenigd hebben
met instellingen en opvattingen, die zij nu, onder de invloed van Frans radicalisme
en doctrinisme, verfoeiden. Zij zagen nu veel groter mogelijkheden en veel ruimer
verbanden. Zij spraken niet zozeer meer over de oude vrijheden van de Bataven,
maar over de Gracchen en andere revolutionaire hervormers in de oudheid. En - zij
vonden in Frankrijk zozeer hun ideaal en hun voorbeeld, dat sommigen het betreurden,
dat ons land zich niet goed er toe leende, om bij Frankrijk ingelijfd te worden, omdat
het niet aan het gebied van de Grote Natie grensde.
Het is altijd een hachelijk ondernemen, te schrijven niet over wat eenmaal geschied
is, maar over wat onder bepaalde omstandigheden had kùnnen geschieden. En toch
dringt zich hier wel sterk de vraag op, of heel het theoretische onhistorische
geëxperimenteer van de eerste jaren na 1795 ons land niet bespaard was geworden,
wanneer de Patriotten en de Stadhouder elkaar hadden
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kunnen vinden. Er wàs een democratische stroming in ons land, ook onder de
Prinsgezinden. In een van de brieven van de Prins aan Van de Spiegel is sprake van
mensen, wier principes zwemen naar een ‘monarchie democratique’, maar daar moest
de Prins niets van hebben. Het was zeer ver van zijn wijze van denken. Het zou
uitlopen op Jacobinisme. De Prins wilde in geen geval voor het volk kiezen tegen
de regenten; tussen hem en de democratie was geen vergelijk mogelijk. Tal van
Oranjeklanten, o.a. de Bijltjes in Amsterdam, begonnen er over te spreken: betekent
trouw aan de Prins in de praktijk niet de regenten beschermen in hun bevoorrechte
positie?

De Revolutie rukt op.
Frankrijk was vóór de Revolutie al in het isolement gedrongen. Maar de
verschrikkingen van de Revolutie verdiepten dat isolement tot een radicale
tegenstelling. De Fransen verklaarden de oorlog aan de ‘tirannen’, ook aan Willem
V. De oorlogsverklaring kwam niet onverwacht, maar de Republiek was moeilijk in
staat, zich te verdedigen. Zij geleek ‘een schuit, daar geen riemen aan zijn’.
En de Franse legers waren legers, zoals men ze vroeger niet had gekend. Een groot
veldheer als Frederik II had zijn oorlogen nog gevoerd met kleine legers, waar de
bevolking buiten stond. De oorlog was toen ‘het spel der koningen’. Maar de Fransen
doorbraken de starre grenzen van de krijgskunde der 18de eeuw en wisten het gehele
volk mee te slepen in de strijd, het volk, dat bezield werd door een idee, zoals die in
de Marseillaise hartstochtelijke vertolking vond. Daardoor kreeg de oorlog een ander,
een uitermate gevaarlijk karakter. Het werd geen oorlog meer, die uitliep op een
verdrag tot afstand van een vesting of het betalen van een schatting, maar een strijd,
die alleen kon uitlopen op een volledige capitulatie. Toen een kenner van de
krijgsgeschiedenis, Jomini, in 1816 de balans opmaakte en de oorlogen uit de dagen
van de Franse Revolutie en van Napoleon vergeleek met die van Frederik II, schreef
hij:
‘De legers zijn heden ten dage niet meer samengesteld uit vrijwilligers,
geworven uit het overschot van een te talrijke bevolking; het zijn gehele
volkeren, door de wet onder de wapenen geroepen, die niet meer strijden
voor een wijziging van de grenzen, maar in zeker opzicht voor hun bestaan.
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Deze stand van zaken brengt ons terug tot de 3de en 4de eeuw en roept
ons de worsteling in herinnering tussen geweldige volkeren, die elkaar het
bezit van het Europese vasteland betwistten. Als een wetgeving en een
nieuw volkenrecht geen grenzen aan deze massale volksinzet kunnen
stellen, is het onmogelijk te voorzien, waar de verwoesting zal ophouden.
De oorlogvoering zal een verschrikkelijker gesel dan ooit worden, want
de bevolkingen der beschaafde naties zullen worden weggemaaid.’
Een bijna onuitputtelijk mensenreservoir ter beschikking van de legerleiding, dat
kan betekenen de frontaanval, de stoomwals; dat wordt in elk geval de verlenging
van de fronten tot ze aanleunen aan de zee of aan een grote rivier. Wat in de Franse
Revolutie begon, krijgt eerst zijn volle betekenis in de Tweede Wereldoorlog.

Het mirakel.
Waarom wordt er weinig of geen aandacht geschonken aan wat er in het voorjaar
van 1793 is gebeurd? Frankrijk rukte op naar het Noorden en overschreed onze
grenzen ...
‘In het begin van Februari was de Republiek op het punt van door den
vijand geïnvadeerd te worden. Breda, Geertruidenberg, de Klundert vielen
hem in handen. Maastricht werd gebombardeerd, de Willemstad hevig
beschoten, Steenbergen ingesloten, Bergen op Zoom bedreigd, terwijl een
groote hoop van Dumouriez' aanhangelingen binnenslands gereed stond
om een algemeenen opstand te verwekken, zoodra als de Franschen voet
aan wal zouden gezet hebben aan deze zijde van de rivier: en in het begin
van April was door Gods onverdiende goedheid geen vijand meer op het
territoir van den Staat te zien en de misnoegden van binnen durfden zig
niet te roeren, als neergeslagen van spijt en schaamte.’
Zo heeft raadpensionaris Van de Spiegel het beschreven Het begin was overigens
erg ontmoedigend geweest. Breda had zich zonder verzet overgegeven en in het land
voerde het défaitisme het woord. Sommige regenten waren tegen het stellen van
inundaties, omdat het toch allemaal niets gaf. Officieren schreven brieven, dat hun
stellingen onhoudbaar waren, en zij verzonden die brieven, zonder dat de vijand nog
gesignaleerd was. Als zij er dan later vandoor gingen, hadden zij zich door die
beweerde on-
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houdbaarheid van hun stelling bij voorbaat verontschuldigd. Maar Carel baron van
Boetzelaar hield op kranige wijze stand in Willemstad. Het eenvoudig Neen! waarmee
de opeising was beantwoord, werd volgehouden, toen er geen huis meer onbeschadigd
was. Kropff, die zich vechtende uit De Klundert terugtrok, verkoos de dood boven
de overgave, toen hij door de overmacht werd omsingeld. De poging, om naar Holland
over te steken, gelukte niet. Onze marine was waakzaam. In ongelooflijk korte tijd
had Van Kinsbergen er voor gezorgd, dat de Zeeuwse en Hollandse stromen met
gewapende schepen als het ware bezaaid waren. En de vlootvoogd gaf de instructie,
‘de vijand op het lijf te zitten, zodra hij enige beweging maakt om zijn voornemen
uit te voeren’. Wat Van Kinsbergen ter zee deed, dat presteerden de beide Prinsen
te land. De beide Prinsen; laten we bedenken, dat het allemaal gebeurde in het vroege
voorjaar van 1793 en dat de oudste van de beide Prinsen, de Erfprins Willem Frederik
(later Koning Willem I), geboren was op 24 augustus 1772 en zijn broer Willem
George Frederik, Prins Frederik genoemd, 15 februari 1774. Zij hebben grote activiteit
ontwikkeld, zij waren dapper tot roekeloosheid toe. Prins Frederik was bij alle
schermutselingen vooraan, en zijn moeder nam hem in een brief onder handen, omdat
hij moest begrijpen, dat het niet de taak van een generaal was, te galopperen met de
huzaren van de voorhoede. Door de moed en de energie van de bejaarde Van
Kinsbergen en van de jonge Prinsen werd de vijand gestuit, de verdediging
georganiseerd en de rechterflank van het oprukkende Oostenrijkse leger gedekt. Dat
leger drong door in België en versloeg Dumouriez bij Neerwinden. De Franse
bevelhebber liep naar de Oostenrijkers over. Het gevaar was voor het ogenblik
geweken. Maar waarom wordt over dit mirakel zo weinig gesproken? Omdat succes
voorwaarde is voor roem en een kort succes ook maar korte tijd roem geeft.
Het was beschamend voor hen, die al maatregelen hadden gehomen om de Fransen
als bevrijders te ontvangen, dat het zo gelopen was. Het was ook een grote
teleurstelling voor het Bataafse legioen, dat onder commando van de advocaat
Daendels met de Fransen oprukte. Overigens verdient het vermelding, dat dit Bataafse
legioen, dat uit 2000 man bestond, slechts 300 Nederlanders telde.

Voortdurende tegenslag.
De overwinning hij Neerwinden en het verraad van Dumouriez
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13. J.D. van der Capellen tot de Poll. Gravure van W. van Senus naar een schilderij van J.A. Kaldenbach
(Univ. bibliotheek, A'dam).

14. Opstootje op het Haagse Binnenhof. Op 17 maart 1786 maakten de Dordtse gedeputeerden Gevaarts
en De Gijzelaar gebruik van het door de Staten van Holland aan haar leden toegekende recht om door
de Stadhouderspoort het Binnenhof op te rijden. Prinsgezinden trachtten hen dit te verhinderen, maar
werden op hun beurt door de wacht tegengehouden, zodat beide heren aan molestatie door het
Oranjevolk ontkwamen.
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15. Het zgn. ‘Zoopjes Request’. Uit ergernis over de oprichting der patriottische vrijkorpsen werd op
20 maart 1784 te Rotterdam een adres ter tekening gelegd, dat de opheffing van deze organisaties
beoogde. Naar het heet verleidde men de mindere man tot tekenen door hem een borrel (zoopje) aan
te bieden. Op de tafel liggen het ‘Politiek vertoog’ van Van Goens en ‘De ouderwetsche Nederlandsche
Patriot’, een Oranjegezind weekblad. Zie pag. 42.

16. Straatoproer te Rotterdam. Op 3 april 1784 voelde een compagnie der schutterij zich dermate
bedreigd door een oploop van Prinsgezinden (w.o. Kaat Mossel) dat zij het vuur opende op de menigte.
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17. Gijsbert Karel van Hogendorp. Gravure van W. van Senus, naar een schilderij van J.W. Pieneman
(Rijks Prentenkabinet, A'dam).

18. Dirk van Hogendorp, naar een prent van Gonord.
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19. De aanhouding van Prinses Wilhelmina bij Goejanverwellesluis, 28 juni 1787. Gravure van R.
Vinkeles en C. Bogerts naar een tekening van I. Buys (Rijks Prentenkabinet, A'dam).

20. ‘Veldslag met de Oostenrijkers, bij Neerwinden, op den 18den van Lentemaand 1793.’ Gravure
van R. Vinkeles en D. Vrijdag naar een tekening van S. Desfontaines (Rijks Prentenkabinet, A'dam).
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21. Prinses Wilhelmina. Litho van Descourtis naar een schilderij van J.F.A. Tischbein (Mauritshuis,
Den Haag).

22. Prins Willem V, naar een zwartekunstprent van Ch.H. Hodges (Rijksm., A'dam).
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23. Laurens Pieter van de Spiegel, raadpensionaris van Holland, naar een schilderij van P. Oets
(Rijksmuseum, A'dam)

24. Het vertrek van Prins Willem V van Scheveningen, naar een prent van I. Jelgerhuis Rzn.
(Gemeente-archief, 's-Gravenhage).
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25. De overtocht der Fransen over de Waal, 10 januari 1795. Gravure door C. Brouwer naar een
tekening van J.A. Langendijk (Rijksmuseum, A'dam).

26. Aankomst der Franse troepen te Amsterdam, 19 januari 1795. Tekening van J. Cats, ontleend aan
de Historisch Topografische Atlas van de Gemeentelijke Archiefdienst te A'dam.
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27. Aankomst der Franse troepen bij de Oostpoort te Rotterdam, 21 januari 1795, naar een aquarel
van J.A. Langendijk (Gemeente-archief, R'dam).

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 3

65
werd niet door de bondgenoten uitgebuit. Zij hadden oude en ouderwetse veldheren,
die niets anders wisten te bedenken dan kordons van posten, belegeringen en
langzame, behoedzame bewegingen. In september 1793 werd Prins Frederik in een
gevecht bij Warwick, dat slecht afliep, ernstig gewond. In het voorjaar van 1794
deed hij evenwel weer dapper mee en hebben de beide Prinsen zich aan de Sambre
flink geweerd. In juni 1794 heeft de Erfprins met een leger van 35.000 man een
Franse legermacht van 76.000 man aangevallen en uit het veld geslagen. Maar de
bondgenoten waren ‘meer op ontruimen dan op overwinnen bedacht’. De Nederlandse
Prinsen hebben met hun troepen een bres geslagen in de Franse stellingen en toen
zo de weg naar Frankrijk openlag, trokken de bondgenoten naar het Oosten terug,
met het gevolg, dat de Republiek bijna onverdedigbaar werd. De dappere Erfprins
had tegenover een vijand, wiens legers door de massabewapening dagelijks groeiden,
alleen maar ‘vrienden’, ‘wier oorlogsbeleid slechts op de wijs hoe zij hem verlaten
zouden gerigt was’. Hadden de Oostenrijkse en Pruisische troepen het bevel gekregen,
om stoutmoedig op te marcheren naar het Zuiden, hadden zij commandanten gehad,
even stoutmoedig als de beide Prinsen, evenzeer bereid tot een aanvallende tactiek,
dan was het mogelijk geweest, dat in de krijgsgeschiedenis een apart hoofdstuk werd
gewijd aan twee Prinsen van Oranje, die in de eerste moderne oorlog het voorbeeld
hadden gegeven van de stoutmoedige aanval, die de linietactiek als geheel verouderd
laat varen. Maar Pruisen trok zijn troepen terug, omdat het heel andere plannen had:
het greep naar zijn deel in de derde en laatste deling van Polen. Wat er sedert de
beide vorige delingen nog van Polen over was, werd tussen Oostenrijk, Pruisen en
Rusland verdeeld; de drie mogendheden werden het eens ‘uit liefde tot de vrede en
om der wille van de welvaart van hun onderdanen’.
Oostenrijk trok zijn troepen terug, omdat het zijn krachten niet wilde verteren bij
de verdediging van zijn buitenpost, de Zuidelijke Nederlanden. Engeland trok zijn
troepen terug, omdat de Engelse koning ze in de eerste plaats wilde gebruiken tot
dekking van zijn stamland Hannover. De Republiek stond alleen, er was geen
mogelijkheid meer, de grenzen te verdedigen. De situatie van het voorjaar van 1793
keerde terug: Van Kinsbergen bezette de stromen; de rivieren en desnoods de
Waterlinie konden nog dekking bieden. Maar de winter van 1794 op 1795 was zo
streng, dat de rivieren gemakkelijk met artillerie en legertros over het ijs
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konden worden overschreden. Bovendien, een vertrouwensman van de Patriotten
reisde alle verdedigingsposten af en rapporteerde situatie en sterkte aan de Fransen.
De Patriotten in Amsterdam en elders hadden het consigne, zich gereed te houden,
maar niet eerder openlijk op te treden ten faveure van de Franse bevrijders, dan
wanneer deze heel dichtbij waren......

De Prins vertrekt.
De Stadhouder besloot, met zijn gezin te vertrekken naar Engeland. De brieven,
waarmee Prinses Wilhelmina haar dochter, die met de erfprins van Brunswijk was
getrouwd, op de hoogte bracht, zijn in het Frans, maar we stuiten telkens op dat ene
onvertaalbare woord: ‘een Pinkje’. Scheveningen had geen haven, de kleine,
platboomde vaartuigen werden op het strand getrokken. Michiel de Heyer voer op
18 januari met zijn pink naar Engeland, aan boord Prinses Wilhelmina en haar
schoondochter, de vrouw van de Erfprins en ook een Prinses Wilhelmina, en de
kleine Guillot, de latere Koning Willem II.
Dezelfde middag verleende de Prins afscheidsaudiëntie. Tal van
hoogwaardigheidsbekleders wachtten hem op in de grote balzaal (thans de
vergaderzaal van de Tweede Kamer). Slechts één van de heren van het hof had eigener
beweging aangeboden, de Prins naar het buitenland te vergezellen. Aan twee had de
Prins het gevráágd; zij hadden beiden geweigerd. Voordat de Prins de algemene
audiëntie verleende, ontving hij afzonderlijk in gehoor een grijsaard van bijna 80
jaren, die al sedert de verheffing van Willem IV aan het huis van Oranje verbonden
was. De Prins heeft hem getroost:
‘De ware Bron van onze Ongelukken moeten wij zoeken in de Nationale
Zonden en Ongerechtigheden, waar aan zich de Inwoonderen van
Nederland over het algemeen en elk van hen in het bijzonder, in meerdere
of mindere mate, sints eenige Jaren, hebben schuldig gemaakt, en ik zelve
mij voor den Alwetenden niet verontschuldigen kan. God heeft een twist
met Nederland, en heeft zulks niet alleen gedurende het afgeloopen Jaar
duidelijk doen blijken, in de mislukking van alle in het werk gestelde
pogingen, maar ook in deze dagen, daar Hij door de felle vorst het
voornaamste verdedigingsmiddel om den Franschen den intocht te beletten,
tot eenen gebaanden weg maakte om de Republiek te over-
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meesteren. hetwelk hun des te gemakkelijker valt, daar wij ons van alle
bondgenootschappelijke hulp verstoken zien. Als God ter neder werpt,
mijn Vriend! wie zal dan weder oprichten? Wij moeten dus de hand op
den mond leggen! Gods oordelen billijken! En door het ootmoedig gebed
ons bevlijtigen, om eene spoedige en genadige afwending van dezelve van
den God der Vaderen af te smeeken.’
Van de Spiegel en Van Kinsbergen namen afscheid op het strand. De
raadpensionaris had het vertrek zolang mogelijk trachten tegen te houden. De stugge
Zeeuw wilde nog doorvechten, maar de Staten van Holland benoemden
afgevaardigden om met de vijand over een billijke vrede te onderhandelen, en de
Patriotten lieten in Amsterdam reeds proclamaties drukken, waarin zij aanspoorden
om revolutie te maken, teneinde zich zodoende ‘de vriendschap van het Franse
heldenvolk waardig te tonen’.
Het prinselijk gezin werd door de Engelse koning met alle égards ontvangen en
ging voorlopig wonen in het koninklijk slot te Kew, in afwachting van de dag, dat
het grote slot Hampton Court, waar eens Willem en Maria hadden gewoond, in
gereedheid was gebracht. In Kew schreef Willem V als opperdirecteur der
Oostindische Compagnie zijn brieven aan de verschillende commandanten in Afrika
en Azië, om zich ter beschikking te stellen van de Engelsen. De Engelsen hadden
eerst schriftelijk beloofd, dat zij alle koloniën, als gevolg van deze brieven onder
Engelse bescherming gesteld, zouden teruggeven, zodra de Republiek niet meer in
de macht van Frankrijk was.
De nieuwe machthebbers in Nederland, die na het vertrek van de Prins het heft in
handen hadden gekregen, lieten de vissers, die de stadhouderlijke familie hadden
weggebracht, voor zich verschijnen. De vissers hadden evenwel een laconiek verweer:
‘De Prins was onze Overigheid, hij wilde naar Engeland en wij hebben hem er
heengebracht; nu zijt gij onze overigheid, en wanneer gij naar Engeland wilt, zullen
wij er u ook heenbrengen.’

Fluwelen Revolutie.
Het is bijna komisch, deze revolutie op sloffen. Er waren er wel enkelen, die de
guillotine wilden laten klappen, maar het Schrikbewind in Frankrijk was voorbij en
de Franse machthebbers wilden geen vervolg van dit bewind in Holland. Ook had
de Franse regering grote voorstellingen van de Hollandse rijkdommen, die
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de handel gestadig verdiende, en daarom wilde ze graag een geruisloze omschakeling
en zo weinig mogelijk scherven. Onze gemoedelijkheid hielp ook mee; wij houden
van een plechtig tempo. Er zijn dan ook veel deftige toespraken gehouden; er is zelfs
een welkomslied voor de Franse bevrijders gedicht op de wijze van ...... Ps. 68.
Van de Spiegel werd gevangen gezet en is vier jaar in gevangenschap gebleven,
eerst op de Gevangenpoort, daarna op het Huis ten Bosch en tenslotte op het kasteel
te Woerden. De scherpslijper Valckenaer onderzocht zijn papieren, maar kon niets
vinden, dat grondslag zou kunnen worden voor een proces. De mensen van die tijd
hadden er blijkbaar nog geen benul van, hoe men in revolutionaire dagen een politiek
proces in elkaar moet zetten. Zij probeerden ook tegenover hun tegenstanders eerlijk
te blijven.
Het eerste, dat na de bezetting van ons land door de Fransen moest gebeuren, was
het vervangen van de magistraten door anderen, door Patriotten, die kwamen in naam
‘van het volk’. Het ging heel rustig en er werd een officieel papier van opgemaakt.
Toen de heren te Rotterdam overeenkomstig de eisen van het volk besloten hun
‘Ampten te resigneren in den schoot der Burgerij’, verzuimden zij niet, van dit besluit
een keurige akte op te maken en ‘vervolgens ging men vlug en zonder talmen, ieder
naar zijn huis en wachtte, achter de gordijnen zittend, op de dingen, die komen
zouden’.
In elk geval kwam er overal feest. De vrijheidsboom werd geplant, en er werd met
de Franse bevrijders gedanst. Verder waren er allegorische optochten en toespraken.
Het was jammer, dat het allemaal in het hartje van de winter viel, maar is het alleen
daaraan toe te schrijven, dat het 's avonds op straat zo opvallend stil was, ook op de
feestdagen? In de tijd, dat het ‘Oranjevee’ zich roerde, hadden de achterstraatjes
gedaverd.
Er is nog één zaak, die niet mag worden verzwegen. Vaak is de fabel verteld, dat
de Nederlandse vloot bij Den Helder door Franze huzaren is veroverd. Daar moet
dan uit blijken, hoe erg het was met onze nationale ebbe. De waarheid is, dat de vloot
van de Staten-Generaal het bevel had ontvangen, zich ter beschikking van de Franse
militaire macht te stellen en daarom zich niet verzette, toen de Fransen Den Helder
bereikten en de overgave eisten.
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5. De Franse tijd
De juiste naam.
Met het jaar 1795 begint in Nederland de Franse tijd. Men kan geen betere naam
voor dit tijdperk kiezen. Alles, wat door de bewindhebbers in Nederland werd
ondernomen, belet of besloten, werd gedaan in overleg met of na aansporing van de
Fransen. Het is niet altijd van harte gegaan, maar de buitenwacht merkte daar weinig
van. Terwijl er b.v. over het Haags Verdrag lang is gestreden, omdat het één stuk
onrecht was jegens Nederland, werd het officieel geprezen als een bewijs van de
Franse edelmoedigheid. Die methode was toen blijkbaar al bekend: de vazallen
spreken in het openbaar de grote meester nimmer tegen, maar hebben alleen
bewonderende woorden voor hem.
De Franse tijd maakte een einde aan de grote gevarieerdheid op staatkundig gebied.
Tot nu toe waren er zeven gewesten, die vrijwel als zelfstandige staten konden worden
beschouwd; iedere stad had eigen onaantastbare rechten, een eigen rechtspraak,
verordeningsbevoegdheid op een uitgebreid gebied. Op het platteland waren vaak
heerlijke rechten in bonte verscheidenheid; er waren enclaves, afhankelijke gebieden,
generaliteitslanden. Maar de Franse tijd bracht eenheid door gelijkvormigheid. Men
wilde slechts ‘één oppermachtig bestuur, dat zich over alle gewesten uitstrekte en
waaraan alle geestelijke en stedelijke besturen, als uitvoerende en bewindvoerende
lichamen, volkomen en zonder enige voorbehouding, ondergeschikt waren’.
In de tweede plaats maakte de Franse tijd een einde aan de bevoorrechte positie
van de Nederduits Gereformeerde Kerk. Tot 1795 sprak de overheid in officiële
stukken van de ware Christelijke Gereformeerde religie; zij vroeg van haar dienaren,
van die religie confessie te doen, of op zijn minst te zijn ‘een liefhebber van dezelve’.
Soms scheen het bijna, alsof de Waalse Kerk in sommige plaatsen een aparte
Hervormde gemeente had voor de regentenaristocratie en wat daarmee op voet van
gelijkheid verkeerde. L.E. heeft een novelle geschreven, Friesche Jayke, over een
verweesd nichtje, dat door haar tante, Madame Von Schlippenbach, in huis was
genomen, maar waarover de weldoenster mediteerde: ‘Een stil, ontevreden jong
meisje, dat altijd klaagde over hoofdpijn, die op alles wat aan te merken had! Had
zij on-
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langs nog niet de aanmerking gemaakt, dat zij eindelijk wel eens naar een Hollands
sprekende Dominé wilde gaan, inplaats van naar de Waalse Kerk, waar zij het Frans
niet altijd verstond! Mevrouw von Schlippenbach had altijd voldoende aan de Franse
preek - Jayke behoorde haar te volgen! Dan moest Jayke haar Frans maar wat aanleren,
als zij het niet begreep; de Dominé preekte duidelijk genoeg. - De Waalse Kerk was
de mode-kerk; daar kwamen de leden van de vreemde regimenten en van de legaties...’
De openlijke exercitie van de ‘Paepsche religie’ was tot 1795 officieel verboden,
maar werd oogluikend toegelaten. De Mennonieten hadden grotere vrijheden, al
mochten hun kerkgebouwen, hun ‘Vermaningen’, niet door het exterieur als zodanig
te herkennen zijn. En de Luthersen hadden door de gunst van ‘'s Lands Vaderlijke
Overheden’, zoals op een van de Lutherse kerken met het bekende embleem, de
zwaan, staat, nog grotere vrijheden.
Na 1795 is er geen bevoorrechte kerk meer. ‘Geene burgerlijke voordelen of
nadeelen zijn aan de belijdenis van eenig Kerkelijk Leerstelsel gehegt’ (Staatsregeling
van 1798). Maar in dezelfde staatsregeling staat: ‘De eerbiedige erkentenis van een
Albestuurend Opperwezen versterkt de banden der maatschappij, en blijft iederen
Burger ten duursten aanbevolen.’ De formulering is zo gekozen, dat ook een Jood
en een Mohammedaan er mee kunnen instemmen.
Voor de rest is er geen vaste lijn. Eerst overheerst de gedachte: de staat bemoeit
zich met geen enkele kerk, ook niet in die zin, dat hij enige financiële steun biedt.
De kerk is een particuliere vereniging, die zichzelf financieel moet redden, en met
haar werk blijft binnen de daartoe bestemde gebouwen. Niemand mag zelfs met enig
teken of ordekleed van een kerkelijk genootschap op straat verschijnen. Later komt
de gedachte naar voren, dat alle kerkgenootschappen, ‘welke ter bevordering van
deugd en goede zeden een Hoogste Wezen eerbiedigen en hulde doen’, niet alleen
gelijke bescherming door de wetten zullen ondervinden, maar ook door de staat
zullen worden geholpen in het verkrijgen van financiële middelen door het heffen
van een kerkelijke belasting.
Nu de Hervormde Kerk geen bevoorrechte positie meer heeft, verandert ook het
karakter van de school. De school had geheel in de schaduw van de kerk gestaan en
de onderwijzer was meteen kerkedienaar. In de Franse tijd komt de gemengde school,
de school, die bedoeld is voor alle kinderen van het volk zonder on-
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derscheid van kerkelijke richting. En men meende, dat dit kòn door zich te houden
aan een ‘Christendom’ boven geloofsverdeeldheid. Maar het werd al ras een belijdenis
van God, deugd en onsterfelijkheid, ‘zoals ook Cicero het beleden kon hebben’.
In de vierde plaats betekent de Franse tijd een grote verandering op maatschappelijk
gebied, doordat de gilden verdwijnen. Zij werden veroordeeld als strijdig met de
vrijheid.
Wie dit overziet, zal moeten toestemmen, dat de Franse tijd niet bracht de
verwezenlijking van de wensen van de Patriotten, ook niet van de democraten onder
hen. Het is Frankrijk, dat de nieuwe koers bepaalt.

Het Haagse Verdrag.
Voorlopig bleef de oude staatsvorm evenwel nog bestaan. Alleen werden de zittende
regenten vervangen door anderen, door aanhangers van Frankrijk en voorstanders
van de Revolutie. Het gezelschap was minder deftig dan de oude patriciërs. Er waren
veel ‘middenstanders’ onder, ook een aantal advocaten en enige ‘verlichte’
predikanten.
De Staten-Generaal bleven dus voorlopig de Hoge Regering vormen. Zij hadden
de weinig plezierige taak, om de verhouding met Frankrijk te regelen. Want het bleek
al gauw, dat de bevrijders en vrienden en bondgenoten hun eigen belang niet uit het
oog verloren. Het was voor de Staten-Generaal een grote teleurstelling. Zij hadden
gedacht, dat zij op voet van gelijkheid met de Fransen zouden kunnen spreken. Zij
koesterden zelfs de verwachting, dat er iets in zou zitten uit de tijd van het offensief
en defensief verbond van 1635. Toen waren Nederland en Frankrijk bondgenoten
geworden, in de dagen van Frederik Hendrik. Toen traden zij samen op tegen
Habsburg. En nu immers opnieuw. Toen was een van de punten, die werden
overeengekomen: de verdeling van België. Welaan, zou men daar niet opnieuw over
kunnen beginnen, met het resultaat, dat Nederland de macht zou krijgen over de
Vlaamse kust? Neen, zeiden de Fransen, wij hebben uw gehele land veroverd; wij
hebben het dus op grond van ons veroveringsrecht in handen, er kan alleen discussie
zijn over de vraag, wat we u zullen teruggeven. Maar dit klopt niet, zo betoogden de
Nederlanders weer, met de rechten van de mens en de burger, door de Fransen zelf
in ‘tegenwoordigheid van het Opperwezen plechtig afgekondigd’. ‘Belles phrases’,
zeiden de
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Fransen nu; zij wilden zaken doen. Toon de Burgers Blauw en Meyer in Parijs
hoorden, wat Frankrijk eiste, sloeg hun de schrik om het hart. De noordgrens van
Frankrijk wordt de Waal; de Nederlanden storten 100 millioen in contanten en
verstrekken bovendien een lening van 100 millioen tegen een lage rente. Er waren
leden van de Staten-Generaal, die dan maar liever niet wilden onderhandelen. Wat
had men aan de schijn? Laat heel de wereld maar weten, dat Frankrijk de voorwaarden
dicteert! Maar het bleek, dat Frankrijk ook wel wat wilde schipperen: het wilde het
Hollandse krediet niet om hals brengen; het had nog altijd in zijn geldnood en
assignatenellende diepe eerbied voor de Nederlandse kredietwaardigheid, waarvan
het hoopte te profiteren, en daarom werden nu twee Franse burgers afgevaardigd om
het in Den Haag te proberen, nadat het met Blauw en Meyer in Parijs was mislukt.
Zo is het een ‘Háágs verdrag’ geworden. En dit zijn de voorwaarden:
1. Afstand van Maastricht, Venlo en Staats-Vlaanderen; de bewoners van deze
gebieden zijn tot de bevrijding van 1813 Franse onderdanen geweest. Vlissingen
kreeg voor onbepaalde tijd uitsluitend Frans garnizoen.
2. De Fransen krijgen vrije vaart op onze rivieren; daarmee kwam tevens een eind
aan de ‘sluiting van de Schelde’.
3. Zij krijgen vrije vaart op verschillende havens in het gebied van de Nederlandse
bezittingen in Afrika en Azië.
4. De roerende goederen van het huis van Oranje zijn oorlogsbuit voor de Fransen
(zij hebben enkele stukken uit de historische en kunstverzamelingen aan
Nederland cadeau gedaan, waarvoor een aparte bedankplechtigheid is
gearrangeerd); de onroerende goederen, die het eigendom zijn van het huis van
Oranje, worden, voorzover zij gelegen zijn binnen het gebied van de Bataafse
Republiek, het eigendom van die Republiek.
5. De Fransen ontvangen als schadeloosstelling voor de kosten, aan onze
‘bevrijding’ verbonden, 100 millioen gulden, voor een deel in klinkende munt,
voor een deel in wissels.
6. Wij sluiten met Frankrijk een aanvallend en verdedigend verbond.
7. Gedurende de oorlog zullen er in Nederland 25.000 man Franse troepen gelegerd
blijven, die geheel voor rekening van Nederland komen.
Door deze bepalingen werd Nederland een vazal van Frankrijk, en wij betaalden zelf
het leger, dat in Nederland gelegerd
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was, om elk ogenblik te kunnen ingrijpen, wanneer de Franse bondgenoot dit nodig
oordeelde in zijn belang.
Door deze bepalingen was de Bataafse Republiek in oorlog met de coalitie, die
Frankrijk bestreed, dus ook in oorlog met Engeland, en dat betekende, dat alle
verbindingen over zee, ook met de koloniën, werden afgesneden en de overzeese
handel volkomen werd lam gelegd.
Dat laatste had nog een gevolg, dat hier niet over het hoofd mag worden gezien.
De Engelsen blokkeerden de Nederlandse kusten. De krijgsgeschiedenis van de
Franse tijd kent als nieuw verschijnsel de blokkade van het gehele continent,
voorzover dat met Engeland in oorlog was. En de Britten hebben het er stelselmatig
op toegelegd, om alle maritieme macht van dat continent te breken. Brittannia rules
the waves, werd realiteit. En zolang de havens van Noord-Duitsland, o.a. die van de
vrije steden Hamburg en Bremen, nog buiten het blokkadegebied vielen, schoof het
handelsverkeer, dat tot nu toe op Amsterdam was gericht, naar het Oosten op, naar
die steden.

Kiesreglement.
De nieuwe Staten-Generaal waren voorlopig. Het was hun taak, een reglement te
ontwerpen van de wijze, waarop het soevereine Bataafse volk zou kunnen bepalen,
hoe het voortaan geregeerd zou willen worden. Bataafse volk, Bataafse Republiek in elke officiële toespraak van die dagen werden de Nederlanders aangesproken als
Bataven, en ze werden daarmee herinnerd aan de eerbiedwaardige oudheid hunner
natie en deszelfs aangeboren zucht naar vrijheid.
De eerste vraag, die nu aan de orde kwam in de Staten-Generaal, luidde: Zal er
een Nationale Vergadering komen, net als in Frankrijk, een vergadering, die het
gehele volk vertegenwoordigt en die de bevoegdheid krijgt, een staatsregeling te
ontwerpen, die daarna ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan het soevereine
volk?
Neen, dat mag niet, zeiden Friesland, Groningen en Zeeland. Dat is in strijd met
de rechten der gewesten. Alle zeven gewesten zijn soeverein. Zij kunnen hun eigen
rechten niet afstaan aan een vergadering, die voor het gehele land beslist. Zij dachten
er bij, en zeiden het ook wel, maar niet officieel: Zo'n Nationale Vergadering is een
bedenksel van Holland, en wanneer zij tot stand komt,
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betekent zij in feite een vergadering, waar Holland het voor het zeggen heeft.
Op oudejaarsavond van 1795 werd er over gestemd in de Staten-Generaal.
Friesland, Groningen en Zeeland stemden tegen, de andere gewesten voor. De
president, Huber, afgevaardigde van Friesland, constateerde: het Hollandse voorstel
tot bijeenroeping van een Nationale Vergadering is verworpen, want de Unie van
Utrecht bepaalt, dat er voor zaken als deze eenparigheid van stemmen vereist wordt.
De Utrechtse afgevaardigde Pijper nam toen de hamer op, sloeg er mee op de tafel,
en constateerde, dat het besluit tot bijeenroeping van een Nationale Vergadering met
meerderheid van stemmen was aangenomen. Maar daarmee was het verzet van de
drie gewesten niet gebroken. De provisionele representanten in deze drie gewesten,
die het gewestelijk bestuur vormden, waren niet van plan, mee te werken aan de
uitvoering van dit besluit. De Franse gezant schreef er over naar Parijs. Er zitten te
veel predikanten in die gewestelijke besturen, meende hij, ‘de geest van het
priesterdom is heerschappij, en iedere tussenkomst met zachte middelen is
onmogelijk’. Er kwam dan ook een andere Franse tussenkomst. De heren moesten
toch niet vergeten, dat Nederland door Franse troepen was bezet. Maar in Friesland
waren die Franse beschermers plotseling verdwenen. En prompt maakten de Friese
‘Jacobijnen’, d.w.z. de radicalen, die voor afschaffing van de gewestelijke
soevereiniteit waren, zich door een staatsgreep van het bewind meester. Toen kwamen
de Franse troepen terug en zorgden er voor, dat de orde niet meer verstoord werd.
En de oude representanten, die meenden, dat zij nu weer als de wettige representanten
konden gaan zitten, werd te verstaan gegeven, dat dit de bedoeling nu juist niet was.
De nieuwe ‘representanten’ bleven. Zij gelastten de deputatie in de Staten-Generaal
om vóór een Nationale Vergadering te stemmen. Groningen en Zeeland volgden dit
voorbeeld, zij hadden geen trek in een dictatuur van het Jacobinisme, die anders in
overleg met de Franse gezant prompt zou worden geleverd. Toen geestverwanten
van de Friese ‘Jacobijnen’ ook in Holland probeerden meer invloed te krijgen,
bemerkten zij, dat Frankrijk dat nu juist niet wilde, en dus gebeurde het ook niet.
Maar in Friesland hadden de ultra's nu enige tijd vrij spel, en daar heerste enige
maanden een schrikbewind. Alle kervoogdijen, diaconieën, weeshuizen enz. moesten
1/6 van hun vermogen afstaan aan de staatskas. In de kerken moesten alle
familiewapens enz. van de grafstenen worden ver-
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wijderd, want deze ‘wapens of afgodstekens’ waren ‘overblijfsels van hoogmoed,
en met de gelijkheid onbestaanbaar’. De graven van de Nassau's in de Grote Kerk
te Leeuwarden werden vernield. Maar te Gerkesklooster moest voor de derde maal
een vrijheidsboom worden geplant, daar de beide vorige waren vernield, en de dorpen
in het Noorden van Tietjerksteradeel werden vermaand, want zij hadden zelfs nog
nooit een vrijheidsboom opgericht.

De Nationale Vergadering gekozen.
Toen de gewesten zo met Franse hulp tot eenparigheid waren gebracht, kon de
verkiezing van een Nationale Vergadering worden geregeld. Het land werd verdeeld
in 126 districten en elk district in 30 grondvergaderingen. Zij, die voorstanders waren
van de erfelijkheid van ambten, mochten niet meestemmen; praktisch deden daardoor
in vele streken de Oranjemannen niet mee. Het blijkt duidelijk uit het feit, dat
gemiddeld per grondvergadering 36 stemmen werden uitgebracht op ongeveer 100
kiesgerechtigden per grondvergadering. Maar in Oranjegezinde plaatsen als
Scheveningen en Katwijk was het aantal uitgebrachte stemmen veel lager, in
Scheveningen 11 per grondvergadering en in Katwijk 5; maar het voor 100 % R.K.
dorp Poeldijk kwam met 99 stemmen voor de dag. De Rooms-Katholieken,
Mennonieten en andere dissenters stemden ijverig. De op deze wijze gekozen
Nationale Vergadering had een dubbele taak. Zij moest een constitutie ontwerpen.
Maar zolang die constitutie nog niet klaar was en door het soevereine volk aanvaard,
moest de Nationale Vergadering tevens optreden als Hoge Regering. Daarin zou de
verzoeking kunnen schuilen, om de zaak van de constitutie maar op de lange baan
te schuiven, en daarom stond in het Reglement: als binnen 18 maanden na de opening
de zaak van de constitutie niet in orde is, wordt er een nieuwe Nationale Vergadering
gekozen.
Het begon plechtig en met geestdrift, toen begin maart 1796 de Nationale
Vergadering werd geopend. Een allegorische optocht werd gehouden; een
vrijheidsboom geplant; de Hollandse, Franse en Amerikaanse vlaggen wapperden;
de heerlijkste krijgsmuziek werd gehoord; het nachtelijk feest, dat volgde, maakte
de nacht even luisterrijk en aangenaam, als de dag gedenkwaardig was geweest.
Ouden en jongen werden blijkbaar door de bezieling gesterkt tot bijzondere fysieke
prestaties, want het verslag zegt:
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‘Grijsaards, zwakke maagden, teedere kinderen schenen even weinig als wakkere
jongelingen van de koude te gevoelen. De Burgeres Van der Meer, de vrijheid
verbeeldende, wederstond de koude moedig, in een luchtig gewaad, met ontbloote
armen, gedurende den tijd van zeven uren; en een vierjarig kind was sterk genoeg
om even dezelfden tijd onvermoeid de banier te dragen.’
Het was de bedoeling, dat telkens na twee weken de leden een andere plaats in de
zaal zouden krijgen, om alle factievorming en ‘vooraanzittingen’ te verhinderen; ook
zou er om de veertien dagen een nieuwe voorzitter worden gekozen. De eerste keer
werd Pieter Paulus het, een gematigd Patriot, een weinig ijdel, maar bekwaam. Maar
de plechtigheden van de opening vielen in maart; zij vorderden van hem statig
optreden met ongedekten hoofde in de open lucht. Bovendien kwam op de eerste
vergadering een beschuldiging tegen hem in, als zou hij een ‘verdoemde schurk’
zijn, door wiens schuld de Kaap in handen van de Engelsen was gevallen; toen deze
zaak werd onderzocht en de betreffende langwijlige stukken werden voorgelezen,
stond de president buiten de vergadering in de tocht; op 7 maart moest de secretaris
meedelen, dat de president door een zware verkoudheid verhinderd was te presideren;
het werd longontsteking, en op 17 maart overleed de presdent. Het verslag in de
Handelingen typeert zó de stijl van die dagen, dat het hier mag volgen:
‘Zitting van Donderdag, den 17 Maart 1796. Voorzitter: de secretaris
Van de Kasteele.
De voorzitter zegt: “Het eerste, wat ik aan de Vergadering berigten moet
- eene gebeurtenis, welke mij gevoelig getroffen heeft en welke voorzeker
alle mijne Medeleden niet minder treffen zal - , is het afsterven van onzen
eersten Voorzitter, den verdienstelijken Burger Pieter Paulus: hij overleed
dezen morgen ten 9 uuren. Ik maak voor mij geene zwarigheid, om op het
plegtigst te verklaaren, dat de Burger Pieter Paulus tot aan zijn dood toe
niet opgehouden heeft, zich by het Vaderland en by de Vryheid
verdienstelyk te maken.”
Alle de Leden roepen hierop als uit eenen mond treurig uit: “Dit verklaaren
wy.”
Vervolgens wordt gedecreteerd, dat deze verklaaring als een besluit in de
Notulen zal worden geïnsereerd.’
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Werkwijze deugde niet.
Niemand kan ontkennen, dat er bewame mannen in de Nationale Vergadering zaten,
maar de werkwijze deugde niet. Vooreerst werd veel tijd zoek gemaakt met onnutte
plechtigheden. Vooral in de eerste tijd werden er bijna dagelijks deputaties uit het
land ontvangen, om de Nationale Vergadering te begroeten en een adres van hulde
aan te bieden. Die deputaties werden dan plechtig binnengeleid, de leider hield een
rede, de voorzitter hield ook een rede, en daarna werden de heren verzocht, zitting
te nemen. Ze woonden als luisteraars de rest van de vergadering van die dag bij.
Dan was er telkens een reeks van ingekomen stukken, varierend van een
ambtsbericht van een gezant in het buitenland tot het verzoek van een brave man,
om tot bode van de Nationale Vergadering benoemd te mogen worden. En verder
ging alles op zijn elf-en-dertigst. Een enkele stemming vorderde soms anderhalf uur.
Maar het ergste was: er waren geen partijen, geen fracties. In een parlement, waar
de leden zich tot fracties hebben verenigd, plegen zij overleg, wie over een bepaald
onderwerp het woord zal voeren, om te vertellen, hoe ‘mijn politieke vrienden en
ik’ over een bepaalde zaak denken. Maar hier sprak ieder voor zichzelf en wilde over
belangrijke zaken iedereen het woord voeren. Toen er een voorontwerp van de
staatsregeling aan de orde kwam, lieten zich 78 sprekers inschrijven!
En wat voor sprekers! Er waren nog al wat dominees bij en advocaten, die er zich
op toelegden, met hun talenten en opleiding te woekeren. Zij gebruikten alle
stijlfiguren van de klassieke welsprekendheid; zij bedienden zich van de gezwollen
taal van de romantiek.
Hier is zo een fragment uit een redevoering van de Tilburgse fabrikant Pieter
Vreede, om te laten zien, dat niet alleen de predikanten en de advocaten hoogdravend
spraken:
‘Men kan zich, door eene onbekommerde zorgeloosheid misleid, in den
waan brengen, maar op geen redelijken grond verwagten, dat WILLEM
de Vijfde, toen hij met zijn gezin den Vaderlijken grond verliet, de wraak
in zijn schuldig hart niet zoude hebben meegevoerd.
Men kan niet waanen, dat hij zonder het bloeddorstig voornemen
henentoog, om zo ras hij zijn kans schoon mogt zien,
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te vuur en te zwaard in het Vaderland terug te koomen en zijne onwettige
grootheid te hernemen. Zijn lot was te treffend - zijne Vernedering te groot
- de overstap van den Stadhouderlijken zetel tot den geringen Visscherspink
te gevoelig voor het gemoed van een overweldenaar dan dat men zich
zoude kunnen gerust stellen, dat hij zich zijne omstandigheden geduldig
zoude getroosten.
De misdaden, door hem gepleegd, moeten voor hem op zich zelven reeds
voldoende prikkels zijn, om alle zijne vermogens ter wederbekoming van
zijn verlooren rang aan te wenden, ten einde, door de glans van een gunstig
Succes, die misdaden uit te dooven, en dezelve door den mond van de hem
omringende vleiers als deugden te doen uit trompetten.
Belang, Valsche eer, heerschzucht, in het kort, malle drijfveeren, die zulk
eene ziel tot alle gruwelen aanzetten, moeten hem aanvuuren, om onze
Volks Vrijheid andermaal schendig aan te randen; en zo hij bij zijne
ondeugden persoonlijken moed verenigt, moet hij of haar weder den
hartader afsnijden, of haaren zegen met zijn onwaardig bloed bezegelen.
Wie onzer kent niet de Mogendheden, die door bloedverwandschap aan
hem ten nauwsten verbonden zijn? Mogendheden, wier benden onzen
Vaderlandschen grond bloedstappen hebben ingedrukt, die eeuwige groeven
agter laaten, en altijd aan onze zijde de meest mogelijke behoedzaamheid
op haar twijfelachtig gedrag zullen billijken en noodzaaklijk maaken.
De eerloze Pitt, het middenpunt der Coalitie, verliest in den ondergang
des Stadhouders het rijkste wingewest, over welks kragten en goud hij
met grilligheid beschikte - en zal het ondeugend Engelsch Ministerie in
Europa den overwegenden invloed hernemen, dien het, tot schrik en bederf
der Volken, heeft uitgeoefend, dan moet ons Vaderland weder in zijne
harde kluisters geklonken worden, en de Stadhouder van Nederland weder
het verachtelijk Instrument zijn, om Engeland vet te mesten, met bloed en
traanen zijner Landgenooten, in spijt van plicht en eeden.
Zullen wij nu, in deze ons naderende gevaaren, met eene onbezefbaare
gerustheid werkelooze aanschouwers blijven? Zullen wij, op den rand van
ons verderf en ondergang, daar dwaaslijk henensluimeren?
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Neen Bataven! neen, Vertegenwoordigers van dat braaf, doch maar al te
beklagenswaardig Volk; beklagenswaardig omdat het te meermalen, en
helaas! nog zo korts geleden, het slagtoffer was van zijn goed vertrouwen
en eene kunstige begocheling. - Gij hebt gezworen en gij zult het ook
volbrengen. - Gij zult het Vaderland redden of deszelfs puinhopen zullen
den overweldiger, door schrik en wroeging in zijn schuldig hart te storten,
in zijn zegepraal niets dan een verteerend gif doen vinden.’

Unitarissen en federalisten.
Maar al debatterende kwam er toch tekening in de samenstelling van de Nationale
Vergadering. Er waren twee stromingen, de unitarissen en federalisten. De eersten
wilden een één en ondeelbare republiek. Zij waren voorstanders van de consequente
centralisatie. En het was waarlijk geen wonder, dat sommigen het openlijk zeiden:
‘Wij spreken, zoals wij dat in Frankrijk geleerd hebben.’ Want deze centralisatie was
onnederlands, in strijd met een geschiedenis van eeuwen. Wat de unitarissen wilden,
was onhistorisch en onnationaal. Het was bovendien principieel verwerpelijk. Want
centralisatie betekent lijdelijkheid der volksmassa en onweerstaanbaarheid der
staatsmachine.
De federalisten wilden slechts een gematigde centralisatie; zij pleitten voor het
behoud van sommige historische rechten van gewesten en steden.
De unitarissen kwamen uit Holland, Utrecht en Brabant (er waren ook door Brabant
en Drente afgevaardigden gekozen, zodat er negen gewesten in de Nationale
Vergadering vertegenwoordigd waren). De federalisten vreesden niet alleen de
gecentraliseerde staat als zodanig, maar ook het gevolg, de overheersing door Holland.
Zij telden hun aanhangers vooral in de randprovincies.
Tussen de unitarissen en de federalisten stonden de moderaten met
Schimmelpenninck van Amsterdam als de belangrijkste figuur.
Uit de Nationale Vergadering werd een commissie gevormd om een ontwerp voor
een constitutie te maken. Omdat elk gewest zijn aandeel in die commissie moest
hebben, was de invloed van Holland er betrekkelijk gering en kwam er een ontwerp
uit de bus, dat vrij sterk in de federalistische geest uitviel, en waarmee de meerderheid
der Nationale Vergadering het dus niet eens was. De
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vergadering ging dus aan het verbeteren, en wijzigde het zo in de richting van de
unitarissen, dat de federalisten het niet mooi meer vonden, de unitarissen niet tevreden
waren, en de moderaten konden constateren, dat het ontwerp het meest in hùn richting
was uitgevallen.
Toen moest het soevereine volk het nog goedkeuren.
Maar intussen waren de 18 maanden bijna om, en wanneer het soevereine volk
het niet goedkeurde, moest een nieuwe Nationale Vergadering proberen, de zaak tot
een goed einde te brengen. Toen is er eerst een verkiezing gehouden voor die nieuwe
Nationale Vergadering. Het bleek, dat de unitarissen zowel als de federalisten versterkt
zouden terugkeren, en dat de moderaten waren weggevaagd. Maar dat betekende,
dat beide groepen hoopten, in de nieuwe Nationale Vergadering meer kansen te
hebben. Maar dan moest het ontwerp-constitutie worden verworpen, en dat gebeurde
dan ook. Het soevereine volk stemde ‘het dikke boek’ af. De naam zegt voldoende,
dat het geen beknopt ontwerp was geworden.

Kamperduin.
De nieuwe Nationale Vergadering kwam in september 1797 bijeen. En haar debatten
waren nog maar enkele weken aan de gang, zonder dat het opschoot, of daar kreeg
het prestige van de Revolutie in Nederland een harde klap. Reeds in zijn openingsrede
ter Nationale Vergadering had Pieter Paulus gewaagd van de roemvolle tijden van
Tromp en De Ruyter. Dat Tromp een verstokte Oranjeklant was geweest, deed er
minder toe. Hij en De Ruyter hadden de Engelsen geslagen. En die tijden zouden nu
spoedig terugkeren. Maar in 1795 had men de gehele marine ontbonden: zij was te
Oranjegezind. Alle officieren werden naar huis gezonden, de oude beproefde matrozen
verdwenen met hen. Maar Frankrijk zat er achterheen, dat er weer een Nederlandse
marine moest komen, met het oog op de oorlog met Engeland. En zo werden matrozen
aangenomen, waar men ze maar krijgen kon, en mannen, die nog nooit een commando
op zee hadden gevoerd, werden opeens in hoge rangen benoemd. Opperbevelhebber
werd Jan Willem de Winter. Hij was vroeger luitenant ter zee geweest, maar had nog
nooit een schip gecommandeerd. In 1787 vond hij het geraden, met de Patriotten uit
te wijken naar Frankrijk. Toen hij in 1795 terugkwam, had hij het bij de Fransen tot
generaal
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gebracht. Er stonden grote dingen te gebeuren. Het trotse Carthago aan de Theems
zou het ondervinden. Op de wijze van de Marseillaise werd in ons land gezongen:
Dan 'k zie vervoerd de Britten vlieden,
Dat dwangziek rot kent Deugd, noch Moed;
Zij durfden ons geen weerstand bieden,
Zij voelden geenen eedelen gloed.
Wel aan!.... juicht, juicht dus blij, Bataven!
Juicht blij op 't overwonnen strand!
De vrije zee eert u, Bataven,
Al dartlend op 't Britsche strand.
Te wapen, Burgers! Op! Elk grijp' het slagzwaard aan!
Zie Neêrlands Maagd een oog vol blijdschap op ons slaan!...

Er waren werkelijk grootse plannen. Daendels had zelfs een plan de campagne
opgesteld, waarbij hij in Schotland zou landen en vandaar doorbreken naar Ierland,
om de Ierse kwestie op te lossen.
Maar in oktober 1797 geraakte de vloot onder De Winter in zee en in de Nationale
Vergadering werd een brief voorgelezen van het comité voor de marine: Eerlang
hoop ik u haar zegepralende terugtocht te melden. Maar een groot deel van de
bemanning van onze vloot was voor het eerst uitgevaren en dus - zeeziek. De Winter
onderscheidde zich door dapperheid, maar het werd een grote debâcle. En voor het
eerst en voor het laatst gaf een Nederlands admiraal zich krijgsgevangen in handen
van de Engelsen.
De Nationale Vergadering besloot een groot monument ter ere van de dappere
verslagenen en krijgsgevangenen te stichten op een hoge duintop bij Wijk aan Zee,
en Cornelis van Lennep dichtte het opschrift:
Zo, wandelaar, het zien van lijken, onbegraven
En aan dit strand gespoeld, u stillen aandacht wekt,
Vergaar hun overschot, 't zijn lijken van Bataven,
Van helden, waardig, dat hen duurzaam marmer dekt!
Om Bato's erf den Brit niet tot een prooi te geven
Zijn zij voor Nederland op Neêrlands vloed gebleven.

Staatsgreep.
Intussen hadden we nog helemaal geen staatsgreep gehad, terwijl
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de Fransen al een rijtje in hun annalen hadden opgetekend. Maar de tijd was er nu
rijp voor geworden. Het was de Fransen niet zozeer te doen om een triumf van een
van beide partijen, als wel om consolidatie van de zaken. Zij waren daarom bereid
hun steun te geven aan de meest gerede partij. En dat waren de unitarissen. Voor hen
hebben drie mannen contact gezocht in Parijs: Bode, speculant in legerbehoeften,
Eberstein, een avonturier, die op grote voet leefde en in allerlei weinig betrouwbare
zaken betrokken was, en Eykenbroek, een man van twaalf ambachten en dertien
ongelukken. Zij kregen contact met de schelm Barras, die lid was van het Directoire,
en ‘die in hun komst een middel zag om zich door de goedgelovige Bataafse
revolutionairen te laten betalen voor zaken, waartoe het Directoire toch buitendien
zou hebben besloten’.
Er werd een plan de campagne opgesteld. In Den Haag arriveerde een nieuwe
Franse gezant, die een ontwerp-constitutie in portefeuille had. Drie mannen voerden
onder zijn leiding en toezicht de staatsgreep uit: Midderigh, de president van de
Nationale Vergadering, Joubert, de commandant van de Franse troepen in Nederland,
en Daendels, de generaal van de Bataafse troepen. Daardoor was het eenvoudig, het
Binnenhof door de militairen af te zetten en verder alles te doen, wat noodzakelijk
was, om alle verzet te beletten. In de nacht van 21 op 22 januari werden 7 leden van
de Nationale Vergadering uit hun bed gelicht en gevangengezet, twintig anderen
werden bij aankomst in de vergadering niet binnengelaten, maar van hun lidmaatschap
vervallen verklaard, de anderen werden verzocht, het voorbeeld van de president te
volgen en de eed te zweren van onveranderlijke afkeer van het stadhouderschap, het
federalisme, de aristocratie en de anarchie. Die weigerden, kregen bevel, heen te
gaan. Zo bleven alleen de unitarissen over. De Franse gezant kwam ter vergadering,
hechtte aan alles zijn goedkeuring en bezegelde haar door de president te kussen. Er
werd een uitvoerend bewind benoemd van vijf leden, en dat schreef naar Parijs: onze
troepen, onze bemanningen, onze schepen zijn voor u, beschik er over. De prijs was,
boven wat in het Haagse verdrag was afgesproken, een jaarlijkse subsidie van 1¼
millioen, behalve de geschenken voor de Franse heren, die hadden meegewerkt. Het
duurde nu maar kort, of de constitutie, die door de Franse gezant was geïntroduceerd,
was door de ‘gezuiverde’ Nationale Vergadering goedgekeurd. Toen moest het
soevereine volk nog beslissen. Daarom
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werden eerst de grondvergaderingen gezuiverd; ook daar werd de politieke eed
gevraagd, en van de kiezerslijsten werden duizenden geschrapt. Toen waren ook de
grondvergaderingen murw; zij namen met een meerderheid van meer dan 90 % der
uitgebrachte stemmen de nieuwe staatsregeling aan.

Het Directoire.
In 1795 had de Franse Nationale Conventie aan Frankrijk een grondwet geschonken:
een volksvertegenwoordiging, bestaande uit een Raad van Vijfhonderd en een Raad
der Ouden, die 250 leden telde. Het uitvoerend bewind was in handen van vijf
Directeuren. Voor de eerste keer zou de nieuwe volksvertegenwoordiging bestaan
voor 2/3 deel uit leden van de Conventie, die dus van het ene lichaam in het andere
overgingen. Zo begon in 1795 in Frankrijk het Directoire.
En in Nederland begon de periode van het Directoire in 1798. Want er kwam
volgens de Eerste Staatsregeling een Vertegenwoordigend Lichaam, dat zou bestaan
voorlopig uit 94 leden (op iedere 20.000 zielen één lid) en dit lichaam zou zichzelf
splitsen in een Eerste en Tweede Kamer. De Eerste Kamer ontwerpt de wetten en de
Tweede Kamer bekrachtigt of verwerpt ze. Er komt een uitvoerend bewind, een
Directoire, van vijf leden, bijgestaan door acht agenten, hoofden van departementen,
maar niet te vergelijken met verantwoordelijke ministers, eerder met
secretarissengeneraal.
Het land wordt verdeeld in acht departementen, waarvan de grenzen niets te maken
hebben met die van de oude gewesten. Zij dragen geen historische namen, maar,
naar het Franse voorbeeld namen van rivieren of andere geografische namen. Dit
zijn de namen van de departementen met de hoofdsteden: het departement van de
Eems (Leeuwarden), van de Oude IJsel (Zwolle), van de Rijn (Arnhem), van de
Amstel (Amsterdam), van Texel (Alkmaar), van de Delf (Delft), van de Dommel
(Den Bosch), van de Schelde en de Maas (Middelburg). Een enkel voorbeeld, hoe
radicaal de grenzen werden gewijzigd: Lemmer, Koevorden en Harderwijk behoorden
voortaan tot hetzelfde departement, dat van de Oude IJssel. De departementale
besturen waren geheel aan de centrale regering ondergeschikt: de begrotingen werden
b.v. door het Vertegenwoordigend Lichaam vastgesteld. Van autonomie was geen
sprake.
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Tweede Staatsgreep.
De Franse Nationale Conventie had in 1795 besloten, dat 2/3 van haar leden zou
overgaan in de nieuwe volksvertegenwoordiging. Waarom zou men dit voorbeeld
in Nederland niet volgen? Het was riskant, na de staatsgreep verkiezingen uit te
schrijven, want overal smeulde er verzet. De ‘reactie’ zou een kans krijgen. Daarom
bepaalden de nog zittende leden van de ‘gezuiverde’ Nationale Vergadering, dat zij
overgingen naar het Vertegenwoordigend Lichaam. Dat betekende, na een onderlinge
regeling, dat er alvast 20 van de 30 leden der Tweede en 41 van de 64 leden der
Eerste Kamer waren aangewezen, zodat alleen aanvullende verkiezingen noodzakelijk
waren. Maar dit ging velen te ver. Dit ging ook Daendels te ver, die aan de staatsgreep
van januari had meegewerkt. Verschillende serieuze unitarissen werden ongerust;
zij vreesden, dat het zou uitlopen op versterking van de positie van de federalisten.
Zij besloten in te grijpen, en zij kregen een kans. De Franse bevelhebber Joubert was
er voor om mee te werken, de agenten Spoors en Gogel hadden mee de leiding.
Daendels, die toen de grond hem te warm onder de voeten was geworden, naar Parijs
was uitgeweken, kreeg verlof om toe te slaan: ga uw gang, maar als het mislukt, dan
désavoueren wij u..... Op een junidag werden de leden van het Directoire overvallen
en een van hen werd gearresteerd, de anderen vluchtten. Nu werden er werkelijk
verkiezingen gehouden, de constitutie werd ingevoerd, en de politieke eed bleef van
kracht. Het unitarisme had gezegevierd. En het was alles geschied onder Franse
leiding, met verlof van de Fransen en onder hun nauwlettend toezicht. Maar het
tijdschrift De Republikein, dat de opvattingen van de revolutionairen vertolkte, had
daar volkomen vrede mee. ‘De Franschen stellen ons in de mogelijkheid, ja in de
noodzakelijkheid, om ons zelve te verheffen.’ ‘De Engelsche kluisters zijn verbroken’,
schreef Zillesen in 1800, ‘en met dankbaarheid dragen wij gewillig den zachteren
leiband der Franschen.’

Invasie.
En toen kwam, in 1799, een invasie van Engelsen en Russen in Noord-Holland. Het
is een onderdeel van de Tweede Coalitieoorlog, dat wil zeggen, dat Engeland nog
altijd de oorlog voortzet en Oostenrijk en Rusland van de landzijde de Fransen gaan
aanval-
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len. Pruisen bleef neutraal. De Bataafse Republiek wilde ook heel graag neutraal
blijven, maar zou het alleen kunnen als Frankrijk het goedvond. Sommigen dachten
dat er inderdaad een klein kansje was. Want Frankrijk had er belaag bij, dat Pruisen
neutraal bleef vanwege de positie van dat land aan de Rijn, en als nu Pruisen als
voorwaarde ging stellen, dat óók de Bataafse Republiek neutraal bleef? Maar al
dergelijke speculaties hadden geen zin meer, toen de invasie kwam. Het eerste doel
van de Engelsen was de uitschakeling van de Bataafse vloot, en dat gelukte zonder
moeite. Want na Kamperduin had men de oude Oranjeklanten weer terug moeten
nemen en toen de Engelsen kwamen opdagen met de Oranjevlag in de mast, weigerde
de bemanning van de Bataafse vloot op deze vlag te schieten. Zonder strijd gaf de
vloot zich over. Den Helder werd bezet, maar de Engelsen en Russen werden bij
Bergen en Castricum verslagen.
Voor het huis van Oranje scheen er een ogenblik een kans te komen. De oudste
zoon van Willem V, de Erfprins, is zelfs in Den Helder geweest. Maar de Engelsen
hielden hem overal buiten, en zijn proclamaties wekten geen vertrouwen, omdat het
scheen, alsof het bij hem ging om restauratie van wat toch onherroepelijk voorbij
was. Trouwens, Willem V had het hem niet gemakkelijk gemaakt. Die was in geen
geval te vinden voor een constitutionele monarchie. Wanneer 1799 ons een herstel
had gebracht van het Oranjehuis, dan zou het een overwinning van de reactie zijn
geworden, onder protectoraat van Engeland.
Toen de Engelsen op veel groter tegenstand stuitten dan zij verwacht hadden en
het barre jaargetijde kwam, besloten zij de zaak te liquideren. Zij kwamen met de
Fransen overeen, dat zij ongehinderd zich zouden kunnen inschepen. Voor beide
partijen betekende dit een opluchting. Want de Fransen vertrouwden het bewind in
Den Haag niet; dat zou nog altijd kunnen proberen, over neutraliteit te onderhandelen.
De Erfprins kwam teleurgesteld naar Engeland. Er waren in Nederland wel vele
Prinsgezinden geweest, die in stilte wat hadden gehoopt, maar zij waren geen mensen
om wat te doen. De Oranjeman Roëll schreef later bijna naïef in zijn autobiografie:
‘Toen men in 1799 de landing der Engelschen en Russen in
Noord-Holland tegemoet zag, wierd ik door iemand, wiens naam het
onnoodig is te noemen, aangezogt, om mij, dadelijk
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nadat dezelve zoude tot stand gebragt zijn, naar het Engelsch hoofdkwartier
te begeeven, ten einde aldaar van raad te dienen; dog het denkbeeld van
in 't geval te kunnen komen, om tot iets vijandigs tegen mijne
mede-ingezetenen de hand te leenen, was mij te hinderlijk, om aan dat
verzoek gehoor te geven, terwijl ook het gevaarvolle der zaak eene niet
minder dringende reden was, die mij tegenhield.’

Het ging niet.
De mislukte invasie wordt voor het bewind in de Bataafse Republiek niet het verhaal
van een vuurproef, die werd doorstaan, een verhaal dat eindigt met een votum van
vertrouwen. Want het ging werkelijk niet. Het centralistische bewind had geen besef
van koershouden, en ging bovendien de tijd verdoen met allerlei onbenullige kwesties.
Gogel, die zelf tot de voormannen van de Revolutie behoorde, heeft het zo beschreven:
‘Wat hebben wij aan een almachtige vergadering gehad? Systeem is
onbestaanbaar met zodanige lichamen: immers ziet men, dat ze de ene dag
op de andere veranderen en meestal kan men zeggen: het
vertegenwoordigend lichaam weet zelf niet wat het wil. Afdoening van
zaken is mede zeer gebrekkig; alles hangt van de werkzame geest of
luiheid, kunde of onkunde van de een of andere personele commissie af.
Geest van beuzelarij en vitterij is nergens meer dan bij zodanig lichaam
te zoeken. Jaloers van alle machten bemoeit het zich met alles, vit op alles
en bedilt zonder kennis van zaken.’
Sommigen trokken vergelijkingen met de Verenigde Staten van Amerika: daar
was een president, die grote macht bezat, één man, die werkelijk leiding gaf.
Schimmelpenninck, die voor de Bataafse Republiek laveerde in Parijs, heeft de
vergelijking getrokken en aan zichzelf gedacht als de toekomstige president van de
Nederlandse Republiek, en zijn droom is in vervulling gegaan - voor één jaar.
En bij de binnenlandse moeilijkheden kwam als een zware druk de Engelse
blokkade. Elk bewind bleef denken aan een schikking met Engeland. Besier, een van
de vijf Directeuren, voelde wel voor zulk een schikking met Engeland en droomde
van een neutraliteitspolitiek, waarbij de Bataafse Republiek zich zou kunnen onttrek-
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ken aan het ‘arbitrium’ van Frankrijk, en met Engeland tot een schikking zou geraken.
Hij schreef eens in de vorm van een zakenbrief aan Wiselius:
‘Wat nut er ook van te trekken mocht zijn, zie ik geen mogelijkheid om
enige zaken met dat huis te doen: 1. omdat Oom zich verbonden heeft
zonder voorkennis van zijn Compagnon zulks niet te doen, en deze het
niet wil; 2. omdat het huis niet handelen wil dan op voorwaarden, waarin
Oom volgens Vaders testament niet bewilligen mag; 3. omdat deze handel
tegen de Noordse Commissie zou kunnen inlopen en die benadelen. Maar
als die mensen zo gaarne verkopen willen, waarom zenden zij dan niet
eens een monster aan Oom, dan zou men kunnen zien wat men deed, en
men zou al veel doen, als die ene hooggekleurde partij maar buiten de
negotie bleef, waarmede Oom zomin als zijn Compagnon zich kan of wil
inlaten!’
Het huis is Engeland, Oom is het Nederlandse Directoire, de Noordse Commissie
is een aanduiding van de onderhandelingen met Pruisen, Vaders testament de
constitutie van 1798, en de hooggekleurde partij Oranje. En zo is de situatie goed
getekend: het Directoire wil graag een schikking met Engeland, maar kan niets doen
buiten Frankrijk om, en in elk geval moet Oranje er buiten blijven.

Napoleon.
Toen had in Frankrijk de dramatische staatsgreep plaats van 9 november 1799.
Napoleon deed een greep naar de macht en slaagde. Het Directoire werd aan kant
gezet, er kwam een driemanschap aan het bewind, drie consuls, maar Napoleon had
de titel van eerste consul. Hij was de machtige president van de Franse Republiek,
de beide andere consuls waren slechts zijn adviseurs.
Een soldaat van de Revolutie, een fortuinlijk soldaat, die, door de bajonetten
gesteund, door een staatsgreep de macht in handen kreeg...... Hij is met Caesar
vergeleken.
Caesar vestigde eens de militaire dictatuur in het oude Rome, en in de 19de eeuw
is zijn leven beschreven en zijn lof bezongen door de Duitse historicus Theodor
Mommsen. Caesar wordt getekend als de gematigde, vooruitziende, geniale heerser,
als de grote veldheer, maar meer als de geboren monarch. Zeker, Caesar heeft
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het Gallische volk onderworpen en zijn leiders ter dood gebracht, het nationale leven
van dat volk vernietigd. Maar dat is ‘eine geschichtliche Notwendigkeit’. ‘In dem
gewaltigen Wirbel der Weltgeschichte, der alle nicht gleich dem Stahl harten und
gleich dem Stahl geschmeidigen Völker unerbittlich zermalmt, konnte eine solche
Nation auf die Länge sich nicht behaupten: billig erlitten die Kelten des Festlandes
dasselbe Schicksal von den Römern, das ihre Stammgenossen auf der irischen Insel
bis in unsere Tage hinein von den Sachsen erleiden: das Schicksal als Gärungsstoff
künftiger Entwicklung aufzugehen in eine staatlich überlegene Nationalität ...’
Dit is een citaat uit Mommsen. Bovendien zijn de Galliërs, en dat is erger, er van
verstoken gebleven, dat hun strijd tegen de overweldiger is verhaald door hun eigen
dichters en schrijvers; wij kennen althans alleen het verhaal van de overweldiger zèlf
en alle gymnasiasten in Nederland beginnen hun Latijnse lectuur met dit verhaal.
Napoleon en Caesar...... Sommigen hebben gezegd, dat Caesar dáárom uitblinkt
boven Napoleon, dat hij zichzelf grenzen stelde, dat hij de Rijn als grens aanvaardde,
terwijl Napoleon géén grenzen wilde zien. Hij ging altijd verder naar het Oosten, hij
reikte naar het land, waar de oneindigheid schijnt te liggen in de sneeuwvelden in
het Noorden, in de groene vlakten aan beide zijden van de Oeral en in de steppen
van het Zuiden.
En die mateloosheid werd dan zijn ondergang. Maar overigens, Napoleon was wel
een genie, en de romantische Bilderdijk heeft een ode op hem gedicht:
Hij spreekt, de aarde schokt haar kronen,
Hij spreekt, en 't regent vorstenkronen,
En 't noodlot vliegt hem van de hand......

Te weinig heeft men Napoleon gezien als kind van de Revolutie, als voltooier van
de Revolutie, het laatste tot op zekere hoogte. Hij was principieel gezien een
tweeslachtige figuur: hij propageerde de beginselen der Revolutie, ook in het
buitenland, en hield tegelijkertijd stand tegen haar verdere, consequente ontwikkeling.
Maar een gesel voor Europa werd hij door zijn voortdurende oorlogen.
‘Krijg was voor Napoleon de voorwaarde om zich staande te houden.
Beteugeling der revolutionaire driften was ondoen-
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lijk, zoo niet in treffende gebeurtenissen afleiding eener woelige bevolking,
in oorlogstrofeeën zelfvoldoening eener roemzuchtige natie, in de
aanhankelijkheid eener talrijke legermagt steun van het gouvernement
gezocht wierd. Ter onderschraging van een zetel, op zegepralen gebouwd,
werden telkens zegepralen vereischt; tegen binnen- en buitenlandschen
vijand, dit nieuwe soort van schrikbewind. Vrede zou, voor hem die bij
allen gevreesd was, om het moedgrijpen van allen, onvermijdelijken
ondergang ten gevolge hebben. Er was, met veel staatkundig overleg, een
militair beheer; dit begeerde van zijne bondgenooten militaire
ondergeschiktheid zoo wel als militaire hulp. De veldheer en dictator wist
Frankrijk in een uitgebreid kamp te herscheppen; Holland was een der
flanken, waardoor het tegen Europa gedekt en ter overvleugeling van
Europa versterkt werd.’ (Groen van Prinsterer)
Inderdaad betekende de dictatuur van Napoleon de vernietiging van de laatste kans
op een betrekkelijke onafhankelijkheid voor Nederland. In 1809 schreef de officiële
Franse krant Moniteur, dat Holland niets anders was dan een ‘alluvie’, een aanslibsel
van de Franse rivieren, en lang voor dit woord zwart op wit werd gedrukt, had
Napoleon er naar gehandeld. Hij heeft Nederland als een stuk op het militaire
schaakbord gebruikt. Hij heeft bovendien door zijn anti-Engelse, zijn consequente
continentale politiek gemaakt, dat het economisch een randgebied werd van Europa,
een eindpunt in het internationaal verkeer. De handel en de welvaart week in dit
continentale gebied van de randen naar het midden, en terwijl de Amsterdamse beurs
zijn betekenis verloor, werd Frankfort een nieuw centrum voor de geldhandel, waar
de Rothschilds naar voren kwamen.

Het Staatsbewind.
Het spreekt van zelf, dat Napoleon, die in Frankrijk het Directoire had opgeruimd,
de Nederlandse kopie van dat bewind niet lang zou dulden.
Wat baatte het, dat de Constitutie van 1798 de bepaling bevatte, dat zij voor 1804
niet mocht worden herzien? De vijf directeuren deden het voorstel, om het tòch te
doen. De Eerste Kamer benoemde een commissie, die een wijziging ontwierp, maar
het voorstel van de commissie werd verworpen. Maar Napoleon ging
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er zich intensief mee bemoeien en zorgde er voor, dat de zaak spoedig werd geregeld.
Een ontwerp, door de vlotte Irhoven van Dam ontworpen en door Napoleon herzien,
werd door drie van de vijf directeuren rechtstreeks aan het oordeel van de
‘grondvergaderingen’, de kiezersvergaderingen, voorgelegd. Toen de Eerste Kamer
van het Vertegenwoordigend Lichaam protesteerde, werd zij geschorst. Het ontwerp
werd door de grondvergaderingen verworpen: 52.219 stemmen tegen en 16.771 vóór.
Maar er waren meer dan 400.000 geregistreerde kiezers, en zij, die niet gestemd
hadden, werden geacht stilzwijgend zich met het voorstel te hebben verenigd. Wie
zwijgt, stemt toe. De nieuwe staatsregeling werd in oktober 1801 plechtig
afgekondigd.
Er was een groot verschil met de vorige regeling. Er kwam nu een Staatsbewind
van 12 leden, dat de uitvoerende macht bezat en de wetgevende macht zou delen met
een Wetgevend Lichaam van 35 leden. Maar dat Wetgevend Lichaam had noch het
recht van initiatief, noch dat van amendement. Het kon dus alleen maar aannemen
of verwerpen, wat het Staatsbewind voorstelde. Trouwens, het kwam ook maar
tweemaal 's jaars voor korte tijd bijeen, en dan werden er eerst 12 leden aangewezen,
die gedurende de zitting het woord mochten voeren, de anderen mochten alleen
stemmen.
Hoogst merkwaardig was de wijze, waarop dit bewind voor de eerste keer werd
samengesteld. De drie leden van het Directoire, die de hele zaak met Franse hulp
hadden doorgezet, benoemden zeven leden van het Staatsbewind. Die zeven moesten
er nu nog vijf bij zoeken, om het dozijn vol te maken, en zij nodigden de drie
directeuren uit, met nog twee anderen, om nevens hen zitting te nemen. Toen was
het Staatsbewind compleet. Het benoemde vervolgens voor de eerste maal ook de
35 heren van het Wetgevend Lichaam. Volgens de redevoeringen en proclamaties
bleef evenwel het Bataafse volk soeverein.

Brieven van Oraniënstein.
De val van het stadhouderschap in 1795 betekende meteen, dat alle regenten, die hun
lot met dat van de Stadhouder hadden verbonden, er naast stonden. Deze heren zagen
met leedvermaak, maar ook met ergernis, dat het nieuwe bewind de chaos dagelijks
groter maakte. En meer en meer rijpte de gedachte: als wij, oude, ervaren regenten
eens weer mee gingen doen en een behoorlijke
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invloed kregen, dan zou het in elk geval beter gaan. Een hunner schreef, toen het
Staatsbewind het Directoire verving: ‘Wij hier in het particulier zullen er veel bij
winnen, alzoo al het gemeene goed en de Jacobijnen weggejaagd zullen worden, en
wij daardoor minder gevexeerd zullen worden, denkelijk de financiën minder slecht
bestuurd, meer economie gebruikt en ingevolge van dien, zooals wij hopen, zullen
onze beurzen minder uitgeput blijven.’
De heren ondervonden al ras, dat het nog beter voor hen werd. Zij hadden nu zes
jaar buiten gestaan, zij mochten weer binnenkomen. Maar er was één moeilijkheid.
Hun eed! Zij waren door hun eed gebonden aan het stadhouderlijk bewind. Zij konden
fatsoenshalve bovendien niet meedoen, als zij de Stadhouder in ballingschap daardoor
griefden. Maar Prins Willem V werkte zelf mee, om de baan effen te maken. Uit
Oraniënstein aan de Lahn, zijn paleis in het Nassause gebied, dat zo sterke gelijkenis
vertoont met het Loo, schreef hij brieven, gelijkluidende brieven aan telkens twee
regenten in ieder gewest. Het waren typische en typerende brieven:
‘Vernomen hebbende dat bij verscheiden leden der regeering of ministers
en verdere ambtenaren van de Provincie van (volgt de naam der provincie),
welke in functie waren op den 18 Januari 1795 (en dus vóór de sedert dien
tijd voorgevallen omwentelingen), bedenkingen gerezen zijn of dezelve
in de omstandigheden, waarin het lieve Vaderland zich thans bevindt, en
na de daarin aangenomen constitutie, zouden kunnen aanvaarden ambten
die invloed hebben op de administratie of het bestier van het Vaderland,
zoo hebbe ik niet willen afzijn u bij dezen te schrijven, met verzoek om
daarvan zoodanig gebruik te maken als zal oordelen te behooren, dat mijns
bedunkens zooals de zaken thans zijn er geen redenen zijn, die hen zouden
moeten weerhouden om derzelver pogingen aan te wenden ten einde
zooveel in hun vermogen is te bevorderen het welzijn van het lieve
Vaderland, en deszelfs ondergang voor te komen, en dat, zoo zij oordeelen
dat zij van nut aan het lieve Vaderland en deszelfs goede ingezetenen
kunnen zijn door het aannemen van ambten of zitting te nemen in collegiën
die invloed hebben op de administratie of het bestier der zaken van het
Vaderland, of door deel te nemen aan het bestier en te dien einde met de
leden der actueele regering mede te werken, zij zulks in dat geval kunnen
doen.’
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De heren konden dus hun gang gaan, als de deur openging, en die deur ging inderdaad
open. Ongeveer 2/5 van de nieuwe bewindslieden waren Oranjemannen van niet te
felle kleur, 3/5 daarentegen was gerecruteerd uit degenen, die men voor 1795
Patriotten noemde, zowel oud-regenten als mannen, die eerst in 1795 naar voren
waren gekomen. Maar de ultra's kregen geen kans meer, het was volledig de tijd van
de gematigdheid. En ook van de middelmatigheid.
Want het nieuwe Staatsbewind heeft er niets van terecht gebracht, terwijl de
toestand van het land schreeuwde om een krachtig ingrijpen. De opbrengst van de
belastingen werd voor het jaar 1803 geraamd op 33 millioen, maar daarvan waren
30 millioen nodig om de rente van de staatsschuld te betalen. De begroting voor
oorlog was ook weer ongeveer even hoog als de totale belastingopbrengst, nl. 31
millioen. Ook waren er nog 24 millioen achterstallige uitgaven......

Van Hogendorp.
Maar in dat jaar 1801 is nog iets heel merkwaardigs gebeurd. De kiezers, die niet ter
stembus kwamen, om voor of tegen de nieuwe staatsregeling te stemmen, werden
geacht er vóór te zijn.
Een van de wegblijvers was Gijsbert Karel van Hogendorp, die als ambteloos
burger leefde op zijn landgoed Adrichem bij Beverwijk.
Maar het Staatsbewind moest vooral niet menen, dat zijn wegblijven betekende,
dat hij instemde met de nieuwe constitutie. Hij kon met geen enkele constitutie
instemmen, welke niet het huis van Oranje met de erfelijke waardigheid van Hoofd
van de Staat bekleedt. In zijn nota ontwikkelt hij een program. Oranje moet niet weer
een instructie van de regenten ontvangen, maar er dient een grondwet te worden
opgesteld, die de vorst, de regenten en het volk bindt. Als zo'n constitutie wordt
ontworpen, dan is een volksstemming overbodig, want het voorstel alleen zou ‘een
algemeene kreet van vreugde en genoegen doen opgaan met zegeningen over
degeenen, welke zulk eene weldaad aan de Natie verzekerden’.
Van Hogendorp zond deze nota aan het Staatsbewind, maar hij deed ook een
exemplaar toekomen aan de Franse gezant in Den Haag. Het Staatsbewind negeerde
de brief. De koning van Pruisen liet aan Van Hogendorp weten, dat hij zulke dingen
niet meer moest doen, en bracht de Fransen van deze stap op de hoogte.
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Willem V zond een vierregelig nietszeggend bedankbriefje, de Erfprins, later Willem
I, heeft aan Van Hogendorp nooit, ook niet na 1813, laten merken, dat hij zich deze
nota herinnerde. Alleen Prinses Wilhelmina was er hartelijk mee ingenomen en
verborg het voor haar vroegere beschermeling niet.
Maar de nota van Van Hogendorp werd gedrukt en verscheen ook vertaald in de
Engelse pers. Het volk wist voortaan, dat er een man in Nederland was, die zonder
aarzelen vasthield aan een nationaal program: een constitutionele monarchie met
Oranje aan het hoofd.
De boodschap van 1801 is een slag in de lucht genoemd. Maar voor een gezonde
politiek is het nodig niet alleen te weten, hoe de zaken staan, maar ook, waar men
zèlf staat.
Het was geen slag in de lucht, wat Van Hogendorp deed. Maar dan moeten we het
wel zien in breed historisch verband. Want actuele betekenis had zijn boodschap
niet, anders had het Staatsbewind hem niet kùnnen doodzwijgen. Het was dan ook
wel de tijd van de nationale ebbe. Zij wordt niet beter getypeerd dan door een korte
notitie uit Rotterdam van een anoniem schrijver, wiens aantekeningen door Dr. te
Lintum zijn gebruikt voor zijn aardige boekje ‘Uit de Patriottentijd’:
‘In 't laatst van 1802 werden eenige personen benoemd, om een nieuw
Regeeringreglement op te stellen (bedoeld is een regeling van het bestuur
van de stad Rotterdam). Dit stuk werd op verscheidene plaatsen der stad
ter lezing gelegd, om de goed- of afkeuring van de burgerij te vernemen.
Zoo ik anders wel onderricht ben, verscheen er niemand, het reglement
werd dus goedgekeurd verklaard volgens den regel: “die zwijgt, die
consenteerd. En 't is daarop, als zijnde de volkswil”, door 't Staatsbewind
bekrachtigd.’
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6. Breekbare marionetten
De grote illusie.
Even scheen het, dat er onder het Staatsbewind betere tijden zouden aanbreken. In
1802 werd met Engeland de vrede van Amiens gesloten, waarin ook Nederland
deelde. De blokkade nam een einde, de handelsvloten voeren weer uit, het contact
met Java werd hersteld. Maar in 1803 was het al weer oorlog met Engeland en het
werd weer stil aan de kaden. Een nieuwe coalitieoorlog tegen Napoleon begon.
Napoleon werd in 1804 keizer der Fransen; er was nu ook formeel een eenhoofdig
bestuur. Hetzelfde wenste hij in Nederland, en daarbij dacht hij aan
Schimmelpenninck. Een bekwaam man. De proef kon worden genomen. Er moest
een einde komen aan het bewind van ‘weinigen, zonder vaderlandsliefde en kracht’.
En Schimmelpenninck dacht er ook zo over. Hij had immers al meer zijn gedachten
gericht op Amerika met zijn machtige president. Zo liet hij zich door Napoleon
gemakkelijk vangen. Hij gaf zich over aan de grote illusie, dat hij afhankelijkheid
van de keizer zou kunnen verenigen met een politiek, die Nederland waarlijk van
dienst zou zijn. Waarom? Omdat hij geloofde, dat de keizer hem persoonlijk genegen
was. De welwillendheid jegens zijn persoon zou de brug zijn, waarop het Hollandse
belang en dat van Frankrijk elkaar zouden ontmoeten. Dit is een illusie. Dit is erger,
dit is een staatkundige fout. Napoleon zag in Schimmelpenninck alleen maar een
bruikbaar instrument. Veel later, in de dagen van Koning Willem II, heeft de zoon
van Schimmelpenninck het leven van zijn vader beschreven, en diens houding trachten
te verdedigen. Maar toen heeft Thorbecke een van zijn beste historische opstellen
geschreven, onverbiddelijk en scherp, en hij heeft het beleid van Schimmelpenninck
gewraakt. Thorbecke twijfelt niet aan de eerlijke bedoelingen van Rutger Jan. ‘En
juist daarom toont zijn voorbeeld te helderder, hoe bedriegelijk de, soms als toppunt
van Staatskunst geprezene, toegevendheid aan de omstandigheden is, zodra zij ons
verleidt te doen, wat wij laken.’

Raadpensionaris.
Schimmelpenninck ontwierp zelf de nieuwe constitutie, die hem
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maakte tot hoofd van de staat. Napoleon heeft er eerst nog het een en ander in laten
veranderen, en toen werd zij door het Wetgevend Lichaam goedgekeurd en aan een
volksstemming onderworpen. Het soevereine volk had geen bezwaar. Slechts een
paar procent van de kiezers deed van zijn gevoelen blijken en de uitslag was: 14.000
voor en 136 tegen. Men heeft werkelijk ook nog de moeite genomen, de thuisblijvers
bij de voorstemmers te rekenen en dan wordt het 353.322 voor en 136 tegen.
Schimmelpenninck werd nu president van de Bataafse Republiek en hij kreeg de
titel Raadpensionaris, wat er historisch èn psychologisch volkomen naast was. Hij
resideerde op het Huis ten Bosch en omringde zich met een zekere statie, wat op de
nuchtere mensen weinig indruk maakte.
Groot was de macht, die hij bezat. Hij had de uitvoerende macht en moest zijn
wetsvoorstellen voorieggen aan een Wetgevend lichaam, dat ook nu weer noch het
recht van initiatief, noch dat van amendement had. Het bestond uit slechts 19 leden,
en die leden werden voor de eerste keer door Schimmelpenninck benoemd. Later
zouden zij door de raden der departementen worden gekozen.
Groot was de macht, die hij bezat ......? Ja, als men een ogenblik wegrekent, dat
als het er op aankwam, alles afhing van de goedkeuring van de keizer......
Met die goedkeuring leek het eerst zo goed te gaan. Verhuell, een marineman,
anti-Engels in hart en nieren, eens een trouw aanhanger van Oranje, later nauw aan
Napoleon verbonden (hij was een van de eerste buitenlanders, die begiftigd werden
met het Legioen van Eer en zijn naam staat op de Arc de Triomphe te Parijs), heeft
er over geschreven aan Schimmelpenninck: ‘Ik had de satisfactie, te mogen horen,
dat Z.M. zich allergracieust over Uwe bestiering expliceerde. Het komt mij dus voor,
dat onze positie niet verergerd is, en dat de groote Vorst, welke de eminentste en
bewonderingswaardigste hoedanigheid in zich vereenigt, ook zijne weldadige
oogmerken tot ons uitstrekken zal. Dit straalde in alles door, en het is op goede
gronden, dat ik mijn hoop daarop vestige...’
In elk geval deed Schimmelpenninck zijn best, en tijdens zijn bewind is er voor
het eerst na 1795 belangrijk constructief werk verricht: er kwam, door Gogel, de
minister van Financiën, een nieuw belastingstelsel, dat de Franse tijd verre heeft
overleefd. Er kwam een onderwijswet, die tot 1857 van kracht is gebleven,
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en die een christelijke staatsschool voor allen wilde, maar van een Christendom
boven geloofsverdeeldheid, dat meer aandacht schonk aan de geschiedenis van de
‘brave Jozef’ dan aan de betekenis van het kruis van Golgotha.
Maar de ijver baatte niet. En de welwillendheid van de keizer was een illusie. Het
bewind van Schimmelpenninck, van de ‘zachtzinnige autocraat’, heeft maar een jaar
geduurd.

Bede om een koning.
Het jaar 1805 is het jaar van grote beslissingen. Het was het eerste jaar van de keizer.
En dat jaar bracht hem, precies een jaar na zijn kroning, de grote overwinning in de
Driekeizersslag van Austerlitz, waardoor hij volstrekt oppermachtig werd in Europa,
maar alleen op het vasteland. Want in hetzelfde jaar behaalden de Engelsen hun grote
overwinning bij Trafalgar, waarbij Nelson sneuvelde. Deze slag kan worden
vergeleken met The Battle of Britain in 1940. In beide gevallen bleef het eiland
onaantastbaar voor de overweldiger, die het hele continent ging overvleugelen. En
omdat Napoleon Engeland niet in zijn macht kon krijgen, ging hij het hele continent
van Engeland isoleren en tegen Engeland weerbaar maken. Hij trachtte naar een
systeem van vazalstaten, een federatie van afhankelijke gebieden. Elk van die gebieden
moest een vorst hebben, die een bloedverwant en tegelijk een ambtenaar van de
keizer was. Voor Nederland was 's keizers broer Lodewijk Napoleon bestemd. Iedere
dictatuur heeft er behoefte aan, redelijkheid of edelmoedigheid te huichelen. Toen
Napoleon door Talleyrand aan Schimmelpenninck liet schrijven, dat hij een
verandering in het bestuur wenste, heette het, dat Z.M. ongerust was, omdat de ogen
van Schimmelpenninck slechter werden. Maar toen Verhuell in Parijs poolshoogte
ging nemen, kreeg hij het te horen: of een keizerlijke prins òf inlijving.
Zonder Schimmelpenninck kon er geen enkele wettelijke maatregel worden
genomen om tot de verandering van bestuur te komen, want hij alleen had het recht
van initiatief. Hij ging tegenstribbelen. Toen kwamen de leden van het Wetgevend
Lichaam met hoge functionarissen bijeen in een zgn. Groot Besogne, en die
vergadering besloot tot onderwerping.
Weer is het Thorbecke, die hierover zijn onverbiddelijk vonnis heeft geveld: ‘De
houding van het Groot Besogne was die van menschen, overrijp tot onderwerping...’
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28. Het werven van matrozen voor de marine in 1795 op de Grote Markt te Rotterdam. In het midden
de vrijheidsboom, rechts het standbeeld van Erasmus, op de achtergrond de St. Laurens.
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29. Pieter Paulus, naar een gravure van Ch.H. Hodges (Rijksprentenkabinet, A'dam).

30. De Nationale Vergadering van 1796, naar een gravure van Reinier Vinkeles (Rijksmuseum,
A'dam).
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31. I.J.A. Gogel, naar een schilderij van M.I. van Bree (Rijksmuseum, A'dam).

32. De staatsgreep van 12 juni 1798, naar een gravure van R. Vinkeles en D. Vrijdag (Rijksmuseum,
A'dam). De afbeelding geeft het moment weer, waarop het lid van het Uitvoerend Bewind, S.J. van
Langen, wordt gearresteerd.
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33. De slag bij Kamperduin, 11 oktober 1797, naar een gravure van Robert Dodd (Rijks Prentenkabinet,
A'dam). Rechts het vlaggeschip van Vice-admiraal J.W. de Winter, dat in brand is geschoten en op
het punt staat zich over te geven.

34. Overgave van de Hollandse vloot door Vice-admiraal J.W. de Winter aan de Britse admiraal Lord
Duncan aan boord van Hr. Ms. ‘The Venerable’ op 11 oktober 1797, naar een gravure van de Engelse
tekenaar Daniel Orme, die zich noemt ‘historical engraver to Her Majesty and the Prince of Wales’
(Rijks Prentenkabinet, A'dam).
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35. H.W. Daendels, naar een gravure van Ch.H. Hodges (Rijksmuseum, A'dam).

36. De slag bij Bergen, 19 september 1799, naar een tekening van J.A. Langendijk (Rijks
Prentenkabinet, A'dam).
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37. Rutger Jan Schimmelpenninck, raadpensionaris van Holland, naar een schilderij van Ch.H. Hodges
(Rijksmuseum, A'dam).

38. C.H. Verhuell, naar een schilderij van L.A.G. Bouchet (Gemeentemuseum, Arnhem).
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39. Koning Lodewijk Napoleon, naar een schilderij van Ch.H. Hodges (Rijksmuseum, A'dam).
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40. Koning Lodewijk Napoleon bezoekt het verwoeste Rapenburg na de ontploffing van het kruitschip,
12 januari 1807. Gravure van R. Vinkeles en D. Vrijdag (Rijks Prentenkabinet, A'dam).

41. In de barre winter van 1809 bracht Koning Lodewijk een bezoek aan door overstroming en ijsgang
geteisterde gebieden. Deze gravure van R. Vinkeles (Rijksprentenkabinet, A'dam) geeft een beeld
van ‘het gevaar waar in de Koning zich bevondt, op den Dalemschen-dijk, door het opkruijen der
ysschotzen, in Louwmaand 1809’.
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Er is dus een deputatie naar Parijs gestuurd met Verhuell als voorzitter, en die
deputatie heeft de keizer gesmeekt, dat Louis Napoleon Koning van Holland mocht
worden. Het verzoek is voorgelezen van een stuk papier en de tekst was eerst door
Talleyrand goedgekeurd. ‘Wij smeken Uwe Majesteit ons toe te staan als hoogste
chef van onze republiek, als Koning van Holland, Prins Louis Napoleon, broeder
van Uwe Majesteit, aan wie wij met een volledig en eerbiedig vertrouwen opdragen
de bescherming van onze wetten, de verdediging van onze politieke rechten en al de
belangen van ons dierbaar vaderland......’
Het verzoek werd ingewilligd. Maar het was slechts edelmoedigheid van Frankrijk,
dat niet tot annexatie werd besloten. Louis, die altijd al door Napoleon bevoogd was
(hij was trouwens ook met een stiefdochter van de keizer, met Hortense de
Beauharnais getrouwd), kreeg te horen: ‘Houd nooit op, Fransman te zijn. De
waardigheid van Connétable des rijks wordt door u en uw afstammelingen behouden:
zij zal u de plichten voor de geest roepen, die gij jegens mij te vervullen hebt, en u
het gewicht doen inzien, dat ik hecht aan het bewaren van de vestingen, die het
Noorden mijner staten dekken en die ik aan u toevertrouw. Onderhoud in uw
onderdanen de geest van enigheid en van liefde voor Frankrijk.’ En Lodewijk
beloofde, dat hij zou regeren, zoals Zijne Majesteit zou bevelen.

Brantsen.
Thorbecke heeft geschreven, dat de heren, die tot het verzoek om Lodewijk Napoleon
tot koning te mogen ontvangen, hadden besloten, overrijp waren tot onderwerping.
Brantsen was een van de vijf heren, die het verzoek indienden. Hij was een
Geldersman, een Oranjeklant, maar hij was gelukkig geweest met een van de brieven
uit Oraniënstein. Toen Schimmelpenninck raadpensionaris werd, ging hij als gezant
naar Parijs. Hij heeft een onderonsje gehad met de nieuwe Koning en schrijft er over
aan zijn vriend Van der Goes, dat Z.M. hem op de gracieuste wijze had gezegd, dat
hij maar moest kiezen. Wilde hij in Parijs blijven, dan zou dat kunnen en dan zou
hij de titel krijgen van ambassadeur. Wilde hij liever naar Holland terug, dan moest
hij het maar zeggen, welke post hij daar het liefst had. ‘Ik heb, op 't oogenblik niet
wetende wat voor mij in Holland geschikt was, geantwoord, dat ik nog wel een jaar
wilde hier blijven, maar dan gaarne een
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conventabele post in het land wilde hebben, hetgeen dadelijk beloofd werd.’ Brantsen
wist bij zulke gelegenheden zich ook zijn vrienden te herinneren: hij had een goed
woordje voor Van der Goes gedaan. Maar hij had ook niet verzuimd, de Koning te
waarschuwen voor Mr. Hendrik van Stralen, ook een oud-Oranjeklant, maar die
Schimmelpenninck in het Groot Besogne had gesteund. ‘Heintje van Stralen’ werd
dan ook door de nieuwe koning onmiddellijk ontslagen, al werd hij later toch weer
diens adviseur in financiële zaken.

Gedrang rondom de Koning.
Zo hadden wij dan een koning. De Nederlanders zijn nooit monarchaal van aanleg
geweest. Toen de A.R. partij in 1878 haar program van beginselen opstelde (zij was
de eerste politieke partij), stelde zij uitdrukkelijk vast, dat zij geen principiële voorkeur
had voor de monarchie boven de republiek of omgekeerd. Wèl achtte zij het een
zegen voor ons land, dat het Oranjehuis geroepen was, hier te regeren. Inderdaad,
het Nederlandse volk is meer Oranjegezind dan koningsgezind.
In 1806 een koninkrijk! Sommigen zeggen, dat, hoe vernederend het ook was, dat
ons dit koningschap werd opgelegd, het toch een voordeel was, dat we nu vertrouwd
geraakten met de gedachte aan een monarchie. Deze redenering heeft weinig waarde.
Het Nederlandse volk is altijd nieuwsgierig, als er vreemdelingen komen opdagen,
en de belangstelling voor Koning Lodewijk is weinig meer geweest dan deze nationale
hebbelijkheid. Met één restrictie. Een schare deftige lieden en een niet gering aantal
ambitieuze lieden heeft zich om de Koning verdrongen. Falck schrijft in zijn
gedenkschriften: ‘Het scheen, alsof Louis Napoleon een vereenigingspunt zou zijn
voor wat vroeger tegenover elkaar stond. Patriotten dienden hem en Prinsgezinden
maakten hem ijverig het hof; Roomsen en Hervormden deelden gelijk in zijn
waardeering. De oude adel kwam zijn opwachting maken, in verschillende
aristocratische gezinnen werd een zoon gedoopt met de voornamen Louis Napoleon.’
En Lodewijk Napoleon deed zijn best, zijn koninkrijk een glorieus aanzien te
geven. Hij had ambassadeurs in het buitenland en maarschalken bij het leger; hij
verhief verschillende heren in de adelstand; hij stelde een ridderorde in met de
zinspreuk: doe wel en zie niet om.
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Conscriptie.
Maar de keizer weigerde de ridderorde, waarvan de versierselen natuurlijk ook aan
hem werden toegezonden, te dragen en hij wilde evenmin, dat iemand uit zijn
omgeving er zich mee tooide. Hij schreef aan zijn broer: ‘Gij moet geen maarschalken,
baronnen en graven maken, maar soldaten. Reeds meer dan eens heb ik u geraden
de conscriptie in te voeren. Wat te beginnen zonder leger? Hoe is het mogelijk, dat
gij niet inziet, dat, bij een leger als het uwe, de aanstelling van maarschalken een
onbehoorlijke en belachelijke daad is.’
Dat was een belangrijk verschilpunt tussen de beide broers. Napoleon riep om een
sterk leger, ook in Holland. En dat ging niet, tenzij de jonge mannen gedwongen
werden dienst te nemen. Maar die dwang botste tegen de gevoelens der Nederlanders
en Lodewijk trachtte hen in dit opzicht te ontzien. Hij nam zijn toevlucht tot allerlei
lapmiddelen. Zelfs moesten de weesjongens, die in gestichten werden opgevoed, als
zij boven de zestien waren en gezond van lijf en leden, soldaat worden en zij werden
uit de weeshuizen weggehaald, wat in Rotterdam aanleiding gaf tot een
volksbeweging, waarbij de wezen werden verlost en voor het merendeel konden
onderduiken.

Smokkelhandel.
In de veldtocht van 1806-'07 had Napoleon korte metten gemaakt met Pruisen. Het
rijk van Frederik de Grote werd teruggebracht tot een middelgrote staat oostelijk van
de Elbe. De monden van de Rijn en van de Elbe stonden nu onder Franse controle.
De laatste wegen naar Engeland dienden te worden afgesloten. Het Continentaal
Stelsel werd te Berlijn afgekondigd, een zelfblokkade van het continent, waardoor
alle handelsverkeer met Engeland verboden werd, maar in feite ook de onmogelijkheid
van andere aanvoer over zee werd aanvaard. De Nederlanders wisten, dat hun welvaart
stond of viel met de verbindingen over zee. Het Continentaal Stelsel betekende de
doodsteek voor ons land. Lodewijk Napoleon deed nu, wat ook de mannen van het
Staatsbewind en Schimmelpenninck hadden gedaan: hij kondigde alle Napoleontische
maatregelen netjes af, maar zorgde niet voor naleving. Het was algemeen bekend,
dat het achterwege blijven van controle met zijn medeweten en instemming gebeurde.
Geen wonder, dat elk vissersdorp een centrum werd van smokkelhandel, en alle
vissers-
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schuiten op zee blijkbaar geschikt waren, om Engelse lading over te nemen.

Een nationaal koning?
Werkelijk, Lodewijk Napoleon deed zijn best. Ondanks alles wat er gebeurd was,
ondanks de feiten, die hij voor zijn ogen zag, ondanks wat hij zelf nadrukkelijk aan
zijn broer had beloofd, probeerde hij voor alles Nederlander te zijn door voor de
Nederlandse belangen te waken. Hij probeerde de Nederlandse taal te leren en
Bilderdijk werd zijn leermeester. Deze was in 1805 na tien jaren van ballingschap
teruggekeerd, en Lodewijk was zo goedgunstig jegens hem, dat de financiën van
Bilderdijk er in geen tijden zo goed hadden voorgestaan. Bilderdijk was niet
ondankbaar. Hij verklaarde zich aan de Koning verknocht, ‘ook boven plicht en dank,
en steeds verkleefd tot 's levens laatsten sprank’.
Men kan niet zeggen, dat het onderwijs van Bilderdijk een groot succes is geweest.
Zelfs moet Lodewijk eenmaal hebben gezegd: ik, uw konijn, in plaats van: ik, uw
koning. In elk geval zijn er briefjes van hem bewaard, die meer dan erbarmelijk zijn,
wat het Nederlands betreft.
De noden en moeilijkheden van het volk gingen de Koning zeer ter harte en zijn
levendige en actieve belangstelling en deelneming bij de ramp te Leiden, waar een
schip met buskruit, aan het Rapenburg gemeerd, in de lucht vloog, bracht hem dichter
bij vele Nederlanders. Deze ramp van Leiden is mede daardoor meer bekend gebleven
dan andere soortgelijke rampen, ook in later tijd, zoals de grote ontploffing te Muiden
in 1883. Het gebeurde op de twaalfde januari 1807, vlak na zonsondergang. Reeds
van half tien des morgens had het schip daar aan de noordzijde van het Rapenburg
gemeerd gelegen, en niemand wist, dat het 37.000 pond buskruit aan boord had,
ingenomen bij de kruitmolen te Ouderkerk aan de Amstel. Hoe het gekomen is, weet
natuurlijk niemand, maar het schip vloog in de lucht en Leidens mooiste stadswijk
was in weinige ogenblikken een puinhoop. Prof. Knappert heeft een eeuw later alles
tot in bijzonderheden beschreven en ook bijzondere aandacht geschonken aan de
godsdienstige reacties. Want terwijl sommige predikers opriepen tot zelfinkeer en
bekering, omdat men de hand Gods in deze ramp moest opmerken, verzetten anderen
zich hevig tegen deze vermaningen, want ‘welk
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punt van aanraking is er tusschen godzaligheid en buskruit?’ De laatste uitdrukking
komt voor in een anoniem pamflet, waarschijnlijk van de hand van Elias Annes
Borger, die het in elk geval in een later geschrift verdedigde.
De Koning heeft al het mogelijke gedaan om te troosten en te helpen, hij haastte
zich naar de plaats van de ramp en hij riep alle landgenoten op, om de nood zoveel
mogelijk te lenigen. Ook dit vond de keizer nog weer verkeerd, want een vorst vraagt
niets van de onderdanen, hij beveelt.
Ja, de Koning was een gemoedelijk man en van die gemoedelijkheid werden
aardige staaltjes verder verteld. Zo'n man valt bij de gemoedelijke Nederlanders wel
in de smaak. Maar werd hij daardoor een nationaal koning? Een man, die de diepe,
veelszins verborgen bronnen van het nationale leven kende en er door gesterkt werd?
Daar is geen sprake van. Uit gemoedelijkheid kan goedkope populariteit voortspruiten,
goede bedoelingen kunnen met een goede aantekening worden beloond, maar een
nationaal koningschap...... Da Costa heeft het gezegd:
Daar zijn ook martelaren,
Op Neerlands grond geweest:
Geen Lodewijk, geen Willem
Heeft ooit die keus gevreesd.

Invasie.
En toen kwam er in 1809 een Engelse invasie in Zeeland. De bedoeling van die
invasie was tweeërlei. Vooreerst een nieuw front te vormen, om Oostenrijk te steunen,
dat in 1809 opnieuw de strijd tegen Napoleon begonnen was. Maar in dat opzicht
kwam de invasie te laat; zij kwam na de Oostenrijkse nederlaag bij Wagram, toen
er reeds over de vrede werd onderhandeld. Maar het meer nabije doel was de bezetting
van Antwerpen, volgens Napoleon een pistool op de borst van Engeland en een
koninkrijk waard. Na Trafalgar begonnen de Fransen weer aan de vorming van een
zeemacht te werken en Antwerpen zou een maritiem steunpunt worden, een
tegenhanger van Chatham.
De invasie is mislukt, doordat de Engelse bevelhebber zijn tijd verdeed met een
belegering van Vlissingen; zijn leger werd bovendien zwaar geteisterd door de
malaria.
Lodewijk Napoleon deed wat hij kon, hij sleepte alle manschappen en materiaal
bij elkaar, dat maar dienen kon. Ook boekten
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zijn Hollandse soldaten een succes door de herovering van de versterkingen van Bath
op Zuid-Beveland, een wapenfeit, dat door Bilderdijk verdienstelijk is bezongen.
Toen de Engelsen niet doorzetten, schoot er al gauw niets anders over dan de expeditie
te beëindigen. Alleen Walcheren bleef nog maanden bezet, en werd een centrum van
smokkelhandel.
Napoleon was woedend. Had hij niet, toen Lodewijk koning werd, bij herhaling
gesproken over de dekking van zijn noordgrens? En nu was het gebleken, dat die
noordelijke flank feitelijk ongedekt was. Tot in de dalen van Savoye waren de Franse
schutters opgeroepen, omdat de Engelsen voor de poorten van Antwerpen stonden.
Het was een beschamend feit. Lodewijk werd met verwijten overladen. Het liefst
wilde de keizer nu maar direct het koninkrijk Holland liquideren, maar de
internationale politiek liet een zo forse stap op het moment niet toe. Hij liet zijn broer
naar Parijs komen en behandelde hem als een staatsgevangene. Prof. Japikse schrijft
er van, en ieder die de stukken heeft nagezien, moet hem volledig gelijk geven: ‘De
ontvangst van Napoleons zijde had dat bijtend sarcasme, gemengd met onbeschaamde
huichelachtigheid, die in dit genie zo afstotend zijn en die men in de keizerlijke
brieven aan Lodewijk te kust en te keur kan aantreffen.’ Na eindeloze chantage werd
de Koning een traktaat afgedwongen, waarbij de Franse grens opschoof tot de Waal
en het Hollandsch Diep en Napoleon alle waarborgen kreeg dat het Continentaal
Stelsel overal op de strengste wijze naar 's keizers orders zou worden gehandhaafd.
Feitelijk werd Holland reeds bezet gebied. De keizerlijke generaal Oudinot had het
bevel over de troepen, ook in Holland, en behoefde geen inmenging van koninklijke
autoriteiten te dulden. Er volgde een onwaardig naspel van drie maanden, waarbij
Napoleon de positie van zijn broer onmogelijk trachtte te maken. Lodewijk deed
tenslotte een stap, die Napoleon niet had verwacht: hij deed afstand van de regering
ten behoeve van zijn zoon, en benoemde Hortense tot regentes.
Daardoor dwong hij de keizer, het decreet van de inlijving dat al gereed lag, te
veranderen. De troonsafstand werd nu het nieuwe motief. Nederland was bij Frankrijk
ingelijfd. Een deel geworden van het keizerrijk. En Amsterdam was de derde stad
van het rijk, na Parijs en Rome.
‘Naarmate het Calvinistisch hart der Nederlanders flauwer is gaan kloppen,
en er in hunne eigen oogen betere menschen
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uit hen groeiden, of althans in den algemeenen zin van het woord
beschaafder Europeanen, is Nederland allengs eene mogendheid van den
tweeden rang geworden, en zelfs, voor zijne pekelzonden, hoewel maar
voor een poos, in de nadagen van professor Maatig, uit de rij der
Europeesche natiën geschrapt.’ (Busken Huet)
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7. Deel van het keizerrijk
Frans bestuur.
Door een decreet van Napoleon was de inlijving een feit. Maar het voormalig
koninkrijk Holland werd administratief nog als een afzonderlijk deel behandeld. Er
kwam een Franse gouverneurgeneraal, Charles François Lebrun, hertog van Plaisance,
een oude baas van 75 jaar, niet onwelwillend, niet zonder zekere zelfstandigheid,
maar wel een trouw vereerder van Napoleon. Toen hij in 1813, toen de bevrijding
voor de deur stond, Amsterdam verliet, zei een vrouw uit het volk: Die oude slokkert
heeft het niet gedaan. Zij zal daarmee wel de tolk van de volksopinie zijn geweest.
Naar Frans model werd het land nu ingedeeld in departementen met aan het hoofd
prefecten en onderprefecten, terwijl aan het hoofd van elke gemeente een maire
kwam. Deze autoriteiten waren bijna allen Nederlanders. Dikwijls dragers van bekende
namen, zoals Van Zuylen van Nijevelt, Van Tuyl van Serooskerken, Van der Borch
van Vervolde, Van Welderen Rengers, enz. Maar in Amsterdam en Den Haag zetelden
twee Belgen als prefect, nl. graaf de Celles en baron de Stassart. En juist deze twee
hebben zich een slechte naam verworven door hun dienstijver en hun anti-Nederlandse
gevoelens. Het was logisch, dat er nu ook Nederlanders zitting kregen in verschillende
organen van het keizerrijk. Zo werd Rutger Jan Schimmelpenninck lid van de Senaat.
Bij de douane overheerste het Franse element, dat ook een belangrijke rol speelde
bij de politie en bij de censuur.
Door het decreet van de inlijving werd meteen de tiërcering ingevoerd, d.w.z. van
de rente van de staatsschuld werd voortaan slechts een derde deel uitbetaald. Het
gevolg was...... dat de koers der staatspapieren steeg, want de laatste jaren had men
niets ontvangen, en een half ei is beter dan een lege dop. Als een voordeel van de
inlijving was aan ons volk voorgespiegeld, dat het nu zijn activiteit op handelsgebied
zou kunnen richten door het gehele keizerrijk tot Rome toe. Maar de douanegrens
werd in stand gehouden en daardoor bleef dit voordeel achterwege. Spoedig werd
nu ook de gehate conscriptie ingevoerd, en duizenden jonge mensen werden soldaat
in het grote leger. Zij hebben op de slagvelden van heel Europa gediend en zagen in
die keizerlijke legers
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ook soms als hun eigen commandanten Nederlandse generaals, o.a. Chassé. Een
conscriptie is niet stipt uit te voeren zonder een burgerlijke stand. Deze werd in 1811
ingevoerd, met o.a. als gevolg, dat nu iedereen met naam èn familienaam te boek
kwam te staan.

H.H.M.M. op bezoek.
In de herfst van 1811 kregen de Nederlanders gelegenheid het aangezicht van de
keizer te aanschouwen. Z.M. was vergezeld van de keizerin Maria Louise, die hem
in maart een zoon had geschonken, de koning van Rome. Er is over dit bezoek in
1904 een lijvig boek verschenen van C.F. Gijsberti Hodenpijl, met enige aardige en
een groot aantal beschamende bijzonderheden. Zo waren in Haarlem op last van de
onderprefect Van Vredenburgh grote toebereidselen getroffen tot een waardige
ontvangst. Op de Grote Markt verrees tegenover het stadhuis een reusachtige ereboog,
met Latijnse opschriften, die vertaald betekenen: Haarlem heeft dit teken van
onderdanigheid en gedienstigheid opgericht ter ere van Napoleon de Grote, en voorts
aan een andere zijde: Aan de nimmer overwonnene, de handhaver der wetten, en
weer op een andere plaats: Tot toevlucht der onderdanen en schrik der vijanden.
‘In de morgen van den 17 Oct. werd, bij die eereboog, de bevolking van het
diaconiehuis geplaatst, die, tengevolge van de tiërceering van de staatsschuld een
armoedig bestaan leidden. Het ontbijt bijvoorbeeld was dientengevolge in die stichting
afgeschaft, waardoor de vrouwen zich verplicht zagen, 's morgens zich aan te melden
bij welgestelde burgers, om te vragen, tegen het genot van een boterham, de stoep
en de straat te mogen schoonvegen. Op de dag van de intocht werd evenwel van deze
zuinigheidsmaatregel afgeweken. Die ochtend werden, zoo mannen als vrouwen, op
een goed ontbijt onthaald, en daarna naar de Markt gezonden met last om bij de
verschijning van de keizer te juichen. Om er wat luister bij te zetten kreeg elk een
palmtak in de hand. Vreezend, dat het anders bij 's keizers komst aan de vereischte
vreugdekreten zou ontbreken, had het stadsbestuur gemeend, op die wijze hierin te
voorzien.’
Het Amsterdamse dagblad vertelde over het bezoek van H.H.M.M. aan de
schouwburg:
‘Een ontzaglijke toevloed had zich gisteren naar de schouw-
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burg begeven. Bij het verlangen om de talenten van Talma en mejuffrouw
Duchenois te zien, voegde zich een veelvermogender dan alle de overigen,
dat, om het gezicht van twee aanbiddelijke souvereinen te genieten. De
verwachting van het publiek is geenszins teleurgesteld geworden; ten half
negen uren zijn H.H.M.M. in Hoogstderzelver loge gekomen en nu bevond
zich het schouwtooneel in de zaal; het leverde een uitmuntend gezicht op,
een talloos gezelschap te zien, geheel opgerezen, lauriertakken in de hoogte
schuddende en deze eenparige vreugdekreet herhalende: Leve de Keizer,
leve Marie Louise! Zoodra de geestdrift der aanschouwers toeliet, dat iets
anders dan hunne stemmen gehoord werd, hief het orohest de aria aan: Ou
peut - on être mieux, qu'au sein de sa famille. Het gejuich van leve de
Keizer barstte opnieuw uit, en zijne Majesteit boog zich over zijn loge en
scheen door zijn toegenegen glimlach te zeggen: voorwaar, ik ben temidden
mijner kinderen ...’
Die toegenegen glimlach werd overigens maar zelden gezien. De keizer gedroeg
zich meermalen onhebbelijk, vooral tegen dames. Ook geestelijken en professoren
moesten het ontgelden. Toen Zijne Majesteit de universiteit te Leiden bezocht, vroeg
hij aan de professor in de heelkunde: Maakt u nog al wat lijken?
Het eerbetoon was voor een groot deel een activiteit op last van hogerhand en op
staatskosten. In alle steden werden door de maire de sleutels der stad op een fluwelen
kussen aangeboden, met de meest vleiende toespraken. In sommige gevallen hebben
dezelfde sleutels maar met andere toespraken drie jaar later opnieuw dienst gedaan,
bij de plechtige ontvangst van de soevereine vorst Willem Frederik van Oranje.

Een dode natie?
Maar hoe waren de werkelijke gevoelens van de natie? Wij kennen ze het meest uit
memoires, die later zijn opgesteld, na de bevrijding, als iedereen zichzelf en anderen
wil overtuigen, dat hij ‘goed’ is geweest. Het was inderdaad een tijd van nationale
ebbe, van berusting in het onvermijdelijke en niet minder van vrees.
Ellendig was het spionagestelsel. ‘Er zijn brieven van hooge rechterlijke
ambtenaren, die bewijzen, hoe zij in het gewone, dagelijksche leven de rol van spion
jegens ambtgenooten en personen van hun omgang vervulden. Zij bespionneerden
elkander. Wat in

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 3

107
dien stand geschiedde, had ook in lagere kringen in allerlei vormen plaats. De
keizerlijke regeering had die noodlottige hoogte bereikt, waarop zij elke aanraking
met de publieke opinie miste en schuwde; zij steunde niet meer op de beginselen die
zij representeerde. Een algemeen wantrouwen heerschte. In den burgelijken omgang
was niemand volkomen veilig, verhaalt een tijdgenoot. Fransche spionnen waarden
rond onder allerlei gedaanten. Gemeenzame gesprekken werden afgeluisterd. Het
gebruik van een dubbelzinnig woord werd ras ten kwade uitgelegd. Op openbare
plaatsen meende men aan het oog der aanwezigen te kunnen zien, of zij Franschgezind
waren of niet. De gelaatstrekken der lezers van nieuwstijdingen werden waargenomen,
om de inwendige gedachten te raden.’ (Jorissen)
Het gewone volk intussen nam zijn toevlucht in de Iaatste schans van vele
verdrukten: het troostte zich met bittere aardigheden. Twee boeren waren in gesprek
over de intocht van de keizer. Een hunner verwonderde zich over de eentonige kleding
van Z.M. ‘Dat geloof ik wel’, hernam de ander, ‘ik doe ook mijn besten rok niet aan,
als ik mijn koeien ga melken.’ Willem de Clercq heeft de anekdote in zijn dagboek
opgetekend.
De oud-schepen Wttewaall van Utrecht werd benoemd in de commissie van
ontvangst, toen de keizer naar Utrecht zou komen, maar hij weigerde ronduit zitting
te nemen, zoals hij ook geweigerd had enig ambt te bekleden tijdens de overheersing.
In tegenwoordigheid van Lebrun liet hij zich tegen een andere Hollander zeer
ongunstig uit over de gang van zaken, maar een officier in Franse uniform
waarschuwde hem voorzichtig te zijn, maar voegde er fluisterend aan toe: Ik ben
zelf Hollander en denk als gij. Wij zullen dat volk wel eens het land weer uitjagen.
En Falck, die onder Napoleon geen ambt wenste, aanvaardde dat van kapitein van
de nationale garde, in de hoop daarmee het vaderland eens van dienst te kunnen zijn.

Bilderdijk.
En dan was er Bilderdijk. Hij had zijn ode aan Napoleon gezongen, hij had zijn
verknochtheid aan de koning van Holland betuigd, maar in januari 1811 sprak hij
voor de Hollandse Maatschappij in Felix Meritis een afscheid. Zoals hij dat daarna
nog vele malen heeft gedaan, in andere situaties, want elk jaar meende hij, dat dit nu
het laatste was. Hij draagt in Felix zijn afscheidslied voor en herinnert aan stervende
zwanen, die zingen. Het is
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in statige alexandrijnen. Maar plotseling springt hij over naar een andere versvorm;
in snelle, bijna hijgende regels gaat hij verder:
Wat verschijne,
Wat verdwijne,
't Hangt niet aan los geval,
In 't verleden ligt het heden;
In het nu, wat worden zal.
Zie de dampen
Dezer rampen,
Ja, de nevels dezer nacht
Zullen breken
Bij 't ontsteken
Van den dag, waarop gij wacht.
Holland leeft weer,
Holland streeft weer
Met zijn afgelegde vlag
Door de boorden
Van het Noorden
Naar den ongeboren dag.
Holland groeit weer!
Holland bloeit weer!
Hollands naam is weer hersteld.
Holland, uit het stof verrezen,
Zal opnieuw ons Holland wezen;
Stervend heb ik 't u gemeld.

Met ‘ongemene aandoening’ werd deze profetie aangehoord en velen gingen door
de koude januari-avond in warme vreugde naar huis.

De tocht naar Rusland.
Al de bitterheid van de inlijving wordt eerst openbaar, wanneer duizenden jonge
Nederlanders mee marcheren met het grote leger, dat oprukt naar Moskou. Het valt
buiten het bestek van dit boek die tocht in bijzonderheden te beschrijven, maar het
Nederlandse volk mag nooit vergeten twee taferelen in een sterk verband te zien: de
huldiging van Napoleon als beschermer en vader in 1811 en het wegtrekken van
duizenden jonge Nederlanders onder Fran-
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se vanen naar Rusland, waarvan er zo weinigen zijn teruggekeerd. Feitelijk was de
tocht al ten dele een debâcle geworden, toen Moskou werd bereikt. De intendance
stond reeds voor onoverkomelijke moeilijkheden, en er was geen voldoende cavalerie
meer, om de bewegingen van het leger te dekken. Een behoorlijke verkenning was
niet meer mogelijk. En toen de terugtocht noodzakelijk werd door de brand van
Moskou, was het, gezien de onmogelijkheid van verkenningen - de cavalerie versmolt
nu geheel -, een blind leger, dat door de eindeloze sneeuwvlakten zeulde. Het leger
werd een vrijwel weerloze massa zwervers, en elke morgen was het getal kleiner,
dat nog weer opstond uit de sneeuw, om de vlucht te vervolgen. Lange tijd bleven
des keizers onderdanen onkundig van de ramp, totdat het 29ste en laatste bulletin
over het grote leger in Rusland de waarheid onthulde. Het bulletin met het befaamde
slot: De gezondheid van Z.M. is nooit beter geweest......

Het offer van Nederland.
‘Hoedanig was het gedwongen deelgenootschap van Nederland aan dezen veldtogt
naar Rusland?
Ongeveer 15000 Nederlanders.
Het 4de regiment Husaren, het 3de Grenadiers, het 2de Lanciers, het 33ste Ligte
Infanterie, de 123ste, 124ste, 125ste en 126ste regimenten Infanterie van Linie.
Zie hier hoedanig het lot was dezer legerafdeelingen.
Het regiment Husaren. - Op September, bij Borodino tegen de Russische batterijen
aangevoerd en door de vijandelijke ruiterij omsingeld, versmolt het tot 46 weerbare
manschappen. Weldra op de rol van het leger doorgehaald.
Het regiment Grenadiers. - Op 16 September, reeds tot 500 verminderd, werd het
gebruikt om Napoleon, bijna in de magt der vijanden geraakt, te redden. Het werd
vernietigd; geen 40 grenadiers bleven over uit het gevecht.
Het regiment Lanciers. - Het kon, om den terugijlenden keizer te begeleiden,
slechts een vijftigtal ruiters bijeenbrengen; allen, op twee na, zijn van gebrek
omgekomen, of in de handen der vijanden gevallen.
Het 33ste regiment Ligte Infanterie. - Op 16 October bezweek het na heldhaftige
weerstand; het overschot, 78 man, waarvan slechts 25 ongekwetst, waren in
krijgsgevangenschap.
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De vier regimenten Infanterie van Linie. - Slechts één heeft, en slechts in naam, den
veldtogt overleefd.
Ter versterking van de regimenten kwamen telkens versche soldaten aan. Het is
daardoor onmogelijk het aantal menschenlevens te berekenen, waarop de Russische
veldtogt ook Nederland is te staan gekomen.’ ‘Bij zulke toevoeren van jonge
manschappen bezweken velen, vóórdat zij het oorlogstooneel bereikt hadden, onder
de ontberingen en vermoeijenissen van groote marschen, waaraan zij nog niet gewoon
waren, en van de overigen konden velen niet lang een oorlogsleven verduren als dat
van het Fransche leger in Rusland. Zoo hebben twee honderd jonge, krachtige Friezen,
van de ligting van 1811, bestemd voor het 124ste regiment, in gezelschap van elkander
en gezond en welgemoed, den marsch van 500 uren tot Polotzk volbragt; doch in het
vijandelijke land zijn zij in korten tijd allen bezweken onder menigerlei ziels- en
lichaamslyden.’ (Ontleend aan: Groen, 1813 in het licht der volkshistorie herdacht.)

Het begint te rommelen.
In het voorjaar van 1813 was de heer Wttewaal, van wie reeds eerder sprake was,
gedurende enkele uren naar Utrecht geweest. Toen hij op zijn buitengoed
Wickenburgh terugkwam, vond hij in zijn achterzak drie papieren, alle drie telkens
met een andere vrouwenhand beschreven. Het was een spotdicht op de terugtocht
van Napoleon - op de Katabasis of Rapport van Xerxes, II.
Volgens de overlevering zijn binnen 8 dagen afschriften van deze satire over het
gehele land verspreid. En intussen kregen de onderprefecten bericht, dat de
arrondissementen vrijwilligers te paard moesten aanbieden. Adressen waren
bijgevoegd, waarin de begeerte en het vaste besluit werd uitgesproken, om met alle
middelen en opofferingen de waardigheid en de eer der natie staande te houden en
een bewijs te geven van de onveranderlijke gehechtheid zijner getrouwe Hollandse
onderdanen aan Zijne Majesteit. De gemeenteraad van Rotterdam schreef dan ook,
dat hij wel diep getroffen was door de verliezen van het grote leger, veroorzaakt door
de onnatuurlijk vroege winter, maar - ‘de terugkomst van Uwe Majesteit heeft alles
in een ogenblik van aanzien doen veranderen’. Er kwamen inderdaad vrijwilligers,
gelokt door de hoge premies die uit de publieke kassen werden geboden.
In april 1813 moesten de mannen van 40 tot 60 jaar voor de
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nationale garde worden opgeschreven. Maar overal in Holland kwamen er
volksbewegingen; te Zaandam werd in de nacht een protest aangeplakt met deze
woorden: ‘Wij Hollanders hebben zoveel opgeofferd om de Fransen hier te krijgen,
laten wij nu eens evenveel opofferen om hen te verwijderen.’ In de dorpen van het
Rijnland kwam het tot een volslagen opstand, met name in Oudshoorn, Aarlanderveen,
Alphen en Woubrugge. En het verzet maakte zich ook van Leiden meester, waar de
oranjevlag van de toren wapperde. Het was een verzet zonder leiding en zonder
uitzicht. Geen enkel man van aanzien deed er aan mee. Toen de Franse troepen het
gezag hadden hersteld, hield de krijgsraad zitting. Op de vestingwal bij de Koepoort
werden gefusilleerd Cornelis van den Bos, timmerman te Aarlanderveen, Cornelis
Kruyk, huisbediende te Alphen, Abraham van Duren, schoenpoetser te Leiden en
Frans Ribot, lijndraaier te Leiden. De smalle gemeente had zich verzet. Maar een
tijdgenoot schreef, dat de mutsen van de mannen en de rokken van de vrouwen met
oranjestrikken waren overdekt. Het was meer dan 18 jaar geleden, dat Oranje in
ballingschap ging, en niemand wist in Nederland in welk land zich de Prins van
Oranje bevond. Maar oranje bleef het teken van het verzet en het symbool van de
vrijheid.

Gardes d'honneur.
Tot nu toe hadden de aanzienlijken alleen hun geld geofferd. Ook wanneer hun zoon
aanlootte voor de dienst, bleef het een geldkwestie, want zij konden een remplaçant
voor hem kopen. Maar nu dwong Napoleon de zonen der aanzienlijken dienst te
nemen. Zij moesten gardes d'honneur worden. Zij werden cavaleristen van deftige
eskadrons, zij zouden fraaie uitmonsteringen dragen, die ze zelf moesten betalen.
Zij waren bedoeld als gijzelaars. De vrijwilligers werden door de prefecten
aangewezen, zij kregen van het feit, dat zij bestemd waren om vrijwillig garde
d'honneur te worden, bericht op de volgende wijze: ‘Ik heb de eer U te verwittigen,
dat ik U aangewezen heb om deel uit te maken van het contingent gardes d'honneur,
hetwelk Zijne keizerlijke en koninklijke Majesteit machtigde hem aan te bieden.
Opgevoed in de beginselen der eer, zult gij ongetwijfeld zeer verheugd zijn, dat de
loopbaan daarvan U op een zoo vleiende wijze geopend wordt, en zult gij U haasten
om aan de U door mij gedane oproeping te beantwoorden.’
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De spanning groeit.
Het was een mooie zomer, die van 1813, maar sommigen die gehoopt hadden op een
beslissende verandering, hadden het gevoel, dat de dagen en weken traag
voorbijgingen. Napoleon streed in Duitsland tegen de Pruisen en Russen, niet zonder
succes, en de tijd scheen te rijpen tot een compromis. Een compromis, dat betekende
uitzicht voor Pruisen en misschien voor andere Duitse staten, maar niet voor
Nederland. En toch, het verlangen groeide, de lagere volksklasse had het hard te
verduren en vele aanzienlijken, ‘die wat te verliezen hadden’, begrepen meer dan
ooit, dat niet alleen verzet, maar ook onderwerping zou kunnen leiden tot dit verlies.
De flinksten waren bereid wat te doen, zelfs wat te wagen, de anderen hoopten dat
er wat zou gebeuren. In de herfst namen de zaken voor Napoleon een ongunstige
wending. Oostenrijk sloot zich aan bij de Geallieerden, Zweedse troepen onder de
bekwame kroonprins Bernadotte, eens een maarschalk van Napoleon, maar nu de
aangenomen zoon van de Zweedse koning, brachten de noordoostelijke flank van
het keizerrijk in gevaar.
Tenslotte besliste de volkerenslag bij Leipzig. De keizer werd totaal verslagen en
mocht blij zijn, dat hij met de resten van zijn leger zich een terugtocht kon banen
naar de Rijn. In heel Duitsland golfde een sterke nationale beweging. En niet minder
sterk was het Spaanse nationalisme, dat door de Engelsen onder Wellington werd
gesteund. Napoleon vond het nodig te waarschuwen, hij deelde aan Schimmelpenninck
mee, dat de Hollanders geen dwaasheden moesten beginnen. Hij zou hun land nog
liever aan de golven teruggeven, dan dat hij ze een kans zou laten de zijde van de
Geallieerden te kiezen. En het was al weer maanden geleden, dat enige ongenoemden
een Scheveningse predikant verzochten, om in de kerk te laten zingen Ps. 126:1:
Wanneer de Heer, uit 's vijands macht,
't Gevangen Sion wederbracht
En dat verlost' uit nood en pijn,
Scheen 't ons een blijde droom te zijn.
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42. ‘Het Landen der Engelschen op het Eiland Walcheren en atacque op het Fort den Haak, in de
Maand Augustus 1809.’ Gravure door A. Lutz naar een tekening van I. Jelgerhuis (Rijks Prentenkabinet,
A'dam).

43. De conscriptie te Amsterdam. Gravure van E. Schmetterling naar een tekening van H.P. Oosterhuis
(Rijks Prentenkabinet, A'dam).
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44. Napoleon in het Kremlin tijdens de brand van Moskou, naar een schilderij van W. Weresj tsjagyn.

45. Vertrek van de Gardes d'Honneur van Amsterdam, buiten de Weesper Poort, in oktober 1812.
Gravure van R. Vinkeles (Rijksmuseum, A'dam).
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46. Facsimile van een departementale courant, gedateerd 12 april 1813.
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47. Spotprent op de doortocht der Franse douaniers door Amsterdam. Het onderschrift luidt: ‘Zoek
maar uit, zoek maar uit, zes Douane voor een duit!’

48. Het inbrandsteken der douanehuisjes te Amsterdam, 15 november 1813, naar een tekening van
G. Lambertsz (Rijks Prentenkabinet, A'dam).
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49. De kazematten van de vesting Naarden in 1814, naar een schilderij van P.G. van Os (Rijksmuseum,
A'dam).

50. Bivak der Kozakken buiten de Muiderpoort te Amsterdam, november 1813, naar een anonieme
tekening (Rijksmuseum, Amsterdam).
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51. Leopold, graaf van Limburg Stirum. Gravure van C. Hamburger (Rijksmuseum, A'dam).

52. A.F.J.A. van der Duyn van Maasdam, naar een prent van C.C.A. Last (Universiteitsbibliotheek,
A'dam).
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53. Gijsbert Karel van Hogendorp (Archief J. van Rhijn, R'dam).

54. Mr. A.R. Falck, naar een schilderij van J.A. Kruseman (Coll. Icon. Bureau, 's-Gravenhage).
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55. Proclamatie bij de aanvaarding van het Algemeen Bestuur in naam van de Prins van Oranje.

56. De aanvaarding van het Hoog Bewind in naam van de Prins van Oranje op 20 november 1813
ten huize van Gijsbert Karel van Hogendorp, naar een schilderij van J.W. Pieneman (Rijksmuseum,
A'dam).
Afgebeeld zijn o.a. Van Hogendorp (zittend vanwege de jicht), Van der Duyn van Maasdam en Van
Limburg Stirum. Rechts vooraan, met opgeheven hand, de Haagse commandant kolonel Witte Tullingh.
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8. De nationale zelfbevrijding
Een notawisseling.
In 1826, bijna dertien jaar nadat de oranjevlaggen in Nederland werden gehesen,
heeft er op internationaal niveau een merkwaardige notawisseling plaatsgehad. Er
was verschil van mening over de regeling van de Rijnvaart. De Oostenrijkse diplomaat
Mies schreef toen in zijn nota, dat de verbonden mogendheden het koninkrijk hadden
overgegeven aan het huis van Oranje. De Nederlandse minister van Buitenlandse
Zaken heeft toen geantwoord met een vertoog, dat afweek van de gewone
vormelijkheid en indirectheid van dergelijke diplomatieke stukken. Want de
Oostenrijkse opmerking leek naar niets. Volkenrechtelijk niet, maar ook historisch
niet. Zij was in strijd met de feiten. De Verenigde Provinciën waren niet bevrijd door
de mogendheden, en die hadden er niet over beschikt, maar deze provinciën waren
zelf in de uitoefening van haar soevereiniteit teruggekeerd. Met andere woorden:
Nederland is niet door de Geallieerden bevrijd, maar heeft zichzelf bevrijd. En de
Koning dankte zijn kroon niet aan de beschikking der mogendheden, maar is haar
verschuldigd aan de leiding der Voorzienigheid en aan het vertrouwen en de
ongedwongen keuze van een vrij volk.
Daarmee is niets te veel gezegd. Nog kort voordat de vrijheidsbeweging begon,
had de Engelse minister Bathurst gezegd: Wanneer de Nederlanders passief blijven,
zullen wij hun land als veroverd gebied behandelen. Maar zij zijn niet passief
gebleven.
Hier is een grote tegenstelling met België. De bewoners van de Zuidelijke
Nederlanden waren vijftien jaren Franse onderdanen geweest en daarvóór hadden
zij in wingewesten gewoond, eeuwenlang. Zij bleven passief. Zij werden dan ook
behandeld als bewoners van een veroverd land.

Weinigen.
Maar er is geen reden, om ons te verhovaardigen. De nationale zelfbevrijding is het
werk geweest van heel weinigen, in hoofdzaak woonachtig in één plaats, in Den
Haag. Anderen, van wie men medewerking zou verwachten, hadden alleen maar
praatjes, wisten het beter, oordeelden uit de hoogte, hielden zich gedekt.
Daar zien wij b.v. Mr. Cornelis van Maanen, gematigd Patriot
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voor 1795, na de omwenteling eerst advocaat-fiscaal en daarna procureur-generaal
van het Hof van Holland. Hij voerde het proces tegen de Oranjeman Repelaer van
Driel, die tenslotte tot vier jaar gevangenisstraf werd veroordeeld. Onder Lodewijk
Napoleon werd hij minister van Justitie. Hij behoorde tot de Fransgezinde personen
in 's Konings omgeving en stond in nauwe betrekking tot de Franse gezant. Na de
inlijving werd hij een der raadgevers van Napoleon en de keizer benoemde hem tot
president van het keizerlijk gerechtshof in de voormalige Hollandse departementen.
Toen Van Hogendorp het initiatief nam tot de grote nationale keuze, hield hij zich
op een afstand, liet er zich onder vertrouwden ongunstig over uit, vond het veel te
los werk, Maar toen de omwenteling geslaagd was, kwam hij Van Hogendorp
gelukwensen (‘zoiets kon alleen mijnheer Van Hogendorp tot stand brengen’), hij
werd minister van Justitie, lid van de grondwetscommissie, waarin hij Van Hogendorp
overvleugelde, hij hield bij de inhuldiging te Amsterdam een zeer monarchale rede,
bleef tot 1840 met een kleine onderbreking de medewerker en dienaar van Koning
Willem I, waarbij hij altijd opkwam voor de macht en het gezag des Konings, en
bleef ook nog enige tijd minister onder Koning Willem II, totdat diens geleidelijke
koersverandering zijn aftreden noodzakelijk maakte.
Nu moet men niet denken, dat alleen de Patriotten in de uren, toen het er op
aankwam, zoveel minder moed hadden, zoveel minder nationale gezindheid bezaten.
Want de meeste oude Oranjeklanten lieten verstek gaan, en zelfs Repelaer van Driel
ging op een gegeven moment door de knieën.
Er waren ook andere Patriotten.
In het bijzonder vallen figuren op als Falck en Canneman, die wel niet ‘gekeesd’
hadden, omdat zij toen nog niet een leeftijd hadden bereikt, die politiek partijkiezen
tot een serieuze zaak maakt, maar die in de Franse tijd toch wel de Bataafse Republiek
en het Koninkrijk Holland hadden gediend. Falck had zich niet beschikbaar gesteld,
nadat ons land was ingelijfd, behalve dat hij kapitein bij de nationale garde werd in
Amsterdam, maar met zeer speciale bedoelingen.
In oktober 1813, op een vergadering van de Maatschappij van Kunsten en
Wetenschappen, had dan ook een - overigens weinig belangrijk - dichter o.a. deze
regels voorgedragen:
Ken hem, die met beleid en 't zedig oog geslagen
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Naar 't eerespoor, voor hen het fakkellicht zal dragen.
Wiens Valkenoog, door 't kleed der nacht, dat ons omringt,
De loopbaan kent en weet en door het duister dringt.

Dat Valkenoog was als toespeling voor de hoorders onvoldoende, maar bij de
volgende regels:
Ach, waarom mag mijn zwak penseel 't gelaat niet malen
Des eedlen jonglings, die mij toen in 't flauw verschiet
Toewenkend naderde en dien thans mijn oog nog ziet?

richtte hij zijn blik op Anton Reinhard Falck. - Het was eigenlijk geen geheim, wie
de mannen waren, op wie men zou kunnen rekenen.

Van Hogendorp.
En als het er op aankomt, dan is het eigenlijk maar één man, Gijsbert Karel van
Hogendorp. De opmerking is gemaakt, dat zijn klok nooit gelijk liep met die van de
natie. Na 1787 niet, toen hij in een tijd van reactie hervormingsgezind was, in 1801
niet, toen hij alleen stond met zijn protest, na 1813 niet, toen hij een andere koers
wilde dan de Koning, in 1830 niet, toen hij het voor de Belgen opnam. Maar in 1813
was hij de verpersoonlijking van de natie, van haar leven, zoals dat in de diepte ruiste.
‘Van het ogenblik af, dat de Fransen in het land gevallen zijn, heb ik mijne
gedachten laten gaan over de wijze, waarop zij er wederom uit zouden geraken’,
schrijft hij laconiek in zijn gedenkschriften.
Maar er staat ook iets anders in zijn gedenkschriften, waaruit blijkt, dat het niet
alleen zijn nationale gezindheid is geweest en zijn trouw, die hem tot grote dingen
hebben gedreven. Zelf besluit hij zijn overzicht van de bevrijding met deze treffende
woorden:
‘Hier blijft slegts aan te merken, dat ik deze grootste daad van mijn
leven verrigt heb met een opgeruimd vertrouwen op den Goddelijken
bijstand. Ik was lang gewend, mijn hart steeds in voor- en tegenspoed tot
God te verheffen en mijn diepste ontwerpen eigenlijk met Hem alleen aan
te leggen. Veel is er in die dagen door mij tot Hem gebeden. Zijne
ondersteuning heb ik levendig gevoeld. Op eenen avond trad ik mijn
slaapkamer in, onzeker of de voorzichtigheid niet eischte,
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dat ik een boel papieren verbrandde. Eene plotselinge gerustheid, die tot
in het binnenste van mijn hart doordrong, hield mijne handen terug, en ik
sliep schielijk in, alsof er geen gevaar voor de deur was.’
Hij stond in Den Haag in contact o.a. met A.F.J.A. van der Duyn van Maasdam,
oud-lid van de ridderschap van Holland, die immer zonder aarzelen aan zijn zijde
stond en is blijven staan, toen Van Hogendorp later met de Koning in conflict kwam,
en met Leopold, graaf van Limburg Stirum, oud-officier, dapper, voortvarend en
bekwaam.
Toen Prof. Dr. J. Huizinga in 1913 herdacht, wat een eeuw geleden was geschied,
heeft hij een treffende opmerking gemaakt over Gijsbert Karel:
‘Om waarlijk een nationale schat te zijn moet een historische voorstelling
culmineeren in een heroïsche eenheid: in een beeld van een persoon, of
van een strijd, of van een idee. Is het niet merkwaardig, dat juist in den
laatsten tijd Gijsbert Karel weer meer dan ooit vooraan in onze gedachten
werd geplaatst? Helaas niet als de figuur, waarin wij als 't ware
samenvatten, wat toen heel Nederland bezielde, maar als de groote
eenzame. Het gaat ons met die Hogendorp-vereering andersom dan
gewoonlijk. Doorgaans doet de geschiedvorsching gaandeweg de helden
der traditie wat van hun voetstuk dalen, door ons aan te toonen, dat niet
alleen zij het werk hebben gewrocht, dat anderen, velen, bijna even hoog
reikten naast hen. Ditmaal echter heeft een eeuw historie nergens
Hogendorp's postuur gevonden, en wij keeren tot onzen ouden held terug.’
Maar als wij in gedachten naast Huizinga staan om Van Hogendorp nog eens aan
te kijken, dan zeggen wij: de grote eenzame? Ja, als we letten op de anderen, die
evenals hij verantwoordelijkheid droegen of hadden te dragen. Maar anders? Heeft
hij niet precies gezegd en gedaan wat leefde onder het volk? Wat kan een enkel man
in het uur van de hoogste crisis ontzaglijk veel voor het volk betekenen!

Twee steden en twee lijnen.
De twee steden, dat zijn Amsterdam en Den Haag. Zij hebben in de novemberdagen
van 1813 ieder haar eigen geschiedenis. Toen
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de Geallieerden de IJsellinie naderden, werd het voor de Franse garnizoenen in
Holland zaak, aan hun verbindingen met Frankrijk te denken. Zij wilden niet boven
de grote rivieren worden afgesneden. Daarom besloot de Franse generaal Molitor,
zijn troepen op Utrecht te concentreren. Dan kon hij Holland in het oog houden, maar
meteen de weg vrij houden naar het Zuiden. Zodra de Franse troepen Amsterdam
ontruimden, kreeg men daar de poppen aan het dansen. Daar had Job May de hand
in, een oud-zeeofficier, een echte Oranjeklant. Falck had ook zijn plannen, maar hij
wist niets van de bedoelingen van Job May. Toch hebben ze elkaar perfect begrepen
en in wezen samen hetzelfde spel gespeeld. Het werd voor beiden een prachtige
avond, die 15de november. Job May dirigeerde de spontane actie zo, dat de
douanehuisjes langs het IJ, symbolen van het Franse regime, léén voor één, op de rij
af in brand werden gestoken. Het leek alsof men vooraf een generale repetitie had
gehad. Men moet het Job May zelf horen vertellen:
‘de bedaardheid was mannelijk; een ieder had zijn eigen taak, eenigen
hadden de barkoenen tot het openlopen van de deuren, anderen de lantaarns,
ten einde te zien of er zich ook gelden in die gebouwen van algemeene
haat bevonden; anderen droegen de kwasten, anderen de pot met terpentijn
en de laatsten de flambouw of pekkrans. En dit ging zo regelmatig, dat
een soldaat zijn evolutiën met het geweer niet beter kan volbrengen dan
zij deden. Het besmeeren met terpentijn en het in brand steken is begonnen
aan het eerste huisje, en tot het laatste voleindigd aan de Buitenkant (thans
Admiraal de Ruyterkade) onder het groot gejuich van de goede menigte,
die van harte hare geliefkoosde liederen, ter ere van het Huis van Oranje
uitboezemde, die sedert zoovele harde jaren in hunne boezem gesmoord
hadden moeten blijven. Men had de voorzichtigheid van een brandspuit
daarbij te hebben, opdat zij, wanneer soms een der huisjes te dicht 'bij
andere woningen stond, de puien van deze zou nat houden, daar er volstrekt
geen wil bestond, dat de eene Hollander de ander zou beschadigen. Alles
was gericht tegen de Franschen, die ons zo duur hunne Broederschap
verkocht hadden.’
Het was er May om te doen, dat de stad zich duidelijk zou uit-
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spreken, duidelijk vóór Oranje en tegen de Fransen. En deze volksbeweging moest
daartoe de inleiding zijn.
Falck, als commandant van een compagnie schutters, werkte precies in dezelfde
richting. Hij liet het afbranden van de douanehuisjes stil begaan en had er innerlijk
grote vreugde aan. Hij belette pogingen tot plundering, maar toen de menigte vroeg
om de keizerlijke adelaar op de Werf op de Eilanden, omdat die ook verbrand moest
worden, liet hij dit symbool van het keizerrijk halen en leverde het aan de menigte
uit. Dat was een duidelijke houding.
Maar nu de volgende stap! Het gelukte Falck inderdaad een stedelijk bewind te
vormen uit bekende Amsterdammers. Hun gezag en hun oranjestrikken waren
voldoende, om het volk tot rust te brengen. Maar verder wilden de heren niet gaan.
Zij waren er alleen voor het bewaren van de rust. Zij zorgden er voor, dat ook de
Franse autoriteiten in Utrecht dit wisten: deze heren maken geen oproer, zij treden
alleen maar even tijdelijk op, omdat het anders in Amsterdam een bende wordt. Zodra
de Fransen terugkomen, kan het bestuur weer normaal functioneren. Het is Falck
niet mogelijk geweest, deze heren voorlopig tot verdere stappen te bewegen.
Hoe geheel anders liep het in Den Haag. Daar werd de oranjekokarde gedragen,
niet om het volk te kalmeren, maar om partij te kiezen. Op de 17de november verlieten
Van Limburg Stirum en de zonen van Van Hogendorp diens huis op de Kneuterdijk
met een oranje-kokarde op de hoed. Dat was het sein voor Den Haag om partij te
kiezen. Van Limburg Stirum aanvaardde het ambt van gouverneur van Den Haag in
naam van de Prins van Oranje. En na trommelslag werd door de nieuwe gouverneur
een proclamatie voorgelezen, die meteen een programma inhield. En deze proclamatie
werd tevens overal in de stad aangeplakt. Elke regel in de proclamatie was een slagzin,
die het volk verstond:
Oranje Boven!
Holland is Vrij.
De Bondgenooten trekken op Utrecht.
De Engelschen worden geroepen.
De Franschen vlugten naar alle kanten.
De zee is open.
De koophandel herleeft.
Alle partijschap heeft opgehouden.
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Al het geledene is vergeten
En vergeven.
Alle de aanzienlijken komen in de regeering.
De regeering roept den Prins uit
Tot hooge Overheid.
Wij voegen ons bij de bondgenooten
En dwingen den vijand tot vrede.
Het volk krijgt een vroolijken dag
Op gemeene kosten,
Zonder plundering noch mishandeling.
Elk dankt GOD.
De oude tijden komen wederom.
Oranje Boven!

‘Alle aanzienlijken komen in de regeering.’ En daarnaast: ‘Het volk krijgt een
vroolijken dag op gemeene kosten.’ Deze combinatie laat zien hoever we toch al
weer van 1813 afstaan.

En voorlopige regering?
De Prins was uitgeroepen tot ‘hoge overheid’. Volgens het gerucht bevond hij zich
in Engeland, maar het was ook mogelijk dat hij alweer naar Duitsland vertrokken
was. In beide richtingen werden daarom boodschappers uitgezonden. Maar zolang
de Prins er nog niet was, moest er reeds een bewind optreden. Daarom riep Van
Hogendorp tegen de volgende dag een aantal oud-regenten van vóór 1795 bijeen.
Zij zouden dan als een soort voorlopige Staten-Generaal moeten optreden. Er waren
50 uitgenodigd, er kwamen nog geen 20. Gelukkig dat Falck er bij was; het was de
bedoeling, dat hij secretaris van het nieuwe bewind zou worden. Want nu hebben
wij in elk geval een beschrijving van die vergadering: ‘Een aantal bejaarde heren
zaten daar verspreid of wandelden rond, zich zeer bedaard onderhoudende over de
bevoegdheid van hen, die hen als oude regenten hadden opgeroepen, over hun recht
om zich enig gezag aan te matigen, en vooral over de tijdingen, die er zijn mochten
van de Russen en van de Pruisen. Het waren meest allen sukkels, zonder enige
bewustheid van, veel min vertrouwen op eigen kracht.’ Het toppunt kwam, toen Mr.
Hendrik van Stralen, in de wandeling Heintje van Stralen, voorstelde een commissie
te benoemen, om de omwentelingsplannen in studie te nemen. Falck wees op een
andere kwestie, Amsterdam zou een voorlopig landelijk bewind
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eerder gaan erkennen als er ook Patriotten bij waren. Daarom werd besloten, over 2
dagen nog eens terug te komen en dan zou ieder een oud-Patriot meebrengen. Dit
gelukte, maar meer personen betekent nog niet meer moed. Er kwam niets van terecht,
‘de een na de ander droop af’. Toen besloten Van Hogendorp en Van der Duyn van
Maasdam om het bewind zelf in handen te nemen. Er werd een proclamatie
aangeplakt, die slechts hun beider namen droeg. Zij aanvaardden het algemeen bestuur
over de Nederlanden tot de komst van Zijne Hoogheid. ‘Bezweerende alle brave
Nederlanders, om zich te vereenigen tot ondersteuning van dit ons cordaat besluit.
GOD helpt diegeenen, die zich zelven helpen.’ Dat was dus het verschil tussen
Amsterdam en Den Haag. Geen verschil, wat de gevoelens van het volk betreft, maar
wel een verschil in de houding van de leiders. Er is veel moeite gedaan, om het
Amsterdams bestuur, dat nog altijd uitsluitend bedacht wilde zijn op handhaven van
de rust, zover te brengen, dat het zich schaarde onder dit algemeen bewind. Eerst
toen de kozakken Amsterdam binnenreden en daardoor het bewijs leverden, dat de
weg naar de bondgenoten open was, liet het voorlopig bewind van Amsterdam zijn
halfslachtige houding varen en erkende het het algemeen bestuur.

Spanning èn vooruitgang.
Een ogenblik dreigde er zelfs paniek, toen de Fransen uit Utrecht een stoot deden in
de richting van Leiden, waarbij zij in Woerden deerlijk huishielden en vele slachtoffers
maakten.
Maar het duurde niet lang meer of de Franse troepen trokken af naar het Zuiden,
slechts enkele vestingen bleven bezet, waaronder Delfzijl, Koevorden, Gorkum en
niet te vergeten de marinebasis Den Helder, die Verhuell weigerde over te geven,
zolang de Franse regering het hem niet beval.1)

1) Aan de verdrijving van de Fransen is krachtig meegewerkt door een Pruisisch korps onder
leiding van Von Bülow. Arnhem is door hem stormenderhand genomen. Bij de uitgebreide
verkenningen, die aan deze operatie voorafgingen, werden zijn officieren op doeltreffende
wijze geholpen door een zeventienjarige jongen uit Velp, Karel Henny, die voor zijn diensten
de kroonorde van Pruisen ontving. De Koning schonk aan Von Bülow een jaargeld, dat ook
aan zijn erfgenamen ‘ten eeuwigen dage’ zou worden uitbetaald. De Nederlandse regering
heeft gemeend na de bevrijding van 1945 de uitbetaling van dit jaargeld niet meer te moeten
hervatten, hoewel de erfgenamen van Von Bülow sterk hebben aangehouden met vragen om
herstel van de vroegere gunsten.
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Het had nog heel wat voeten in de aarde, voordat verschillende steden en gewesten
het algemeen bewind erkenden. Maar lang duurden deze moeilijkheden niet. Immers,
10 dagen nadat Van der Duyn van Maasdam en Van Hogendorp het algemeen bewind
hadden aanvaard tot de komst van Zijne Hoogheid, landde de Prins in Scheveningen,
30 november 1813. Hij kwam zonder troepen, hij kwam alleen, maar zonder aarzelen
wierp hij zich in de armen van het volk. Dat is één van de mooiste en edelste
momenten uit zijn leven. Hij had het in de jaren van de ballingschap niet gemakkelijk
gehad. De geschiedenis van de meer dan 18-jarige ballingschap van het huis van
Oranje bevat vele echt menselijke momenten, van twijfel en vergissing, maar ook
van loutering en verdieping. De oudste zoon van Willem I streed in Spanje, een
vermetele en romantische figuur, die dweepte met Schiller, maar die ook zo echt
heimwee kon hebben naar het ouderlijk huis in Berlijn. Dan schrijft zijn vader: ‘Ik
houd het voor noodzakelijk u te doen opmerken, dat gij een weinig acht moet slaan
op uw plaats in de wereld. Gedenk, dat gij geen prins van Pruisen, doch prins van
Oranje zijt, dat wij niet dan door de tegenspoed des tijds te Berlijn gevestigd zijn,
doch dat de prinsen van Oranje tot andere dingen geroepen zijn dan tot een bekrompen
schijnbestaan.’ En wanneer de jonge prins zijn gehechtheid aan de koning van Pruisen
en diens monarchie in zijn brieven tot uitdrukking brengt, dan schrijft zijn vader als
een repliek daarop: ‘Alvorens zijn neef te zijn, zijt gij mijn zoon. En indien Pruisen
uw tweede vaderland is, wees dan gedachtig aan dat andere, hetwelk u heeft zien
geboren worden, en dat de eerste rechten op u kan doen gelden als op de erfgenaam
van de naam die gij draagt en door de daden van onze voorouders.’ Dat was het
standpunt van de Prins en hij handelde er naar; hij kwam onmiddellijk toen dat
vaderland hem riep. Maar niet minder aangrijpend is de dankbare vreugde, waarmee
het eenvoudige volk de Prins begroette. En toch is er één vreemde schaduw over dit
alles. Zoals bij vele aanzienlijken uit die dagen het geval was, was Van Hogendorp
soms door podagra aan zijn stoel gebonden. Hij kon de Prins niet komen begroeten
en eerst nadat Van der Duyn van Maasdam de Prins verscheidene malen had
opgewekt, ging hij een bezoek afleggen bij Van Hogendorp, die lang had gewacht.
Hij zei tot de Prins: ‘Nu zijn alle mijne wensen vervuld’, en strekte een hand uit in
verwachting van de zijne. En dan schrijft Van Hogendorp in zijn memoires deze ene
pijnlijke zin neer: ‘De hand kwam ook,
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maar niet ongevraagd en het is bij die reis gebleven.’ Het is vreemd, maar de
verhouding tussen deze beide zelfstandige, zelfs koppige figuren is altijd koel
gebleven, en niemand heeft daar meer verdriet van gehad dan Prinses Wilhelmina.
Er was nog één onzekerheid. Hoe was de positie van de Prins? Sommigen spraken
reeds van Willem VI en dachten dus, dat de lijn, die in 1795 was afgebroken, nu
weer moest worden opgevat. De beslissing viel gelukkig anders uit. Kemper heeft
er een belangrijk aandeel in gehad, maar het was geheel in overeenstemming met de
plannen van Van Hogendorp. De Prins van Oranje werd in de Amsterdamse
proclamatie, die namens het algemeen bestuur werd afgekondigd, begroet als Willem
I, soeverein vorst van het vrije Nederland. Vorst, en nog geen koning. Misschien zou
het later koning worden, maar die vraag, zo meende men, moest niet eerder worden
beslist, dan nadat men meer zekerheid had omtrent de grootte van het gebied, dat
onder soevereiniteit van Oranje zou komen.

De Grondwet.
Willem I had de soevereiniteit aanvaard ‘onder waarborging ener wijze constitutie’.
Hij benoemde een commissie, om een ontwerp voor deze constitutie te maken, en
het sprak eigenlijk wel vanzelf, dat Van Hogendorp voorzitter werd. Niet alleen om
zijn initiatief in 1813. Hij had zijn gedachten al eerder laten gaan over de toekomstige
staatsvorm, hij had in de Napoleontische tijd al een ontwerp klaar gemaakt, tijdens
de tocht naar Rusland en vóór het verschijnen van het 29ste bulletin.
Maar ook Van Maanen had zitting, de man, die eigenlijk maar het liefst het
Napoleontische systeem had willen continueren, maar dan met de soevereine vorst
in de plaats van de keizer.
Het is geen wonder, dat bij de discussies in de commissie met name Van Maanen
en Van Hogendorp tegenover elkaar stonden. Van Hogendorp dacht sterk historisch.
Niet in die zin, dat hij als een reactionair sterk bleef hechten aan de instellingen van
voor 1795. Hij ging in zijn gedachten veel verder terug. Hij dacht aan de staat der
Bourgondiërs met zijn tweeheid landsheer-standenvertegenwoordiging. In 1581 was
die tweeheid verdwenen, dat jaar betekende een breuk, en Van Hogendorp wilde
proberen die tweeheid te herstellen in vormen van de nieuwe tijd. Maar Van

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 3

123
Maanen hield vast aan het Napoleontische systeem, een soort van verlicht despotisme,
dat de onderdanen verzorgde en bevoogdde door een sterke administratie. Dat systeem
is sterk gecentraliseerd, het legt alle macht in één centrum. In onze tijd spreekt het
volk in zulke gevallen over ‘Den Haag’, dat beslist. En het weet, dat het op een of
ander bureau moet wezen, waar men naar iemand (en als het dan maar de goede is!)
wordt verwezen.
Tegen dit systeem van de geconcentreerde staatsmacht heeft Van Hogendorp
gedacht aan tweeërlei tegenwicht. Hij wilde de gewesten een zekere mate van
zelfstandigheid teruggeven en hij wenste een krachtige en zelfstandige
volksvertegenwoordiging. Hij verloor het op beide punten. Van Maanen moest niets
hebben van zelfstandigheid van de provincies. Die zgn. provinciale staten waren in
zijn ogen ‘niets anders dan ondergeschikte administrateurs’. Hij triumfeerde. Al werd
de naam provinciale staten met één stem meerderheid er door gesleept, alle
zelfstandigheid werd feitelijk aan de provincies ontnomen. De meerderheid der
commissie had geen vertrouwen in de gewesten en gemeenten, vertrouwde ze geen
zelfstandigheid toe, maar wenste een regeling van boven af. De provincies kregen
dan ook een gouverneur aan het hoofd, die een rol speelde als de vroegere Franse
prefecten.
Wat de invloed van de volksvertegenwoordiging betreft, daar had Van Hogendorp
al evenmin succes. Nu had hij het hier zijn tegenspelers gemakkelijk gemaakt. Hij
wilde nl. dat de grondwet er in zou voorzien, dat de volksvertegenwoordiging zou
worden geleid door een ‘raadpensionaris’, een werkelijke leider van de vergadering,
die haar zou brengen tot een klare en vaste opinievorming. Sommige
raadpensionarissen zijn inderdaad zulke leiders geweest. Van Hogendorp vreesde
blijkbaar, dat de volksvertegenwoordiging niet zou kunnen komen tot een
constructieve meningsvorming, dat er niet veel meer uit zou komen dan een optelsom
van persoonlijke meningen en een reeks toevallige meerderheden bij stemmingen.
Maar de commissie verwierp deze gedachte, om een officiële tegenspeler van het
gouvernement te creëren. Daarbij speelde ook een rol de overtuiging, dat de voorsteller
zichzelf de man achtte voor dit ambt. Op zichzelf is dat merkwaardig. Als Van
Hogendorp zijn gedachten liet gaan over zijn eigen positie in het bevrijde Nederland,
dan zag hij zich eerder als een volkstribuun dan als een machtig minister. Roëll, die
lid van de commissie was, schrijft in zijn aantekeningen: ‘Niet weinig werkte tot
verwerping der voorgedragene bepaling omtrent
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het ambt van raadpensionaris mede de waarschijnlijkheid van tot de benoemde functie
een man benoemd te zien, wiens uitgebreide kennis van 's Lands belangen, warme
vaderlandsliefde en beproefde trouw door alle leden naar waarde geschat werden,
doch wiens regeerziek karakter, verregaande vooringenomenheid met eigen
denkbeelden en stroeve omgang, bij sommigen de vrees inboezemden van weldra
de botsing te zullen zien ontstaan, waartoe het ontwerp de strekking scheen te hebben.’
Er kwam dus een grondwet zonder raadpensionaris.
Een erfelijke monarchie, waarbij het hoofd van de staat de titel droeg van
Soevereine Vorst; een Staten-Generaal met één kamer als volksvertegenwoordiging,
die niet in het openbaar vergaderde. Als er één bepaling was, die geschikt was om
alle publieke belangstelling te doden, dan was het wel deze, om de zaken des lands
zoveel mogelijk binnenskamers af te doen.
De Franse koning, die na de val van Napoleon optrad, Lodewijk XVIII uit het huis
Bourbon, had aan zijn volk een grondwet geschonken, uit eigen machtsvolkomenheid.
In ons land wilde men een aanvaarding, een bekrachtiging door het volk. Maar er
was geen volksvertegenwoordiging. Daarom werden er in de Nieuwe Kerk te
Amsterdam 600 notabelen bijeengeroepen, die geacht werden het volk te
vertegenwoordigen. Van de 600 uitgenodigden zijn er 474 opgekomen, 60 hebben
zich verontschuldigd wegens ziekte en ouderdom en 11 daarvan noemden in hun
brief de podagra. De vergadering der notabelen had geen bezwaar, en reeds de
volgende dag werd de vorst in de Nieuwe Kerk plechtig ingehuldigd.

De financiën.
Er was geen sprake van, dat de regering weer kon terugkeren tot een leger, dat uit
vrijwilligers bestond. De conscriptie bleef dus gehandhaafd. Maar in de plaats van
de tiërcering kwam een nieuwe regeling, een vernuftige regeling, die financieel op
hetzelfde neerkwam, maar met een speculatief kansje er bij. Deze regeling hield
meteen in, dat er moest worden bijgestort, waardoor de regering de zo hoog nodige
kasgelden kreeg.
De staatsschuld bedroeg ongeveer 1250 millioen gulden, en het rentetype varieerde
van 1¼ tot 7%, van welke rente natuurlijk slechts ⅓ werd uitbetaald. Nu werd eerst
alle schuld herleid tot een lening tegen 2½%. Wie 1000 gld. had geleend tegen 5%
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kreeg dus nu een schuldbekentenis van 2000 gld. tegen 2½%; 1000 gld. tegen 2 %
werd 800 gld. tegen 2½% enz. Toen deze omrekening had plaatsgehad, bedroeg de
staatsschuld 1550 millioen gulden tegen 2½%. Stel nu, dat iemand na deze
omwisseling houder is van schuldbewijzen tot een bedrag van 54.000 gld. à 2½ %.
Dan kan hij 1000 gld. bijstorten en wordt geboekt als een schuldeiser voor een bedrag
van 60.000 gld. Door deze regeling werd er een kleine 30 millioen bijgestort en zó
kwam de staat aan het nieuwe geld. Maar de nominale waarde der staatsschuld steeg
nu tot 1725 millioen gulden. Evenwel, de man, die 1000 gld. had bijgestort en zijn
vordering nominaal had zien stijgen van 54.000 op 60.000 gld., kreeg nu te zijnen
namen als Nederlandse werkelijke schuld geboekt 20.000 gld. en als uitgestelde
schuld 40.000 gld. Van de 20.000 gld. kreeg hij jaarlijks aan rente uitbetaald 500
gld.; tijdens de tiërcering ontving hij jaarlijks 450 gld. (⅓ × 2½% van 54.000 gld.).
Hij ontving dus nu 50 gld. meer, doch had daarvoor 1000 gld. moeten bijstorten. En
bovendien zat er in deze nieuwe regeling een kans. Ieder jaar zou van de uitgestelde
en dus renteloze schuld 4 millioen worden overgeboekt als werkelijke schuld, zodat
na plm. 290 jaar alle uitgestelde schuld zou zijn verdwenen. Het is evenwel anders
gelopen; de uitgestelde schuld is door de regering in 1841 afgekocht.

Opgelegde vereniging.
In 1814 kreeg de ‘vergroting’ haar beslag. Op het Wener Congres werden de zaken
van Europa geregeld.
In Londen werd nader vastgesteld, hoe de vergroting van Nederland haar beslag
zou krijgen. Oostenrijk zag af van zijn aanspraken op de Zuidelijke Nederlanden en
kreeg compensatie in Noord-Italië. Zo kon Nederland worden vergroot met de
voormalige Oostenrijkse Nederlanden en met het bisdom Luik. Willem I had aan
een nog groter gebied gedacht, dat reikte tot Trier en dat ook de Rijnprovincie, althans
voor een deel, omvatte. Maar die vlieger ging niet op. Want Pruisen zou de wacht
aan de Rijn betrekken. Het Wener Congres wilde een gordel van sterke staten aan
de Franse grenzen. Daarom werd Nederland vergroot, kreeg Pruisen de Rijnprovincie
en werd Savoye uitgebouwd tot het koninkrijk Sardinië. De grote mogendheden
hadden niet gesproken van een vereniging met België, maar van een vergroting met

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 3

126
België. Daarbij sloot aan de Londense bepaling, dat er geen nieuwe grondwet zou
komen, maar dat de bestaande grondwet zou worden gewijzigd en aangepast aan de
nieuwe omstandigheden. Verder moest de vereniging worden ‘intime et complète’.
En uitdrukkelijk was vastgelegd, dat de gelijkstelling van de godsdiensten voor de
wet niet mocht worden veranderd.
Toen er een nieuwe grondwetscommissie bijeenkwam, waarin ook Belgen zaten,
bleek met name die laatste bepaling moeilijkheden op te leveren. Vele Belgen wilden
die gelijkstelling niet. Zij wilden, dat de Roomse Kerk in het Zuiden volkomen als
de officiële kerk zou worden erkend. De bisschop van Gent vroeg, dat de Protestantse
godsdienst in het Zuiden zou worden verboden. De bisschop van Roermond wilde
de Protestanten in het Zuiden uitsluiten van het bekleden van ambten.
Bij de vraag, of het Zuiden de grondwet zou aanvaarden, ging het vrijwel uitsluitend
over die vraag. De tegenstelling VlamingenWalen speelde geen rol. Her verzet kwam
uit de Vlaamse gewesten, die hun bisschoppen volgden. En de Roomse
onverdraagzaamheid overwon bij de stemming. De zuidelijke notabelen stemden in
meerderheid tegen, Yperen en Antwerpen zelfs unaniem. En 126 notabelen
verklaarden officieel, dat zij uitsluitend tegen waren op grond van die ene bepaling,
dat de verschillende godsdienstige gezindheden gelijke bescherming zouden genieten.
De Koning was hiermee in een impasse geraakt. Want hij kon aan de wens van
de Roomsgezinden niet toegeven. Hij kon het niet, omdat het Noorden, dat sterk en
diep leefde uit de traditie van de godsdienstvrijheid, dit nooit zou kunnen aanvaarden.
Hij kon het evenmin, omdat in de Londense artikelen was vastgesteld, dat de
bepalingen omtrent de godsdienst niet gewijzigd mochten worden.
Toen moest er een mouw aan gepast worden. Daarom maakte de Koning bekend,
dat de 250 thuisblijvers geacht werden, geen bezwaren te hebben; wanneer de 126
niet misleid waren geworden ‘door enige mensen, van welke de maatschappij het
voorbeeld der Evangelische liefde en verdraagzaamheid verwachten mocht’, zouden
zij ook voor hebben gestemd. Bovendien was het hele Noorden voor. De gewijzigde
grondwet werd daarom als aanvaard en van kracht verklaard. Nu Nederland inderdaad
een krachtige en sterke staat scheen te zullen worden, had Engeland geen bezwaar
meer, de meeste koloniën terug te geven. Maar het behield de Kaapprovincie, juist
het enige gebied met een werke-
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lijk Nederlandse volksplanting. Daar bleef de Engelse vlag waaien; ze kreeg er later
het karakter van een bloedvlag.
De gewijzigde grondwet bracht het twee-kamerstelsel. Er kwam een Eerste Kamer,
bestaande uit 40 tot 60 leden, die door de Koning voor hun leven werden benoemd.
De vergaderingen van de Tweede Kamer zouden voortaan openbaar zijn. Het ledental
werd nu gebracht op 110, voor de helft zuidelijken. Willem I verruilde de titel
Soevereine Vorst met die van Koning.
Zo begon ‘de gedwongen samenleving tussen Noord en Zuid’. Reeds in 1820
rapporteerde een Amerikaanse diplomaat uit Den Haag, dat deze stad niet meer, als
in de dagen der Republiek, een politieke sterrenwacht in Europa was, maar dat
bovendien moest worden geconstateerd, dat de staat innerlijk zwak was, door de
tegenstelling tussen Noord en Zuid.

Quatrebras en Waterloo.
Nog ver voor dit alles zijn beslag had gekregen, ontsnapte Napoleon van Elba. Tot
nu toe hadden de mogendheden vastgehouden aan de stelling, dat zij de oorlog hadden
gevoerd niet tegen Frankrijk of tegen het Franse volk, maar tegen de Corsikaan. Maar
dat viel nu niet meer vol te houden. Want toen de Corsikaan in Frankrijk terugkeerde,
kon hij zonder moeite het bewind weer aanvaarden en moest Lodewijk XVIII
uitwijken.
De Geallieerden dachten er niet aan, de nieuwe stand van zaken, waardoor zij
overrompeld werden, te erkennen. Een nieuwe veldtocht tegen Frankrijk was nodig.
Brussel werd hoofdkwartier, de troepen werden samengetrokken aan de noordgrens
van Frankrijk, en er zou een nieuwe mars naar Parijs beginnen. Maar Napoleon
probeerde de mogendheden voor te zijn. Hij rukte de Nederlanden binnen.
Feitelijk lagen er twee legers, over vele kantonnementen wijd verspreid. Het
Engels-Nederlandse leger onder Wellington in hoofdzaak westelijk van de lijn
Bergen-Brussel, zodat het terug kon naar de zeehavens. De Engelsen opereerden ook
toen het liefst zo, dat de verbinding met de havens in elk geval verzekerd was.
Oostelijker lagen de Pruisen onder Blücher. Napoleon was van de situatie uitnemend
op de hoogte en wilde in een snelle aanloop de verbinding tussen de beide legers
doorsnijden. Dan kon hij ze afzonderlijk verslaan. Maar dit is mislukt. Bij Quatrebras
hebben de Nederlanders, later door Engelse troepen versterkt,
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de aanvallers tegengehouden. De verbindingen bleven bewaard. Op dezelfde dag,
dat dit zich bij Quatrebras afspeelde, werd Blücher verslagen, maar hij trok niet naar
het Oosten weg. Hij wist zich los te maken van de vijand en trok naar het Noorden,
om dan naar het Westen om te buigen, teneinde samen met Wellington opnieuw slag
te kunnen leveren. Het succes van Quatrebras en dit besluit van Blücher maakten,
dat de gehele campagne in één dag werd beslist, op de 18de juni 1815, Waterloodag.
Wellington nam een verdedigende houding aan, Napoleon deed geforceerde aanvallen,
omdat hij vocht tegen de tijd. Ieder uur bracht het leger van Blücher dichterbij. Toen
de linies van Wellington standhielden, joeg hij zijn cavalerie regiment na regiment
in het vuur, met het gevolg, dat zij vrijwel werd vernietigd. En toen hij daarna zijn
garde inzette, was het te laat. De Pruisen stortten zich op zijn rechterflank, Wellington
wierp zijn laatste reserves in het vuur, waaronder de Hollandse recruten onder Chassé,
die schitterend chargeerden, en toen was het gedaan met het laatste leger van
Napoleon. Het trok niet terug, het sloeg op de vlucht. Want er was geen cavalerie
meer om een vertragend gevecht te leveren en zo de aftocht te dekken. De weg naar
Parijs lag open. Frankrijk moest capituleren en Napoleon gaf zich over aan de
Engelsen, die hem als gevangene naar St.-Helena brachten.

Braaf volk en een betere tijd.
De bevrijding betekende geen geestelijke vernieuwing. Er is een nauwe verwantschap
tussen de tijd voor 1795 en die na 1813. Het blijft de tijd van rationalisme, verlichting,
gemoedelijkheid en braafheid. En wij kunnen de tijd na 1813, die geen nieuwe tijd
genoemd kan worden, niet beter typeren dan door dit onderdeel te besluiten met een
verslag over...... prijsvragen, en wat daarmee samenhing......
Want in mei 1815 loofde Van Kinsbergen, graaf van Doggersbank (de titel is hem
door Koning Lodewijk verleend), een aantal prijzen uit:
1e. een prijs van zevenhonderd gulden (of de waarde in bewerkt goud) voor ‘een
geschied- en redekunstig gedenkstuk van de verlossing en herstelling van
Nederland in 1813, in den smaak der ouden, vooral dien van Sallustius’;
2e. een prijs van gelijke waarde voor ‘het bezingen van de
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3e.
4e.

5e.
6e.

opgestelde belangrijke gebeurtenis in een uitvoerig Nederduitsch Dichtstuk, in
Alexandrijnsche versmaat’;
een prijs van vijfhonderd gulden voor ‘het bezingen van dezelfde gebeurtenis
in eenen krachtvollen Nederlandschen Lierzang’;
een prijs van vijfhonderd gulden voor ‘een volkslied met de daartoe behoorende
muziek, in den smaak van de bekende liederen Wilhelmus van Nassouwen en
God save the King’;
tweeduizend gulden ‘voor eene schilderij verbeeldende eene belangrijke
gebeurtenis uit de eerste dagen der omwenteling van November 1813’;
duizend gulden ‘voor een dergelijk schilderij, hetwelk het bekroonde in
kunstwaarde het naast zal evenaren’.

In de prozawerken en dichtstukken mocht niets worden gevonden ‘hetwelk
eenigermate de voorheen in Nederland zoo ongelukkig bestaan hebbende
partijschappen, van welk een aard of tijdvak, verlevendigt; alle gevoelens en
ontboezemingen daarin vervat, moeten eene strekking hebben van de billijke
verwachtingen des Nederlandschen volks, zoo uit deszelfs verlossing als verheffing
geboren, in derzelver ware licht te stellen en te staven; om bij den haat tegen alle
overheersching, den eerbied voor eenen geliefden Koning, de liefde voor Hoogdeszelfs
aloud vorstelijk geslacht, en het vertrouwen op een liberaal staatsbewind, aan alle
landgenooten in te boezemen en duurzaam te bevestigen, zonder echter daarbij den
geest van onverdraagzaamheid omtrent andere volkeren, met de grondbeginselen
zoowel van echten Godsdienst als ware Wijsbegeerte onbestaanbaar, voedsel te
geven.’
Slechts drie inzendingen waren naar het oordeel der jury een prijs waardig, het
‘Geschied- en Redekundig Gedenkschrift van Nederlands Herstelling in den jare
1813’ door J.H. van der Palm, een boek in de hoogdravende stijl dier dagen, breed
golvend, wat gekunsteld, maar wel verdienstelijk, en met een merkwaardige en juiste
kritiek op sommige personen en gebeurtenissen, die men tussen de regels moet lezen;
en twee volksliederen, nl. het ‘Wien Neerlands bloed’ van Tollens en ‘Wij leven
vrij’ van Mr. Jean Brand van Cabauw. Een tijdlang scheen het, dat het lied van Tollens
ons volkslied zou worden, maar het Wilhelmus is het en blijft het.
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H. Algra het volk wordt mondig
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1. De oude tijden keren niet weerom
Het was allemaal anders.
In de eerste proclamatie van Van Hogendorp had het gestaan: De oude tijden komen
wederom. En dat sloeg met name op wat er al eerder stond: De zee is open. De
koophandel herleeft.
Het is heel normaal, dat na een tijd van oorlog en crisis de verwachtingen in die
richting gaan. Ons volk heeft vaker een zware periode doorgemaakt en dan werd
heel wat vastgekoppeld aan de inleiding: als eerst alles maar weer normaal is.....
Maar normaal in de zin van herstel van wat er vroeger was geweest, het kwam
ook na 1813 niet. Waarbij niet uit het oog mag worden verloren, dat de economische
positie van Nederland vóór 1795 in hoge mate kwetsbaar was. Er is een schrijver
geweest, die Nederland zoals het was in de 18e eeuw, heeft vergeleken bij een
welgesteld rentenier. Maar een rentenier komt niet gemakkelijk tot nieuwe activiteiten.
De pioniersgeest is er in de regel uit. Wel was Nederland een handelsland gebleven
van de eerste rang, maar na 1795 was het praktisch afgesloten van de zee. Er is geen
kwestie van, dat na een periode van bijna 19 jaren het dan maar een zaak is van
opnieuw uitvaren en de oude relaties weer aanknopen. Elke relatie moest opnieuw
worden gevonden, elke positie opnieuw opgebouwd.
En daarbij was Engeland ons ver vooruit en ook Amerika begon mee te doen. Dat
valt met name op in Oost-Azië. Onze kooplieden hadden in de tijd van de Verenigde
Oostindische Compagnie nooit op Indië handel gedreven. Zij kochten op de veilingen
in Amsterdam. Maar nu het monopolistische stelsel was geliquideerd en ieder vrij
handel kon drijven in ‘de Oost’, bleken de Nederlanders niet goed in staat, van de
nieuwe situatie te profiteren. Voor hun besef was ‘de Oost’ het land, waar deugnieten
het nog eens konden gaan proberen. Toen in het begin van de 19de eeuw een jongen
man van goeden huize bij een man met veel relaties kwam en aanbevelingsbrieven
vroeg voor de Oost, kreeg hij met een gemoedelijk gebaar de vraag te horen: Maar
mijn jongen, wat is er toch gebeurd? Je mag het mij wel vertellen.... Het werd
ondenkbaar geacht, dat iemand zonder ‘een geschiedenis’ daar naar toe ging. Naar
de West, dat was wat anders, daar waren plantages. Daar probeerden Nederlanders
wel meer fortuin te maken. Kegge kwam natuurlijk uit de West, niet uit Batavia. Wel
werden de
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Oostindische bezittingen na 1815 geleidelijk weer onder Nederlands bestuur gebracht,
maar economisch bleven de Engelsen er de baas. De Engelsen hadden daarbij het
grote voordeel, dat hun katoenindustrie een hoge vlucht had genomen. Zij beschikten
over een product, dat in geheel Oost-Azië grote aftrek vond, en dus behoefden hun
schepen niet in ballast uit te varen.
Het was dus niet eenvoudig, de oude positie op handelsgebied te heroveren. Daar
kwam bij, dat het Noorden vóór 1795 slechts in geringe mate tot industriële
ontwikkeling was gekomen. Vooral de gildekeuren waren tenslotte een belemmering.
Steden als Haarlem en Leiden merkten toen al, dat de linnen- en de wolindustrie het
in Staats-Brabant gingen proberen, omdat in Holland alles veel te veel aan banden
was gelegd. In Tilburg werden de wollen stoffen geweven voor de Leidse drapeniers
en in Helmond en in Eindhoven de linnen stoffen voor de Haarlemse ‘fabriqueurs’.

Initiatief van de Koning.
Er was een sterke nieuwe oriëntering nodig, maar het was, alsof het Nederlandse
volk niet in staat was, met voldoende energie zich nieuwe wegen te banen. De familie
van Stastok Sr., wiens grootvader een bloeiende linnenweverij had bezeten, maar
die zelf de zaken aan kant had gedaan, omdat hij niet met zijn tijd mee kon, was wijd
vertakt.
En nu is het merkwaardig, dat er eigenlijk maar één grote, indrukwekkende
uitzondering was op dit algemene beeld en die uitzondering was de Koning. Hij zag
de moeilijkheden, hij begreep heel goed de noodzaak, om nieuwe wegen te zoeken,
en vooral, om er tijdig bij te zijn. Een sprekend voorbeeld vormen de Zuidamerikaanse
republieken. Die hebben zich omstreeks 1820 vrijgemaakt van Spanje. De Koning
nam dadelijk maatregelen, om na te gaan, hoe hier voor Nederland een markt zou
zijn te veroveren. Er was toen al sprake van, de Atlantische en de Grote Oceaan te
verbinden door een kanaal, dat voorlopig geprojecteerd werd door Nicaragua De
Koning zond alvast een vertegenwoordiger naar de West, om te bevorderen, dat er
Nederlands kapitaal in deze onderneming geïnvesteerd zou kunnen worden en
Nederlandse waterbouwkundigen er emplooi zouden kunnen vinden. En dan moest
natuurlijk Curaçao, dat zo gunstig lag op de route naar het kanaal, een vrijhaven
worden. Ze moesten in de West weten, dat Nederland niet van gisteren was. In 1827
voer voor het eerst een stoomschip over
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de Oceaan. De vaart werd allang onderhouden door zeilschepen met
hulpstoomvermogen. Maar de Nederlanders stuurden voor het eerst een stoomschip;
het droeg de naam Curaçao. Het duurde tien jaar, voordat de Engelsen dit voorbeeld
geregeld konden volgen.
Een ander voorbeeld. De Koning heeft bevorderd, dat in het binnenland betere
vaarwegen kwamen: het Groot-Noordhollands kanaal, het Voornse kanaal, de
Willemsvaarten, het Apeldoorns kanaal, het Frederikkanaal. Maar toen reeds tekende
de Koning op de kaart een lijn om aan te duiden, waar naar zijn mening het
Noordzeekanaal moest komen, dat Amsterdam langs de kortste weg met de zee zou
verbinden.
En nu een derde voorbeeld van 's Konings voortvarendheid, tot in het dictatoriale
toe. Hij zorgde voor goede straatwegen. Tot ongeveer 1820 gingen b.v. in de zomer
de postkoetsen van Leeuwarden naar het Zuiden langs kleiwegen, en als in de herfst
de regens de grond week maakten, zodat er wagensporen begonnen te ontstaan, dan
werd zulk een weg eenvoudig door palen afgesloten, die in het voorjaar weer werden
weggeruimd (hinderpalen). Nu kregen de gouverneurs opdracht, dat er straatwegen
moesten komen, en zij kwamen er, op korte termijn, hoewel betweters hadden gezegd,
dat de grootscheepse plannen alleen al zouden stranden op de onmogelijkheid, om
zulke grote hoeveelheden straatstenen aan te voeren. Maar straatwegen was niet
genoeg. Er moesten spoorwegen komen. En daar hadden velen in ons land maar
weinig verwachtingen van. Stel u voor, een spoorlijn van Amsterdam naar Keulen!
Men had immers de Rijn als natuurlijke verbinding. Een voorstel, dat bedoelde een
begin te maken met een spoorlijn naar Keulen, met een zijtak van Utrecht naar
Rotterdam, werd door de Tweede Kamer, kort voor 's Konings aftreden, met 46 tegen
2 stemmen verworpen. Maar de koning zeide tot de Amsterdammers: Gij zult uw
spoorweg hebben, daar sta ik voor in. En hij gelastte de aanleg bij Koninklijk Besluit!
Maar de opening heeft hij niet meer beleefd.
Men heeft Willem I de koning-koopman genoemd. Zelfs spraken sommigen van
een handelsreiziger. En het is waar, dat hij zich soms ook met allerlei administratieve
bijzonderheden inliet. Maar niemand kan ontkennen, dat hij de man is geweest, die
rusteloos heeft gewerkt, om Nederland er weer boven op te helpen, met name door
nieuwe mogelijkheden te onderzoeken. Colenbrander komt tot de conclusie: Hij heeft
voor ons gedacht, toen wij het zelf niet konden.
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Noord en Zuid.
Het veelzijdig initiatief van de Koning bracht hem telkens in aanraking met het
probleem, dat Noord en Zuid niet dezelfde economische belangen hadden. Het
Noorden had in zijn economische geloofsbelijdenis maar twee artikelen. Het eerste
verklaarde, dat alleen de handel welvaart en zelfs rijkdom kon brengen, en het tweede,
dat de Koning eigenlijk Belgisch gezind was en de handel geen goed hart toedroeg.
De Koning was immers voortdurend in actie, om de Belgische nijverheid vooruit te
brengen......
In dat opzicht heeft Willem I inderdaad grote stappen ondernomen. In 1822 richtte
hij in Brussel een Algemene Maatschappij ter bevordering van de volksvlijt op. Deze
maatschappij is de eerste moderne bank van Europa en heeft veel gedaan voor de
financiering van de industrialisatie. Zij bestaat nog, maar heeft nu een Franse naam:
Société Générale de Belgique. Het kapitaal van de bank zou 50 millioen gulden
bedragen. Nu had de Koning recht op de inkomsten van een deel van de domeinen,
en hij begon, met een deel van die domeinen, ter waarde van 20 millioen, in te
brengen. Dit betrof dus vaste goederen, eigendom van de Staat, waarvan de Koning
het vruchtgebruik had. Verder zouden er voor 30 millioen aandelen worden
uitgegeven, waarvan de Koning een dividend van 5 % garandeerde. Er werd voor 3
millioen ingeschreven, 2 millioen uit het Noorden en 1 millioen uit het Zuiden. De
Koning schreef toen particulier nog voor 13 millioen in.
In het jaar 1823 was Mr. Muntinghe, lid van de Raad van Indië, in ons land met
verlof. Hij deed de Koning een sombere voorspelling. Als het nog enkele jaren zo
doorgaat, dan heeft de Engelse vlag in onze eigen koloniën de Nederlandse geheel
verdrongen. Dan hoort Indië politiek bij Nederland, maar economisch bij Engeland.
Dan gaan wij met onze koloniën dezelfde weg op als Portugal. Muntinghe wilde
daarom een Indische Maatschappij oprichten, die plantages zou aanleggen, handel
zou drijven en daarbij een zekere protectie van het gouvernement genieten. Want
zonder regeringshulp komt de Nederlandse handel er niet weer in.
De Koning heeft dit plan van Muntinghe opgenomen in zijn eigen plannen van
veel wijder strekking. In 1824 ging hij over tot de oprichting van de Nederlandsche
Handelmaatschappij. Het typeert de verhoudingen, dat deze particuliere maatschappij
werd opgericht bij Koninklijk Besluit. Eén van de doelstellingen was, het
nationaliseren van de Indische handel, maar er stond veel meer op
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het programma. Artikel 65 van de akte van oprichting geeft het volgende program:
‘Het doel der Maatschappij is de bevordering van den nationalen handel,
scheepvaart, scheepsbouw, visscherij en landbouw, fabryken en trafyken;
en zulks, door met inachtneming van haar eigen belangen, de bestaande
en voor Nederland voordeelige handelsbetrekkingen uit te breiden, door
nieuwe wegen voor den Nederlandschen handel te openen, en door al zulke
ondernemingen, welke het vertier der voortbrengselen van de
Nederlandsche nijverheid kunnen vermeerderen, te bevorderen.’
De Maatschappij zou beginnen met een kapitaal van maximaal 24 millioen, en de
Koning garandeerde de aandeelhouders gedurende 20 jaar een dividend van 4½ %.
Toen de inschrijving werd opengesteld, werd als eerste inschrijving vermeld: ‘Voor
en in naam van Z.M. den Koning en van hoogstdeszelfs koninglijk Huis’ vier millioen
gulden. De belangstelling was groot, vooral in Amsterdam. Er werd voor bijna 70
millioen ingeschreven, waarom de Koning besloot het maximum van 24 millioen te
overschrijden en het kapitaal der Nederlandsche Handelmaatschappij nader te bepalen
op 37 millioen.
De omschrijving van de taak der N.H.M. in art. 65 is even vaag als veelomvattend.
Bij de uitwerking van de plannen krijgt de Maatschappij een aantal taken van zeer
uiteenlopende aard.
Zij moet Nederland weer maken tot dè grote markt voor overzeese producten; zij
moet de eigen nijverheid opvoeden tot een export-industrie; zij moet nieuwe
afzetgebieden zoeken voor onze landbouw; zij moet de visserij, met name de
walvisvangst, tot nieuw leven brengen; zij moet een dochtermaatschappij in het leven
roepen, die een concentratie zal betekenen voor alle risico's op het gebied van
assurantie; zij moet het grote orgaan zijn voor marktonderzoek en handelsinlichting.
Kortom, zij zou, zoals de Koning het zelf uitdrukte, ‘als het ware een grote hefboom
zijn, strekkende tot opbeuring en aanmoediging van de nationale welvaart’.
De Koning nam drastische maatregelen om de Maatschappij te helpen. Zo moest
de Engelse concurrentie voortaan in Indië tweemaal zoveel invoerrechten betalen
als de Nederlandse importeurs, met het gevolg, dat de Engelse handel geleidelijk
werd weggewerkt. Voor de verscheping van haar goederen mocht de Maatschappij
alleen gebruik maken van Nederlandse schepen, waardoor de

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 3

138
scheepsbouw en de rederij nieuwe kansen kregen.
Wie de geschiedenis van de Nederlandsche Handelmaatschappij bestudeert, komt
tot de conclusie, dat hier te veel taken en van tè uiteenlopend karakter aan één lichaam
werden opgedragen. Maar niemand kan ontkennen, dat zij ontzaglijk veel heeft
gedaan voor de nationale welvaart. De Koning heeft bereikt, dat zijn volk weer de
beschikking kreeg over één der grootste koopvaardijvloten. De Zuidnederlandse
textielindustrie kreeg in Oost-Azië een nieuwe markt. En na 1830 gingen deze
voordelen over op Twente.

Willem de Clercq.
Vergeten oord, door slag noch strijd
Der faam gewijd
In 't grijs verleden,
Gewest,
Waar 't oud Gemeenebest
Te schaars den blik op hield gevest,
Hoe schoon is, Twente! uw krachtig heden!
Al deelt ge ook in de weelde niet,
Die stroom of zee uw zustren biedt,
Die Sallandt streelt en Vollenhoven, Van welvaart krimpt uw bruin verschiet,
Uw hof gaat vast uw hei te boven!
Verzucht van de andre zij der grens
Vooruitgangsbede en vrijheidswensch
Met de oostenwinden door uw loover, Gij smaakt, gij leert ze in woord en daad,
En beide, Bentheim en Hannover,
Benijden u, ach! zonder baat!

Dit is van Potgieter; hij heeft het gedicht in 1861, toen hij verbleef op het Huis
Twikkel. Het had lang geduurd, voordat Twente tot ontwikkeling kwam.
...... eerst moest in de orkaan
De veege staatshulk ondergaan,
En later 't Noord de noodklok kleppen,
Wijl 't Zuiden sloeg in laaie vlam,
Voordat uw harte hoop mocht scheppen,
Voor de improvisatore kwam!

Die improvisator is Willem de Clercq. Eerst secretaris en daarna
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één der directeuren van de Nederlandsche Handelmaatschappij. Hij behoorde tot de
kringen van het Réveil en heeft een dagboek bijgehouden, dat ons een treffend beeld
geeft, zowel van een tijd vol lotswisselingen als van een rijk begaafde persoonlijkheid
met brede blik en een innig gemoedsleven. Deze zakenman heeft zich ook op de
literatuur toegelegd, en het merkwaardigst zijn zijn dichterlijke improvisaties. In de
vriendenkring werd hem soms een thema opgegeven, waarover hij dan voor de vuist
weg vaak in wisselende versmaat ging spreken. Soms begon het met speels vernuft,
maar meestal vloeiden zijn gedachten en woorden spoedig in een dieper bedding.
Niet zelden werden zij tot een persoonlijk geloofsgetuigenis en tot een oproep tot
bekering. Na de afscheiding van België bezocht hij Twente om de textielindustrie
aldaar tot nieuw leven te brengen. En niet zonder succes. Tal van weverijen danken
haar ontstaan of verheffing mede aan deze merkwaardige en actieve man. Hij slaagde
er in, zijn zelfstandigheid ook tegenover de Koning te bewaren. In februari 1844 is
hij plotseling overleden. In de correspondentie tussen Groen en Da Costa vinden wij
een weerspiegeling van de indruk, die zijn leven en sterven maakte op zijn vrienden.
Da Costa heeft hem in zijn laatste dagen gezien, buitengewoon kalm, ‘als van de
aardsche dingen los wordende..... Eén ding meer dan ooit vervulde alle zijne
gedachten, hoe hij voor God stond, hoe hij voor zijnen Heer wandelde. Bij één ding
bepaalde hij, met den hem eigenen eenvoud, en met het hem eigene zout tevens, al
wat hem omgaf of in zijnen weg lag’ (Da Costa).

Gerhard Mauritz Roentgen.
Roentgen werd geboren in Oost-Friesland als zoon van een Luthers predikant. In
1807 moest Pruisen Oost-Friesland afstaan aan het koninkrijk Holland en zo werd
Roentgen Nederlands onderdaan. Hij werd opgeleid bij onze marine, maar zijn
verdiensten liggen op het gebied van scheepsbouw en industrie. Hij was één van de
bekwaamste adviseurs van Willem I, vindingrijk, vooruitziend, bijna vermetel. Hij
adviseerde de Belgische hoogovenbedrijven cokes in plaats van houtskool te
gebruiken. De werf Feijenoord en de Batavierlijn eren hem als de stichter. De
stoommachines werden door hem verbeterd, en altijd zon hij op nieuwe plannen,
nieuwe scheepstypen, gedurfder ondernemingen. Er moesten oorlogsschepen komen,
‘door stoom bewogen, met stevige bescherming tegen vijandelijk kanonvuur, zonder
campagne en met enkele zeer zware
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stukken bewapend’. Maar Roentgen gaat verder. Men moet zijn gedachten laten gaan
over ‘onder water varende schuiten, bestemd om torpedo's onder of bij vijandelijke
schepen te brengen; de kunst onder water te varen, zal in de toekomst groter rol
spelen dan men nu verwacht’. Dit leven vol activiteit en ondernemingsdrift ging in
diepe schaduwen onder: Roentgen stierf in een krankzinnigengesticht.

Medewerkers.
Actieve mensen als Roentgen vonden altijd weer steun bij de Koning, maar vooral
in de engere kring van het staatsbestuur kon Willem I slecht overweg met dienaren,
die hun zelfstandigheid probeerden te bewaren. Falck klaagde eens: ‘Zodra men over
iets hogers spreken wilde, of slechts den schijn had van te streven naar een overzicht
van het geheel of enig begrip van de bedoelingen voor de toekomst, zo was het steeds,
alsof er een hek of slagboom viel, bestemd om een iegelijk in zijn eigen polder en
van de koninklijke straatweg af te houden.’ Het speekt haast vanzelf, dat dus van
een duurzame samenwerking tussen de Koning en Gijsbert Karel van Hogendorp
geen sprake kon zijn. Hier is schuld aan beide zijden, want ook Van Hogendorp was
koppig en eigengereid, was vast overtuigd van de voortreffelijkheid van eigen
denkbeelden, terwijl het hem bovendien geen goed deed, dat een kleine kring van
bewonderaars en vrienden altijd weer de tegenstelling maakte: Van Hogendorp is
een geniaal staatsman en de Koning een middelmatige figuur. In 1816 nam Van
Hogendorp reeds ontslag als vice-president van de Raad van State, in de Tweede
Kamer kon hij nu onbelemmerd oppositie voeren. Daarom heeft de Koning
herhaaldelijk geprobeerd om hem van de Tweede naar de Eerste Kamer te
promoveren. Want de Eerste Kamer vergaderde toen nog met gesloten deuren. Toen
in de zomer van 1817 de Staten van Holland vergaderd waren, verscheen er een
Koninklijk Besluit, waarbij Van Hogendorp tot lid van de Eerste Kamer werd
benoemd. Meteen kregen de Staten van Holland het bericht, dat zij dus in de plaats
van Van Hogendorp een ander lid voor de Tweede Kamer moesten kiezen. Maar
even prompt reageerde Van Hogendorp, bedankte voor zijn benoeming tot lid van
de Eerste Kamer, en stuurde zijn zoon naar de Gouverneur van de provincie Holland
met de mededeling, dat er geen vacature was. In 1819 moest Van Hogendorp periodiek
aftreden.
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De Gouverneur van de provincie Holland, Van der Duyn van Maesdam, kreeg toen
van 's Konings zijde een wenk, dat het Zijne Majesteit aangenaam zou zijn, wanneer
Van Hogendorp niet werd herkozen. De Gouverneur bedankte er evenwel voor, de
Staten in die zin te beïnvloeden, en Van Hogendorp werd herkozen. De Koning
ontnam toen aan Van Hogendorp de titel Minister van Staat. Ook Falck, lange tijd
de rechterhand van de Koning, kon het op den duur niet bolwerken. En tijdlang
trokken de Koning en hij één lijn en scheen zijn positie onaantastbaar. Dit hing samen
met 's Konings emigrantenpolitiek. In Frankrijk was het klimaat niet gunstig, ja soms
gevaarlijk voor oude revolutionairen, die Lodewijk XVI mee naar de guillotine
hadden verwezen, en niet minder voor dienaars van Napoleon, vooral voor hen, die
in de ‘100 dagen’ aan zijn zijde hadden gestaan. Velen van deze lieden weken uit
naar Brussel, waar het allemaal een beetje op Parijs leek. Zij vormden er een hele
kolonie, en droomden van omwentelingen, die voor hen een nieuwe kans zouden
betekenen. Er waren heren bij, die in het verleden als handlangers van de Franse
overweldigers in ons land heel wat kwaad hadden gesticht. Nu bedelden zij om
bescherming en gunsten; zij probeerden het vooral bij de liberale Falck, die er soms
echt plezier in had, wanneer zij zich in allerlei bochten wrongen, om duidelijk te
maken, dat zij niet medeplichtig waren aan de Franse kwellingen, maar eerder hun
best hadden gedaan om ze te weren of te verzachten, ze in elk geval in stilte hadden
betreurd. ‘Hoe goed kennen wij die praatjes in onze tegenwoordige tijd’, schreef Dr.
J.C. de Pater in 1949. Frankrijk en Engeland meenden van onze regering te kunnen
vragen om deze onrustige lieden uit Brussel te verwijderen, maar de Koning weigerde.
Niet zozeer omdat hij op dit slag mensen gesteld was, maar omdat het weer een
gelegenheid was om Engeland en Frankrijk duidelijk te maken, dat Willem I aan
niemands leiband wilde lopen. Dit heeft vooral Engeland gestoken. Albion meende
nog altijd, dat de Nederlandse sloep moest varen in het kielzog van het Engelse fregat.
Maar erg moeilijk werd het, toen de Kroonprins met deze Franse heren en
avonturiers een nauw contact onderhield. Onze Kroonprins had de gave, zich populair
te maken, maar hij was een fantast. En zijn vleiers noemden hem ‘de eerste held van
de eeuw’. En bovendien was hij de zwager van de tsaar van Rusland. De emigranten
speelden met het plan een omwenteling in Frankrijk te bewerken, de Bourbons te
verdrijven, en de Prins van Oranje tot koning van Frankrijk uit te roepen. De Prins
van Oranje bleek met
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deze plannen op de hoogte en ze hadden bij hem een gunstig onthaal gevonden. Later
werd er te Parijs een aanslag gedaan op het leven van Wellington, waarin ook
emigranten de hand hadden. Wellington, die in die dagen een beslissende invloed
had in de Europese politiek, werd door hen beschouwd als de grote tegenstander van
hun revolutionaire plannen. Het bleek weer, dat de Prins contact had gehad met
verschillende lieden, die ook in het plan van de moordaanslag waren ingewijd, en
dat hij beloofd had, mocht hij koning van Frankrijk worden, aan dat volk een liberale
constitutie te geven. Het werd een Europees schandaal, en allerlei autoriteiten moesten
er aan te pas komen, om een doofpot te vinden, groot genoeg om het gehele schandaal
er in te stoppen. De verhouding tussen de Koning en de Kroonprins werd door dit
alles uitermate slecht. De Koning kon zijn liberaliteit jegens de emigranten niet meer
handhaven, en om de nieuwe koers te doen blijken, kreeg Falck zijn ontslag.
Bij al deze moeilijkheden staat de figuur van de Koninginmoeder, Prinses
Wilhelmina, de weduwe van Willem V, op de achtergrond, als de vrouw, die niet
alleen intens meeleeft, maar die ook telkens probeert door haar persoonlijke invloed,
door openhartige, waarschuwende woorden samenwerking, begrip en zo mogelijk
verzoening te bevorderen. En in het leven van de Koning, een leven vol zorg, arbeid
en ook teleurstelling en bitterheid, is een fijne, stille, troostende figuur de Koningin.
Oók een Wilhelmina van Pruisen, een kunstzinnige, zachte vrouw, die een
verwarmende en verzachtende invloed heeft gehad op de Koning.

Vader van het volk.
Aan de éne kant is er plaats voor allerlei kritiek op het beleid van de Koning. Aan
de andere zijde heeft hij recht op waardering, ja bewondering, voor zijn rusteloze
activiteit en zijn vèrstrekkende plannen, die soms na een halve eeuw of nog langer
eindelijk levensvatbaar bleken. Maar bij dit alles was hij een man met een open en
reële belangstelling voor alles wat er leefde onder het volk. En ieder mocht komen
om aan de Koning persoonlijk zijn moeilijkheden voor leggen. Daarvoor diende het
openbaar gehoor, dat elke woensdag werd gehouden. De Franse schrijver Marmier
geeft daarvan de volgende schets:
‘De Woensdagvoormiddag van elke week leverde vóór het Koninklijk
verblijf in het Noordeinde een zeldzaam schouw-
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spel op. Dan zag men lieden te voet en met rijtuig, in gala en
matrozenkleeding den ingang van het Paleis naderen, en zich door elkander
naar de vertrekken des Konings begeven; - want op elken Woensdag
verleende Koning Willem I aan zijne onderdanen audiëntie. Men trad het
Paleis binnen, liet zijnen naam inschrijven, en werd naar beurt tot den
Koning toegelaten. Een adjudant riep volgens de lijst welke hij in zijne
handen hield, elk der ingeschrevenen één voor één af, leidde hem tot Zijne
Majesteit en bleef aan de deur staan wachten. Eens begaf ik mij ook met
een menigte andere personen naar eene van die openbare gehoorgevingen,
welke onder de regeering des vorigen Keizers van Oostenrijk, en voormaals
in Frankrijk, rond den eik van Vincennes, mede plaats hadden, en ik had
den tijd het zeldzame tooneel te beschouwen van een volk dat zijn Koning
ongehinderd naderde, op een tijdstip, dat het wapen der moordenaars de
vorsten noodzaakt, zich achter wachten en verschansingen schuil te houden.
Op de tafel lagen reeds drie groote bladen papier met namen van bezoekers
volgeschreven. Ik zag mij omringd door lieden van verschillende ouderdom
en rang. Naast de Leydsche professoren die den Souverein de belangen
hunner Hoogeschool kwamen aanbevelen, stond de beschroomde student,
die hem zijn thesis wilde aanbieden; bij den gedecoreerden hoofdofficier,
met zware epauletten en schitterende monstering, zag men den adelborst
der marine, in zijn eenvoudige blauwe rok en zijne met smal gouden galon
omzoomde muts; de rijke handelaar, wiens naam millioenen voor Amstel's
beurs gold, zat naast den sollicitant, die naar eene geringe betrekking stond.
Op dezen dag waren in de vorstelijke vertrekken alle rangen gelijk, al de
voorregten van geboorten en maatschappelijken stand opgeheven. Geen
voorregt bestond hier, als het nummer van inschrijving: de eerst
ingeschrevene was de eerst binnengelatene. De ambachtsman in zijn linnen
kleed en met bestoven schoenen ging voor den smaakvol uitgedosten
edelman, wiens paarden men in de straat hoorde trappelen; de leerling
ging voor den meester, en de soldaat voor den officier. In een aangrenzende
salon stond de Koning, tegen een console leunende, allen die beurtelings
voor hem traden vriendelijk groetende, hunne verzoeken en klachten
aanhoorende en vervolgens door een ligt hoofdknikje afscheid van hen
nemende. De deur zijner salon was geopend, en ik zag meermalen op het
gelaat
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dier lieden uit de mindere klasse, zoo heusch door hunnen souverein
bejegend, een vreugdestraal glinsteren. Zoo menigeen, die met droeven
blik en gebogen hoofd hem naderde, scheen eensklaps door een heilzame
hoop verlevendigd te worden en vertrok met een gevoel van eerbied en
erkentenis. Welligt hadden deze goede lieden reeds ondervonden, dat de
Koning een waarachtig belang in hunne bezwaren stelde; welligt was het
hun een genoegzame troost hunne klagten voor den voet des troons te
mogen brengen en aangehoord te worden. Terwijl allen, die mij in de
antichambre vóór waren, beurtelings in de audiëntiezaal binnentraden,
beschouwde ik met aandacht dien Vorst, wiens naam reeds meer dan vijftig
jaren eene voorname plaats in de geschiedenis bekleedt, en wiens
volharding ons in 1833 met eenen Europeeschen oorlog bedreigde. Hem
aanziende, herinnerde ik mij al den tegenspoed, dien hij geproefd had, en
de volgende woorden van Chateaubriand kwamen mij voor den geest: “De
grooten der aarde hebben de droefenis der verlatenheid, de bittere uren
der ballingschap gekend en men heeft gezien, hoeveel tranen de oogen
der koningen plengen...”
Na zooveel jaren worstelens en beroerens drukten zijn gelaat, zijne houding,
zijne gewoonten nog getrouw den aard zijns karakters uit. De ouderdom
zelve schijnt voor die vaste en hardnekkige bewerktuiging te zijn
teruggetreden; hij ontnam hem noch de mannelijke kracht zijner trekken,
noch zijn uitdrukvol gelaat; slechts zijn haren deed hij grijzen. Zijn kalm
en regelmatig gezicht en zijne ligt geslotene lippen stellen tegelijkertijd
het zinnebeeld van kracht en voorzichtigheid voor; zijn levendige oogen
kenteekenen scherpzinnigheid; en als ik hem aanzag, scheen mij zijn
gansch gelaat de levendige afbeelding der wapenspreuk zijn koninkrijks,
en welke vooral die zijner regeering was: “Je maintiendrai”.’

De Paupers.
Het voorgaande verslag zou een mooi slot van een hoofdstuk kunnen zijn. Maar dan
hadden wij ze weer eens een keer over het hoofd gezien, de duizenden paupers uit
de eerste helft van de 19de eeuw.
Wij kunnen ons moeilijk voorstellen, hoe erg het is geweest. Er zijn maar globale
berekeningen en onbetrouwbare statistieken.
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57. Eerste proclamatie van de Prins van Oranje, na zijn aankomst te Scheveningen.

58. De landing van de Prins van Oranje te Scheveningen op 30 november 1813. Gravure van R.
Vinkeles naar een tekening van J.W. Pieneman (Rijksmuseum, A'dam).
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59. Koning Willem I, naar een gravure van Ch.H. Hodges (Rijks Prentenkabinet A'dam).

60. De inhuldiging van Koning Willem I als soeverein vorst in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, 30
maart 1814. Gravure van R. Vinkeles naar een tekening van J.W. Pieneman (Rijksmuseum, A'dam).
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61. De Pruisische cavallerie onder aanvoering van generaal Blücher, bijgenaamd ‘maarschalk
Voorwaarts’.

62. De slag bij Quatre Bras, 16 juni 1815, naar een schilderij van J.W. Pieneman (Rijksmuseum,
A'dam). In het midden de Prins van Oranje.
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63. De slag bij Waterloo, 18 juni 1815, naar het beroemde schilderij van J.W. Pieneman (Rijksmuseum,
Amsterdam). In het midden Lord Wellington. Links wordt de Prins van Oranje, de latere Koning
Willem II, gewond weggedragen.
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64. Willem de Clercq.

65. Mr. C.F. van Maanen, naar een litho van F. Waanders (Rijks Prentenkabinet, A'dam).
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66. Graaf Johannes van den Bosch, naar een schilderij van C. Kruseman (Rijksmuseum A'dam).

67. ‘De Kolonie Fredriks-oord, te zien van het Dorp Vledder.’ Gravure van D. Sluyter naar een
tekening van H.P. Oosterhuis (Rijks Prentenkabinet, A'dam).
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68. Ds. O.G. Heldring en zijn gestichten.
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Maar wij weten wel, hoeveel vondelingen en verlaten kinderen er jaar op jaar werden
opgenomen in het Aalmoezeniersweeshuis te Amsterdam. In het hongerjaar 1817
werden er 855 vondelingen aangebracht en 240 verlaten kinderen, niet alleen uit de
stad, maar van overal in de Noordelijke provincies. Niemand moet denken, dat het
een speciaal Nederlands verschijnsel was. In Frankrijk was het nog veel erger. Daar
had men aan de armenhuizen een tour, een halfcylindervormige lade, waarin men
het kind kon leggen en het zo ongezien naar binnen draaien. De meeste kinderen
werden daarna uitbesteed bij arme mensen. (Het bleek, dat ouders niet zelden hun
kind door de lade naar binnen draaiden, om het een paar dagen later als bestedeling
weer in huis te krijgen.) Ook de kinderen, die aan de zorgen van het
Aalmoezeniersweeshuis waren toevertrouwd, werden meest uitbesteed. Men moet
De Bestedeling van Jan van Beers er maar eens op nalezen, hoe het met de arme
kinderen ging.
Groot was ook het aantal bedeelden. In de Franse tijd was soms de helft van de
bevolking van Amsterdam bedeeld. Het was ‘de nationale deugd bij uitnemendheid’,
de weldadigheid. Er waren gezinnen, die van geslacht tot geslacht leefden van de
bedeling.
Zij leven zonder zorg,
En eeten van de borg,
En slaapen bij,
Op de Diakonij.

In strenge winters zorgde de armvoogdij voor uitdelingen van turf, roggebroden,
erwten en bonen. Het getal bedelaars was legio. In 1815 had Purmerend er 80.
Heldring verhaalt, dat men in de Betuwe bedeljagers had, die de bedelaars oppakten
en over de rivieren zetten, zodat de Betuwe van bedelaars werd ontlast. Bij zulk een
razzia wisten de bedeljagers in weinige dagen 335 bedelaars in de kraag te pakken.
Het was lastig, dat er zoveel armen waren. Het was soms ook bijna stichtelijk. De
gegoede klasse leerde daardoor te beter verstaan, welke voorrechten zij genoot. Die
opmerking is van een vermaard man...... Er waren in Amsterdam armenscholen, en
bij de prijsuitdeling in 1832 verklaarde de redenaar, dat de armenscholen ook dienden
‘om de meer vermogenden te beschermen’.
‘Lezen moeten de armen; omdat zij anders uw wil niet kunnen verstaan,
hun plichten niet kennen, geen reglementen
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voor hun gedrag nagaan, geen goed en stichtelijk gezang leeren. De eenige
wetenschap, die hun onderwezen wordt, is de leer van hun afhankelijkheid
en dienstvaardigheid; het is de kennis om orde en rust te bewaren; en hunne
stadgenooten, vaderland en vorst ten nutte te zijn; het is de wetenschap,
dat ieder zijn plaats in de maatschappij moet bewaren......’
Het pauperisme is aangepakt door Johannes van den Bosch, de latere
Gouverneur-Generaal, de vader van het Cultuurstelsel in Oost-Indië. Van den Bosch
stond in zijn theorieën dicht bij de physiocraten. Hij stelde de landbouw bovenaan.
Meer welvaart komt er alleen door productievermeerdering. Nu waren de steden te
vergelijken met de hoofden van sommige patiënten: er was te veel bloed in opgehoopt.
Er moest verschuiving komen van de steden naar het platteland. En wie nu de kaart
van Nederland ter hand nam, vond daarop een driehoek, met de basis langs de
Overijselse Vecht en de tophoek bij Groningen, ‘een land van hei en struiken’.
Zevenachtste deel van de Drentse bodem was woeste grond.
Dus moest de overtollige bevolking, die in de steden geen werk kon vinden en dus
geen brood verdienen, uit die steden naar het platteland, om daar landbouwkoloniën
te vormen. Ruimte, buitenlucht, arbeid, dat zou de pauper reclasseren. De
Maatschappij van Weldadigheid werd opgericht, met's Konings tweede zoon, Prins
Frederik, als voorzitter, maar met Van den Bosch als de initiatiefnemer en eigenlijke
leider.
Deze Maatschappij heeft landbouwkoloniën gesticht: Frederiksoord, Willemsoord,
Wilhelmina's-oord, waar kolonisten zich vrijwillig konden vestigen, en geleidelijk
in het bezit van een eigen boerderijtje met een paar koeien konden komen. In
Ommerschans werd een enorm gebouw gesticht, eigenlijk een kazerne van enorme
afmetingen (het vierkante binnenplein had een oppervlakte van bijna een hectare),
waarin de bedelaars en bedelaressen werden opgenomen, onder strenge tucht gebracht
en aan geregelde arbeid gewend. In Veenhuizen kwamen drie grote gestichten met
nog omvangrijker binnenpleinen, een voor bedelaars, een voor wezen en een voor
vondelingen. Wat ons bij alle goede bedoelingen pijn doet, is de massaliteit van dit
verzorgings- en opvoedingssysteem. In Veenhuizen, in het wezengesticht, waren
b.v. 12 zalen, ieder bestemd voor 80 kinderen, die er in twee rijen hangmatten sliepen.
In de vrije koloniën was het beter. Daar lagen de ééngezinswoningen over de vlakte
verspreid. Daar was een zekere mate van vrijheid. Maar de
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mensen moesten elke zondag naar de kerk en werden anders beboet. En om de twee
weken was er des zondagsmiddags feest. Wie door de week goed had opgepast,
mocht er aan deelnemen.
Inderdaad hebben de vrije koloniën vruchten afgeworpen. Zelfs werden de
landbouwmethoden der koloniën tot een voorbeeld voor de overige Drenten.
De andere koloniën, die van Ommerschans en Veenhuizen, zijn later door de
Regering overgenomen.
Op een van de gestichten te Veenhuizen staat: Werk en bid! De volgorde is
opmerkelijk. Wij weten niet, of deze omkering iets met Van den Bosch persoonlijk
heeft te maken. In elk geval was het in zijn lijn. Hij had dezelfde opvattingen als
Heldring, die schreef, dat verkeerde liefdadigheid de mens tot een rampzalig wezen
maakte. ‘De enige grondwet is: In 't zweet des aanschijns zal er brood gegeten worden,
en onze weldadigheid moet er dag en nacht over denken: hoe zal ik de arme leren
werken, hem werk verschaffen, leren zorgen, helpen zorgen, leren zuinig worden,
tot zuinigheid dwingen; hem leren, zichzelf te helpen, opdat God hem ook helpe met
zijn kinderen en zijn ganse nageslacht.’
Er is overeenkomst tussen de denkbeelden van Van den Bosch en Heldring, maar
de laatste had een dieper besef van wat de mens, ook in zijn stoffelijke armoede,
nodig heeft - zoals ook de rijken het nodig hebben, evenzeer als de armen -: de
ontmoeting met Jezus Christus.
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2. Botsing met de Belgen
Vijftien jaren.
In 1815 werd Nederland met België vergroot; in 1830 stonden de Belgen op en wisten
hun onafhankelijkheid te verwerven. In die vijftien jaren is het conflict niet ontstáán,
het wàs er, toen de vereniging een feit werd, en het blééf er.
De meerderheid van de Belgische notabelen heeft tegen de grondwet gestemd en
de geest is in België altijd anti-Nederlands gebleven. Er zijn liberalen geweest, die
de politiek van de Koning ten opzichte van de R.K. Kerk, een politiek van ‘verlicht
despotisme’, bewonderden. Er waren zakenlieden, vooral industriëlen, die waardering
hadden voor 's Konings actieve economische politiek.
Maar het volk stond vreemd tegenover het Noorden, en de geestelijkheid vijandig
tegenover het koninkrijk. De bisschop van Gent, De Broglie, trok zelfs Franse priesters
aan, om in zijn diocees te arbeiden. Hij was zelf trouwens een Fransman, evenals
zijn vicaris-generaal. De bisschop verklaarde, dat geen gelovig Katholiek de eed op
de grondwet mocht afleggen; wie het wel deed, pleegde verraad jegens de dierbaarste
belangen der kerk. De abbé De Foere drong in een Belgisch tijdschrift aan op
vereniging van België met Frankrijk. Toen de bisschop van Namen gebeden had
uitgeschreven voor de a.s. bevalling van de Prinses van Oranje, verklaarde de Broglie,
dat deze daad in strijd was met de beginselen der R.K. Kerk. Het conflict wàs er, en
het was in wezen onoplosbaar. Want de grondwet sprak van gelijke bescherming
van alle godsdienstige gezindten door de wet, en deze geestelijkheid achtte dit
onaanvaardbaar. Daarom is het zo dwaas, te doen alsof door onhandigheden van
Willem I en door de onvastheid van zijn politiek de scheuring is veroorzaakt. De
Koning heeft fouten gemaakt, ernstige fouten. Maar het conflict met de R.K.
geestelijkheid in België was niet door meer handigheid of door een compromis uit
de wereld te helpen.

Brabo.
In 1841 publiceerde de Antwerpenaar Jan Theodoor van Rijswijck een gedicht,
waarin hij de oude sage behandelt over het ontstaan van Antwerpen. De reus
Antigonus, die de arme vissers martelde en hun de hand afkapte en over de dijk
slingerde (van zijn handwerpen kwam de naam Antwerpen!), werd door Brabo
verslagen.
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Brabo bracht Antwerpen tot bloei. Maar het volk is van nature tot klagen geneigd,
en was ontevreden. Brabo moest wijken. Er kwam een nieuwe koning, maar zijn
naam doet er niet toe, want hij heeft niets te vertellen, is door een constitutie aan
handen en voeten gebonden en kan dus ook niets voor het volk doen. De klagers
denken nu met spijt terug aan de dagen van Brabo, die een voor de Vlamingen
verstaanbare taal sprak, en die hun niet door rechtbanken liet veroordelen, die zich
van een taal bedienden, waar zij geen woord van verstonden. Het verhaal is
doorzichtig genoeg en Brabo is Koning Willem I.
Maar deze zelfde Antwerpenaar, die in 1841 heel goed begreep, dat de Afscheiding
een grote overwinning betekende voor de Franskiljons, had in 1831 als vrijwilliger
gestreden in het Belgische leger, tegen de kaaskoppen. Gestreden is het rechte woord
niet: toen het menens werd en de Hollanders met echte kogels begonnen te schieten,
had hij de benen genomen, en was op de steenweg naar Mechelen niet eerder blijven
stilstaan dan toen hij geen schieten meer hoorde. Hij heeft het zelf zo verteld.
Maar het was tien jaar na de Tiendaagse Veldtocht, dat Van Rijswijck dit gedicht
publiceerde. De Vlamingen hebben te laat gemerkt, dat zij eerst na een eeuw van
strijd zouden kunnen terugverwerven, wat zij, toen hun nationaal besef dommelde,
van Koning Willem I als hun recht hadden ontvangen. Het Vlaamse nationalisme
was in de jaren 1815-1830 dood. De afkeer van de Hollanders was sterker dan het
besef van verwantschap. Hierbij speelt ook een rol een verschijnsel, dat we telkens
opmerken, in allerlei verhoudingen. Volken of groepen, die voor 90% met elkaar
overeenkomen, ergeren zich verschrikkelijk aan die 10% verschil; de een vindt de
ander irritant. Zijn de verschillen veel groter, zodat er nauwelijks 10% overeenkomst
valt te ontdekken, dan vindt men elkaar interessant. Daarom kunnen Friezen en
Groningers elkaar slecht verdragen.
Maar in de 15 jaren kwam daar nog bij, dat de Hollanders overal aan de Zuidelijken
lieten merken, dat zij het beter wisten en solieder opvattingen hadden, terwijl de
heren in het Zuiden Frans spraken in gezelschap, en verder een Vlaams dialect
hanteerden, als zij in de stal gingen kijken. In de Limburgse Staten werd Frans
gesproken, en als de heer Sasse van Ysselt, die lid is van de Tweede Kamer voor
Noord-Brabant, het woord voert, bedient hij zich van het Frans. Ook hier kwam later
reactie. Jhr. mr. G.L.M.H. Ruys de Beerenbrouck, die minister is geweest in het kabi-
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net Mackay, schreef zijn naam Ruys van Beerenbroek. Zijn zoon, de latere
minister-president, heeft de oude vorm weer hersteld.
Een zelfingenomen Holland tegenover een zuidelijke, half verfranste wereld, die
tegenstelling speelde groter rol dan de hele Vlaamse kwestie.

Onderwijs.
In de Tweede Kamer waren de Belgen in de regel in de oppositie, veelal niet om de
zaak, maar om de oppositie. Daardoor werden allerlei wetsvoorstellen met een kleine
meerderheid aangenomen of verworpen. De parlementaire arbeid heeft niet geleid
tot een samenwerking tussen Noord en Zuid, gedragen door een gemeenschappelijk
besef van verantwoordelijkheid.
Scherp en diep werden de tegenstellingen op het gebied van het onderwijs. Niet
op dat van de lagere school. Grondslag van het lager onderwijs was en bleef de wet
van 1806, die in het Noorden had geleid tot een openbare lagere school met een
Protestantse kleur, maar toch strevend naar een ‘Christendom boven
geloofsverdeeldheid’. De geschiedenis van de brave Jozef en zijn nijdige broers nam
er een grotere plaats in dan het Evangelie van het Kruis van Golgotha. En overigens
was er nuancering naar de plaats, waar de school stond. De Veluwe is nu eenmaal
Den Haag niet.
Hetzelfde kreeg men nu in het Zuiden. Maar de Regering zorgde er voor, dat daar
R.K. onderwijzers werden aangesteld, dikwijls uit het Noorden afkomstig en daar
opgeleid. Zij hebben het onderwijs in België op hoger peil gebracht.
De botsing kwam op het gebied van de Latijnse scholen en van de universiteiten.
Het voorbereidend hoger onderwijs werd in het Noorden van ouds gegeven aan de
Latijnse scholen, stedelijke instellingen, en elk stadje, dat mee wou doen, had er een.
In het Zuiden waren ook zulke stedelijke inrichtingen, colleges geheten. Maar
daarnaast hadden de bisdommen ook colleges gesticht, zuiver kerkelijke inrichtingen,
waar niet alleen de a.s. priesters hun aanvankelijke opleiding kregen, maar waar ook
andere jongens werden ingeschreven. Tussen de stedelijke en de bisschoppelijke
colleges bestond dus concurrentie, waarbij de eerste aan het kortste eind trokken,
omdat de geestelijkheid hoe langer hoe sterker de kerkelijke instellingen propageerde.
De Regering werd er door verontrust. Want de gehele vorming van de jeugd, die
bestemd was voor leidende functies in bestuur en maatschappij, dreigde in handen
van de geestelijkheid te geraken. Bovendien vond Falck de
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opleiding aan de kerkelijke colleges onvoldoende, ook voor de priesters. De docenten
waren geestelijken, die alleen veel wisten ran het Latijn en de theologie, maar niet
van wat er in het volle even te koop was. Op den duur zou iedereen het merken, dat
de pastoors buiten het leven stonden door hun gebrekkig en eenzijdig onderwijs, en
dat zou leiden tot verachting van de geestelijke stand en tot verwaarlozing van de
godsdienst.
Minister Goubau, een liberale Belg, liet zich heel wat krasser uit. De jongelui, die
later naar het groot-seminarie zouden gaan, om daar hun eigenlijke theologische
opleiding te genieten, moesten een betere vooropleiding hebben, ‘om niet bij de
woorden des meesters te zweren, opdat de duisternis eenmaal voor het licht en de
domheid voor godsdienstige beschaving en geleerdheid plaats make’. Er is geen
sprake van, dat Willem I het Zuiden Protestant wilde maken, maar wel wilde hij de
geestelijkheid liberaliseren, zoals de gezeten burgerij voor een groot deel
geliberaliseerd was. In het Zuiden had de loge grote invloed en voor velen was
Voltaire nog altijd de grote profeet.
En dan het eigenlijk hoger onderwijs. In het Noorden waren drie Rijksuniversiteiten,
die te Leiden, Utrecht en Groningen. Het Zuiden had alleen de uit de Middeleeuwen
stammende universiteit te Leuven. De Koning stichtte daarnaast twee
Rijksuniversiteiten, nl. te Gent en te Luik. Al weer mis, zeiden de bisschoppen in
het Zuiden: de Paus alleen heeft het recht, universiteiten te stichten. In het
stichtingsbesluit stond, dat er naar gestreefd zou worden, dat aan de beide nieuwe
universiteiten ook een theologische faculteit zou worden verbonden met R.K.
hoogleraren. Maar de R.K. Kerk dacht er niet aan, de opleiding van haar geestelijken
toe te vertrouwen aan de staat.
Toen heeft de Regering in 1825 twee heel krasse besluiten genomen. Alle kleine
seminaria (de kerkelijke colleges of scholen) werden gesloten. De stedelijke colleges
hadden het rijk alleen. Bovendien werd aan de universiteit te Leuven een Collegium
Philosophicum opgericht. Niemand zou zich voortaan als leerling van een
groot-seminarie mogen laten inschrijven, of hij moest eerst twee jaar de colleges
volgen van deze nieuwe inrichting. De bedoeling is duidelijk: alle a.s. priesters zouden
eerst twee jaar worden bijgelicht door hoogleraren, door de staat benoemd. Wie zich
aan de nieuwe voorschriften zou onttrekken, door b.v. in Frankrijk te gaan studeren,
stuitte al gauw op verbodsbepalingen, die hem ook deze kans ontnamen.
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Maar deze krasse maatregelen heeft de Regering niet kunnen handhaven. Na twee
jaar moest zij al bakzeil halen. De kleine seminaria gingen weer open en de studie
aan het collegium philosophicum werd facultatief verklaard. Men had het net zo goed
onmiddellijk kunnen sluiten, want nu de studie niet meer verplicht was, kwam er
niemand meer. Slechts een betrekkelijk kleine groep liberalen in het Zuiden had de
maatregelen van de Koning toegejuicht; de geestelijkheid was onverzettelijk, en
daartegen was de Regering machteloos.

Concordaat.
Dat de Koning bakzeil haalde, stond in verband met zijn pogingen, om met de Paus
tot een regeling te komen, wat de R.K. Kerk in de Nederlanden betreft. Daarbij dacht
men natuurlijk aan een concordaat, een officieel verdrag tussen de regering van een
bepaalde staat en de pauselijke stoel, tot regeling van de verhouding van de R.K.
Kerk tot de betreffende staat. Voor België wàs er een concordaat, uit de
Napoleontische tijd, toen België een deel van Frankrijk was. Maar die regeling kon
volgens Rome niet meer gelden, want de Protestant Willem I kon niet treden in de
positie van Napoleon, die ‘een zoon der kerk’ was. De Koning wilde wel een nieuw
concordaat, maar hij had er zijn eigen bedoelingen mee. Bij zijn politiek ten opzichte
van de seminariën wilde hij van onderen af de kerk liberaliseren, door de a.s. priesters
te beinvloeden. Door een concordaat wilde hij bewerken, dat de leiding zou komen
in handen van bisschoppen, die hem niet tegenwerkten. Het liefst wilde hij de regeling
van 1559 doen herleven, waarbij de Koning de bisschoppen aanwees en de Paus ze
benoemde, als er geen bezwaren waren, ontleend aan het canonieke recht. Het spreekt
haast wel vanzelf, dat de Paus daar niets van wilde weten. Eindelijk, na lange
onderhandelingen, werd in 1827 een overeenkomst getroffen: de kapittels zouden
de voordracht opmaken, maar voor zij haar aan de Paus zonden, zouden zij er zich
van moeten vergewissen, dat er niemand op voorkwam, die de Koning niet welgevallig
was.

's Konings idealen.
Toen dit concordaat in 1827 tot stand kwam, heeft de Koning een opstel geschreven,
dat natuurlijk niet werd gepubliceerd, maar waarin voor het nageslacht toch duidelijk
is geworden, in welke
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richting zijn politieke en kerkelijke idealen gingen. Hij wil een federatie van
soevereine Europese staten in de trant van de Verenigde Staten van Amerika, met
de Paus, die immers één van de wereldlijke vorsten is, als erevoorzitter. De vorsten
moeten niet alleen de politieke, maar ook de geestelijke chefs zijn van hun volken,
en de Paus treedt met de R.K. Kerk in een bepaald land alleen in contact via de vorst.
En tussen Protestanten en Roomsen moet een eenheid groeien, gelijk de Koning het
ook als zijn taak beschouwt, de Protestantse richtingen tot eenheid te brengen. Dat
laatste heeft de Koning trouwens in de koloniën gedaan. Hij heeft een besluit
uitgevaardigd, waarbij de Hervormde en de Lutherse Kerk op Curaçao werden
verenigd tot één Protestantse Kerk. Hij heeft in 1835 gedecreteerd, dat alle
niet-Roomse Nederlanders in de Oost gerekend zouden worden tot de éne Protestantse
Kerk in Ned. Indië. De godsdienstvrede, zo is de redenering van de Koning, wordt
belemmerd door verschillen betreffende de leer en de eredienst. Het laatste is het
minst ernstig, want daar gaat het alleen om menselijke instellingen. De leergeschillen
zijn ernstiger, maar ook niet onoverkomelijk. De Christenen moeten minder letten
op wat verdeelt, en meer op wat verenigt. Zij moeten de verschilpunten, die hinderlijk
blijven, over het hoofd zien krachtens de liefde, door Christus geboden; zij moeten
bedenken, dat de leergeschillen slechts de feiten betreffen, niet de conclusies. Men
kan verschillen over de transsubstantiatie en over de absolutie, maar over de
levenswandel en over het eeuwige leven, daarover is geen verschil. Zodra men dus
tot de vraag komt: wat betekent uw belijdenis in de praktijk, dan vallen de verschillen
weg.
Deze beschouwingen zijn weinig oorspronkelijk. Hier is de vrijzinnigheid uit die
tijd aan het woord, die verdraagzaam is jegens iedereen, behalve jegens de dwepers,
en die geen besef heeft van de diepte der verschillen. Ook in de verhouding tot de
Afgescheidenen, waarover in een ander hoofdstuk wordt gesproken, is dezelfde
opvatting telkens aan het woord. Een schrijver uit het Noorden betoogde in een
brochure, dat men natuurlijk de godsdienstvrijheid moest handhaven, maar dit
behoefde niet te betekenen, dat men dwepers hun gang liet gaan.

Franse felheid.
Het geschil met de Roomse Kerk was wijd en diep, maar het conflict om de taal was
fel. In 1819 verscheen een Taalbesluit, waarbij
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bepaald werd, dat de ambtenaren in de provincies Oost- en West-Vlaanderen,
Antwerpen en Limburg vanaf 1 jan. 1823 het Nederlands machtig moesten zijn en
zich er in de stukken van moesten bedienen. De ambtenaren gehoorzaamden. In een
later besluit werd het gebied, waarin het Nederlands zijn rechten herkreeg, d.w.z. de
taal van het volk de taal van het officium werd, nog met twee arrondissementen
uitgebreid.
Tegen deze taalbesluiten rees een fel verzet. De Franskiljons vonden het Nederlands
minderwaardig. Deftige families, ook uit Maastricht, stuurden hun kinderen zo vroeg
mogelijk naar Franse kostscholen. Streng Roomse en radicaal liberalistische kringen
waren het op dìt punt volkomen eens. Het conflict met de Koning kreeg hier het
karakter van een vete. Vooral een aantal radicale advocaten in Brussel roerde zich
geducht. De Staten van Brabant en van West-Vlaanderen keerden zich tegen de
taalbesluiten. In deze felheid lag de mogelijkheid van een monsterverbond tussen de
‘clericalen’ en de ‘liberalen’. Maar de liberalen hadden daarbij de leiding. In haar
conflicten met de Roomse Kerk had de Regering het liberalisme aangemoedigd, maar
dat liberalisme, geheel door Frans-revolutionaire sentimenten beheerst, nam de leiding
in het verzet. Daar kwam bij, dat de Regering telkens aarzelde; werd het verzet te
heftig, dan gaf zij toe, dan stelde zij uit of veranderde van koers. Ook in de
taalbesluiten. In juni 1830 werd het Frans in de Vlaamse provincies weer facultatief
gesteld. In een vertrouwelijke brief aan Groen heeft Thorbecke, die toen professor
was in Gent en er dus ‘bovenop zat’, eens geschreven, dat iemand de lust zou vergaan
om een regeringspolitiek te steunen, waarvan hij vreesde, dat het morgen niet meer
de politiek van de regering zou zijn.

Diepere zin van het conflict.
Wie alleen de verschijnselen aan de oppervlakte bekijkt, die vindt hier een verhaal
van vele ergernissen. In dat verhaal komt telkens de slapheid en de onvastheid van
de regering aan de orde, maar niet minder de onredelijkheid en de agitatiezucht van
de Belgische opposanten. Bij dat laatste moet niet over het hoofd worden gezien, dat
de Belgen, voorzover zij een natie vormden, in elk geval een natie waren zonder
politieke scholing, zonder een nationale traditie. De Belgische gewesten waren
eenwenlang onmondige wingewesten geweest.
Maar die dieper tracht te kijken, ziet hier zaken van wijder strek-
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king aan de orde. De mogendheden hadden Holland ‘vergroot’ met België. De Belgen
hebben vijftien jaar lang revanche genomen op deze uitdrukking. Zij streefden naar
een koninkrijk, waarvan het zwaartepunt in het Zuiden lag, met Brussel als de
eigenlijke hoofdstad.
Een koninkrijk met een overwegend Rooms karakter. In elk geval was de overgrote
meerderheid van de bevolking van dit Verenigd Koninkrijk officieel Rooms. Alles
wat ten Zuiden van de grote rivieren woonde, begon al meer één lijn te trekken, ook
door de bewustwording van de geloofsgemeenschap. En tegelijk schoof het Frans
op naar het Noorden als de ‘fatsoenlijke’ of in elk geval de ‘deftige’ omgangstaal.
De kloosterscholen met het Frans als voertaal werden de vormingsscholen voor de
kinderen der Brabantse élite.
Of zou het koninkrijk hoe langer hoe meer een liberaal koninkrijk worden? De
Brusselse liberalen ijverden er voor, en hun liberalisme was sterk op Frankrijk
georiënteerd, al vonden zij bij hun oppositie tegen de Koning aanknopingspunten in
Amsterdam.
In een sterk Rooms georiënteerde staat is moeilijk een nationaal, een in de historie
geworteld nationaal koningschap van het huis van Oranje te denken; in een liberale
staat, zoals de Belgen toen voorstonden, is alleen plaats voor een zwak koningschap.
Liberalen en clericalen in het Zuiden hadden geen hart voor Oranje en de liberalen
werden niet voor Oranje gewonnen, doordat de Koning een tijdlang ‘anticlericale’
maatregelen nam en bevorderde, dat zijn tweede zoon de Grootmeester werd van de
Belgische loge. Tegen de activiteiten, die er op gericht waren, de macht van de
Koning te breken, betekenden de eigengereidheid van Den Haag en de administratieve
bekwaamheid van Van Maanen maar weinig.
En ten Noorden van de grote rivieren?
Daar was veel politieke onverschilligheid. Daar leefde het volk rustig en braaf, en
het had een afkeer van rumoer en vooral van dweperij. Er was nog iets blijven leven
van het oude nationale besef, maar zij, die er de dragers van waren, de eenvoudigen,
de rechtzinnigen vooral, zij moesten zich wel voelen als verweesden.
Het scheen er om te gaan, of de Nederlanden zouden worden tot een overwegend
Rooms of een overwegend liberaal koninkrijk.
Een moderne Bourgondische staat, met Brussel als hoofdstad, met Antwerpen als
metropool, met Amsterdam als eeuwige rivaal, en Den Haag als een zwak
bureaucratisch centrum zonder stijl en traditie.
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Een staat, die in elk geval op generlei wijze een duidelijke en sterke voortzetting zou
kunnen zijn van wat in de 17de eeuw werd veroverd en gebouwd.
Deze ontwikkeling was in 1830 verder op weg, dan nu menigeen denkt. De toestand
van de Hervormde kerken in het land van Maas en Waal was nog even moeilijk als
in de Franse tijd; de Roomse kerken in dit gebied kregen grote sommen uit 's Rijks
kas ter beschikking, o.a. voor kerkbouw. Toen begon het Provinciaal Kerkbestuur
der Hervormde Kerk, hoewel in zijn ontstaan een creatuur van de Koning, daartegen
te ageren en circulaires om steun rond te zenden, die van sommige kansels werden
voorgelezen. De Regering was over zulk een optreden ontstemd. En Mr. A.W.
Philipse, procureur-generaal bij het Hooggerechtshof (in de Napoleontische tijd
advocaat-generaal bij het keizerlijk gerechtshof) schreef er over aan minister van
Maanen: ‘Men moest die gebefte knapen onder den duim houden.’ Het Noorden had
te zwijgen, voorzover het niet liberaal was, voorzover het nog iets wilde zeggen ten
gunste van de oude nationale krachten, die van de Hervorming.
Het leek er in 1830 sterk op, dat het Zuiden door zijn hardnekkige oppositie de
Koning gebracht had tot een politiek van retireren. Brussel was bezig te triumferen.
Het was alleen maar de vraag, of de triumf tenslotte met clericale of liberale vlaggen
zou worden gevierd. De heren in het Zuiden gingen verder met hun agitatie, die
aanvankelijk al zoveel successen had gebracht. Een oproer in Brussel was niet in
hun plannen verdisconteerd. Toen het kwam, hebben zij het weten te benutten. Maar
daardoor liep het uit, niet op het herstel van de Bourgondische staat, maar op een
onherstelbare breuk in het koninkrijk.
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3. De scheiding
Op Frankrijk georiënteerd.
Koning Willem I had bevorderd, dat aan de Belgische hogescholen ook door
Noordnederlanders werd gedoceerd. Thorbecke kreeg een katheder in Gent, Kinker
werd professor in Luik. De laatste heeft in zijn brieven soms rake typeringen gegeven
van de opvattingen der Belgen. Hij vond ze allen, zowel de liberalen als de clericalen,
Fransgezind. Maar de liberalen zouden Napoleon, de clericalen Lodewijk XVIII in
de plaats van het Hollandse gouvernement begeren.
Het was daarom geen wonder, dat de Belgen de ogen wijd open hadden, toen in
juli 1830 een revolutie in Parijs uitbrak. De Franse koning Karel X, de broer en
opvolger van Lodewijk XVIII, werd verdreven. Maar de Bonapartisten kregen geen
kans; evenmin de republikeinen. In de dagen van de grote Franse revolutie had
Philippe Egalité uit het huis Orleans, een nevenlinie van het Franse koningshuis,
getracht van de revolutie te profiteren en in de Nationale Conventie gestemd voor
het doodvonnis over Lodewijk XVI, maar kort daarop stierf hij ook onder de
guillotine. Zijn zoon Lodewijk Filips werd in 1830 koning. Het was een overwinning
van de liberale burgerij.
De nieuwe Franse revolutie gaf in Europa reden tot bezorgdheid: zou ook deze
revolutie leiden tot een Europese oorlog? Er was maar één wens: het kwaad moest
gelocaliseerd worden; het moest tot Frankrijk beperkt blijven. Maar Franse agitatoren
vonden nevenrevoluties wenselijk. En de republikeinen, die vonden, dat Lodewijk
Filips hun in de weg was getreden, zochten naar middelen, om de beweging te
radicaliseren. Zij verlegden hun activiteit naar Brussel. Franse republikeinse agenten
hebben het oproer te Brussel aangestookt.

Eerste fase: het Brusselse oproer.
Op de avond van de 25ste augustus 1830 brak er te Brussel een oproer uit. De vorige
dag was de Koning jarig geweest; om de gespannen toestand waren er geen
feestelijkheden georganiseerd.
Maar deze avond werd in de schouwburg een stuk opgevoerd: La Muette de Portici,
dat de opstand der Napolitanen tegen Karel van
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Anjou schilderde. Er kwamen gedeelten in voor, vol van het pathos der revolutie,
maar overigens was het een stuk van standing en het hof had het een vorig jaar nog
gezien. Waarom zou een liberaal bewind het dan verbieden? Tijdens de voorstelling
begonnen provocateurs al met hun ordeverstoringen, maar buiten de zaal brak het
oproer los. Er werd geplunderd en vernield, en dadelijk was de beweging tegen
Nederland en tegen de Koning en zijn vertegenwoordigers gericht. Wapenschilden
werden verwijderd, en de kreten: Weg met de Koning! Weg met de Hollanders!
werden gehoord.
De politie deed niets. Er was een garnizoen in de stad, maar ook de
garnizoenscommandant deed niets. Iedereen keek toe. Groen van Prinsterer heeft de
spitse opmerking gemaakt, dat het volk niet eerder aan het gouvernement is ontvallen
dan toen het gouvernement aan het volk ontviel. Er was plotseling een gezagsvacuüm
in Brussel. En daarvan maakten sinistere elementen gebruik, om de zaak op stelten
te zetten. Latere geschiedschrijving heeft de levensloop van sommige van deze figuren
nagegaan, zowel vóór als ná het Brusselse oproer, en het bleek het oude verhaal.
Vóór het oproer een avonturiersbestaan; ná het oproer een gevestigde positie.
Toen het een anarchie dreigde te worden, richtte de gezeten burgerij een
burgerwacht op, die de orde herstelde en zich tooide met de Brabantse kleuren. Dat
was de eerste openlijke verloochening van de band met het koninkrijk.
Wat deed de Koning? Hij riep de Staten-Generaal bijeen, om te beraadslagen. En
hij stuurde de beide prinsen met troepen naar Brussel, om de orde te herstellen.
Die opdracht is niet uitgevoerd. De Kroonprins is op verzoek van een deputatie
uit Brussel alleen in de stad gekomen en heeft daar besprekingen met de Brusselse
notabelen gevoerd. Zij kregen gelegenheid, hun grieven te uiten, en de Kroonprins
toonde daar ‘begrip’ voor. Hij zou de wensen aan zijn vader overbrengen. De
Brusselse liberalen konden zo het oproer gebruiken als een pistool, dat zij in de hand
hielden, terwijl zij hun politieke wensen kenbaar maakten. Ook Luik zorgde voor
een burgerwacht met de Luikse kleuren, en het oproer kreeg versterkingen uit Luik,
die binnenrukten onder het zingen van de Marseillaise. België was twintig jaar bij
Frankrijk ingelijfd geweest en het Franse lied van de barricaden en van de bestorming
der Tuilerieën was er dus goed bekend.
Maar van de burgerwachtordc gleed Brussel geleidelijk af naar
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de chaos, en de Koning gaf aan Prins Frederik bevel, de stad te bezetten.
De Prins begon met een proclamatie, dat zijn soldaten onder de vaandels der Ere
en van het Vaderland alleen maar kwamen om orde en rust te herstellen, en dat verder
een edelmoedige vergetelheid alle misslagen zou bedekken. En toen begon de militaire
actie. Maar van het Zuiden kwamen telkens nieuwe muiters de stad binnen; de Prins
begon niet met het afsluiten van de toegangen tot de stad. Hij probeerde de stad te
bezetten en haar tegelijk te sparen. De desperado's vochten op de barricaden, de
overigen keken tersluiks toe, hoe het zou aflopen; de heren, die zich het meest hadden
gecompromitteerd, verreisden naar Frankrijk. Maar het bleek voor onze troepen een
onmogelijke taak. Als de barricaden de weg versperren en uit dakramen en tuinen
geschoten wordt, dan moet er eerst ruimte worden gemaakt. Dan moet het kanon
dreunen. Maar de Prins wilde de stad immers sparen en geen bloed vergieten. Het
gevolg was, dat alleen het bloed van zijn soldaten werd vergoten en dat hij na drie
dagen van vergeefse pogingen het bevel gaf tot de terugtocht. Een veertig jonge
soldaten hadden zich door de burgerwacht krijgsgevangen laten maken met de
mededeling: Wij zijn óók Belgen; wij komen uit Breda en Den Bosch.

Tweede fase: het voorlopig bewind.
Toen de Prins op Antwerpen terugtrok, was het met het Nederlandse gezag in een
groot deel van het Zuiden gedaan. In Brussel kwam een Voorlopig Bewind, een
commissie, die zich proclameerde tot voorlopige regering van België. België, zo
verklaarden zij, was van nu af een soevereine, onafhankelijke staat, en zou een nieuwe
regering krijgen.
Toen het zover was gekomen, besloten de Staten-Generaal tot bestuurlijke
scheiding. Dat wil zeggen, dat Nederland en België twee afzonderlijke administratieve
gebieden zouden vormen onder Koning Willem I. In een vroeger stadium was dat
precies de wens van de Belgen geweest, maar nu niet meer.
Laten we hier iets aan toevoegen over generaal Daine. Hij was op 12-jarige leeftijd
tamboer geworden in het Franse leger, toen zijn vaderstad Namen bij Frankrijk was
ingelijfd. Hij had alle mogelijke veldtochten van Napoleon meegemaakt. Toen
Napoleon verdween en Namen bij Nederland kwam te behoren, werd Daine door
Koning Willem I benoemd tot generaal-majoor. Hij werd in
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1821 vervolgd wegens een valse wissel, maar het proces had geen voortgang.
Omstreeks 1825 kreeg hij van Koning Willem I een geschenk van 43.000 gulden om
zijn schulden te kunnen betalen.
Toen het Voorlopig Bewind zich in Brussel had gevestigd, stuurde zijn commandant
hem met 1500 man er op uit, om de bezetting van de citadel van Luik van
levensmiddelen en ammunitie te voorzien. Generaal-majoor Daine marcheerde
evenwel naar het Noorden, maakte zich meester van de vesting Venlo en stelde zich
met zijn troepen en met die vesting ter beschikking van het bewind in Brussel.

Tragisch tussenspel.
De Koning zond nu de Kroonprins naar Antwerpen, waar Nederlandse troepen onder
Chassé de citadel in handen hadden en Nederlandse kanonneerboten op de rivier
lagen. De Prins moest de bestuurlijke scheiding, waartoe nu besloten was, alvast in
Antwerpen doorvoeren en dan proberen, de rest van België zover te brengen, dat het
er zich goedschiks bij aansloot. Op dat laatste was nauwelijks kans, al was de Prins
in het Zuiden altijd populair geweest. In Antwerpen zat hij al gauw weer midden in
de intrigues. Hij liet zich door Oranjegezinde Belgen overhalen, om een poging te
doen, de kroon voor de dynastie te behouden. België zou dan volledig een aparte
staat worden, maar de Prins zou er vorst worden. De Koning stemde toe onder
bepaalde voorwaarden, maar alleen, wanneer de Belgen de kroon aan de Prins zouden
aanbieden. De Prins ging toen veel verder, dan de Koning bedoeld had. Hij vaardigde
een proclamatie uit, waarbij hij zich aan het hoofd van de Belgische beweging stelde.
Hij gaf aan de onder zijn bestuur staande gebieden, dus in de eerste plaats aan de
Antwerpenaren, toestemming afgevaardigden te kiezen voor een Belgisch Nationaal
Congres. ‘Ziedaar de taal van hem die zijn bloed heeft gestort voor de
onafhankelijkheid van uw gewesten en die zich thans met u verenigt om uwe
staatkundige onafhankelijkheid te vestigen...’
De proclamatie vond in het Zuiden maar weinig weerklank. De Prins bereikte er
bij de Belgen niets mee. Maar in het Noorden vlamde de verontwaardiging op. De
Belgen verguisden de Koning en de oudste zoon van diezelfde Koning stelde zich
aan hun zijde......?
Dat was verraad. Groen van Prinsterer, die anders zo aristocra-
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tisch-beheerst kon zijn, schreef in zijn blad Nederlandse Gedachten:
‘Iedereen gevoelt: de Prins breekt alle betrekkingen met Holland af.
Verandering in de opvolging kan door den Koning en de Staten-Generaal
tot stand worden gebracht. Hartverscheurende noodzakelijkheid voorwaar;
doch die verandering is de wil niet van den Koning, maar van den Prins.
Hoofd der Belgen, kan hij overheerscher en dwingeland, maar nimmer
Koning der Vereenigde Nederlanden zijn.’
En hoe kwam de Prins tot deze stap? Groen ziet geen andere verklaring, dan dat
de Prins niet uit verdorvenheid van hart of uit plichtsverzaking heeft gehandeld. Maar
hij onderkent blijkbaar niet, welke beginselen er in het spel zijn, hij betoont zich een
geestverwant der revolutionairen. ‘Het is dus niet onmogelijk, dat des Konings eerste
onderdaan en oudste zoon tot Koning, tot uitvoerder der bevelen van de
opstandelingen, als 't ware tot Griffier van het souvereine gepeupel worde benoemd.’
In zijn particuliere brieven is Groen nog feller. Hij hoopt dat de Prins nooit weer
een voet op Hollandse bodem zal zetten en dat de as zijner vaderen niet ontheiligd
zal worden door zijn lijk. De Prins was nog erger dan Philippe Egalité, die stak
tenminste zijn vader niet naar de kroon!
Toen de pogingen van de Prins waren mislukt, werd hij teruggeroepen. Hij hield
zich enige tijd in Willemstad op en aarzelde, de ontstemming van de Hollanders te
trotseren. Tenslotte kwam hij in stilte naar Den Haag, had er een onderhoud met zijn
vader, en werd door deze naar Engeland gezonden, om de belangen der dynastie te
behartigen. Een vergulde ballingschap!

De definitieve breuk.
Na het vertrek van de Prins ging het in Antwerpen van kwaad tot erger. De Hollandse
soldaten werden er op klaarlichte dag vermoord. Chassé, die de citadel bezet hield
en over een sterke macht beschikte, deed niets. Maar eindelijk trok hij zijn posten
terug, en toen de Belgen zich nu van het arsenaal trachtten meester te maken, gaf hij,
vooral op aandrang van zijn onderbevelhebber, bevel tot het eerste krachtbetoon in
deze hele historie: hij liet Antwerpen bombarderen!
Het Belgische Nationale Congres kwam bijeen en een van de
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eerste besluiten was, het Huis van Oranje uit te sluiten van de Belgische troon. De
Belgen organiseerden hun leger. En de Koning vaardigde een proclamatie uit: Te
wapen! De proclamatie was door Groen opgesteld en was een appèl op de diepste
nationale gevoelens, ‘onder ootmoedig opzien tot den Almachtigen God, die
Nederland en Oranje zoo dikwerf uit de grootste gevaren heeft gered ...’.
De oproep vond weerklank, vooral in Friesland en Zeeland. Behalve de gewone
garnizoenen waren op Walcheren 2400, op Zuid-Beveland 3000 en in
Zeeuws-Vlaanderen ‘meerdere honderden’ mannen van geweren voorzien. Uit
Friesland stond 35% van de weerbare mannen onder de wapenen, waaronder 1300
vrijwilligers. Een ooggetuige vertelt, dat zij uitrukten onder de kreet: Dood aan alle
Brabanders! De studenten van Leiden, Utrecht en Groningen en die van het
Athenaeum te Franeker vormden aparte compagnieën vrijwilligers.
En niemand minder dan Staring dichtte een Wapenroep:
Blink' het zwaard, voor het Erf onzer Vaadren;
Voor ons recht; voor Nassouwe; en voor de eer!
't Neerlandsch bloed, onvervalscht in onze aadren,
Lij' geen hoon van verwatenen meer!
Ziet het slagveld strijdenden vallen;
Krimpt de schaar op daavrende wallen;
Blijk' ‘Dood boven schand'!’
In ons hart geplant,
Als de leus van uw Telgen, o Vaderland!
Stond Hij niet, die regeert in den hoogen,
Ons, als Helper, door de eeuwen ter zij'?
Welk een luister de kim had omtogen,
Dreef de nacht op zijn woord niet voorbij?
Van zijn troon zal licht voor ons stralen:
Dreigt de nood, geen hulp zal ons falen!
Vergaat, wie daar, stout,
Eigen kracht vertrouwt,
Hij bestaat, die op HEM DEN ONWANKLEN bouwt.

Dat was in elk geval heel andere taal, dan die W.H. Warnsick, suikerraffinadeur en
geen onverdienstelijk poëet, plaatste in de Nederlandsche Muzenalmanak van 1827:
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Het lied der Bataven aan de Belgen.
Broeders zijn wij, edle Belgen!
Waar Oranje vader heet!
Staven zullen 't onze telgen;
Broeders zijn we in lief en leed.
Wijslijk mijden wij de klippen
Waar het volksgeluk op strandt;
Geen verschil om kerkbegrippen
Rukt ons los van 't vaderland;
't Noorden treedt het Zuiden nader,
't Zuiden hecht zich weêr aan 't Noord,
En de lof van aller Vader
Worde in aller lied gehoord!

Vonnis van de ‘vijfschaar’.
‘Er was een tijd, waarin de weegschaal der volkeren van Europa door hare vorsten
niet ter hand werd genomen, of de hollandsche maagd, aan hunne zijde op het
regtsgestoelte gezeten, wierp er mede haar oorlogszwaard of haren olijftak in, en
deed door deze bijwijlen den evenaar overhellen; - gij, die het leest, als ik, die het
schrijf, wij waren er getuigen van, hoe zij, vóór luttel jaren, met hare partij voor de
vijfschaar gedaagd, vonnis ontving van wie haars gelijken, hare minderen zijn
geweest.’
De vijfschaar - toen Potgieter dit nieuwe woord vormde naar analogie van
vierschaar, dacht hij aan de grote mogendheden Engeland, Frankrijk, Rusland, Pruisen
en Oostenrijk, die in 1831 in Londen hebben beslist, op welke wijze het Koninkrijk
der Nederlanden zou worden ontbonden. Zij, de grote mogendheden, hadden het in
het leven geroepen, zij hadden voorgeschreven op het Wener Congres, dat de
vereniging zou zijn intime et compléte. Maar er moet bij vermeld worden, dat
Frankrijk daar natuurlijk niet aan had meegedaan: de bedoeling was immers juist
geweest, een sterke wacht te plaatsen aan de noordgrens van dit agressieve rijk. Maar
de anderen hadden het beslist zo gewild, speciaal Engeland.
Het is dan ook begrijpelijk, dat de Koning zich tot de grote mogendheden wendde
om steun en advies. De stichting van het Verenigd Koninkrijk was een zaak geweest
van internationale politiek. De grote mogendheden hebben geen steun of advies
gegeven, zij hebben alleen een voorschrift uitgevaardigd, hoe de schei-
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ding moest worden voltrokken. Het lijkt op het eerste gezicht vreemd, dat zij zo hun
eigen werk liquideerden. Maar het was vijftien jaar geleden, dat zij de vereniging
hadden bepaald, Frankrijk sprak nu mee - en door de mond van Talleyrand -, Rusland
en Oostenrijk hadden de handen vol met opstanden in eigen gebied, Pruisen was
ontstemd over onze politiek betreffende de Rijnvaarttollen, en bovenal: Engeland
was in de politiek van koers veranderd, nu het bewind van de Tories was beëindigd
en de Whigs het als hun voornaamste taak beschouwden, een eind te maken aan de
politiek van Wellington en te streven naar een nauwe samenwerking met Frankrijk.
Het ergerlijke is dan ook niet zo zeer, dat de grote mogendheden het koninkrijk
wilden liquideren, maar wel de onbeschaamde wijze, waarop zij hun besluiten binnen
enkele maanden weer radicaal veranderden. Het blijkt uit dit relaas:
1. Op 20 december 1830 besloten de vijf mogendheden, buiten tegenwoordigheid
van de Nederlandse gezanten, dat de onafhankelijkheid van België erkend en
dat het Voorlopig Bewind uitgenodigd zou worden, afgevaardigden naar Londen
te zenden.
2. Op 20 januari 1831 werden de voorwaarden van de scheiding vastgesteld en
aan beide partijen opgelegd: de grenzen zouden zijn als voor 1795; de Koning
behoudt Luxemburg, de Belgen zouden 16/31 van de staatsschuld overnemen
en vrije vaart behouden op onze rivieren en koloniën.
3. De vijf mogendheden verklaren, dat geen verwant der in hun landen regerende
dynastieën Koning der Belgen mag worden.
4. Op 18 februari aanvaardt Koning Willem I de januariprotocollen, en vordert,
dat de Belgen, die ze hadden afgewezen, hetzelfde zullen doen.
5. Op 19 februari geven de vijf mogendheden een verklaring af, waarbij zij zich
geheel aan de zijde van onze Koning stellen. Zij verklaren, dat de Belgen alles
hebben verkregen, wat zij wensen, en dat zij nu de Januari-protocollen hebben
te aanvaarden. Zij moeten goed weten, dat de beslissingen van januari
fundamenteel zijn en onherroepelijk. Zij hebben wel te bedenken, dat wie vorst
van de Belgen zal worden, deze schikkingen van januari zal hebben te accepteren.
6. Drie dagen later, op 22 februari, maakte het Voorlopig Bewind in België bekend,
dat het de schikking niet zal aanvaarden. Het wil Maastricht en
Zeeuwsch-Vlaanderen er bij hebben en het vindt de regeling van de staatsschuld
onaanvaardbaar.
7. De conferentie te Londen dringt de 17de april er bij de
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8.
9.

10.

11.

12.

Belgen op aan, de januari-protocollen nog in april te aanvaarden.
Op de 10de mei maakt de conferentie er een ultimatum van: De Belgen moeten
vóór 1 juni de januari-protocollen aanvaarden.
De Belgen geven aan dit ultimatum geen gehoor, maar wel kiezen zij op 4 juni
Prins Leopold van Saksen-Coburg als hun koning. Deze Prins maakt zich gereed,
om naar België te gaan, en met de Belgen te weigeren, de januari-protocollen
te aanvaarden.
Op 22 Juni laat Koning Willem I te Londen bekend maken, dat hij de persoon,
die, zonder de januari-protocollen te aanvaarden, als soeverein van België gaat
optreden, als zijn vijand zal beschouwen.
Op 24 juni vaardigen de vijf mogendheden een beschikking uit, waarbij de
januari-protocollen op zij worden geschoven en er een nieuwe akte van scheiding
wordt opgelegd, die voor de Belgen veel voordeliger is. Deze nieuwe akte van
scheiding staat bekend als de 18 Artikelen. De Belgen zouden maar een klein
deel van de staatsschuld hebben over te nemen, zij kregen uitzicht op Maastricht,
en over Luxemburg zou een nader onderzoek plaats hebben. Vooral dit laatste
was voor de Koning persoonlijk moeilijk te aanvaarden. Want Luxemburg was
bij een apart besluit van het Wener-Congres hem als groothertogdom toegekend
als schadeloosstelling voor het verlies van de Nassause erflanden aan de Lahn.
Het Belgisch Congres aanvaardt de 18 Artikelen en Leopold van Saksen-Coburg
doet zijn intocht in Brussel. Maar Konin Willem I weigert deze 18 Artikelen te
aanvaarden.

Het lijkt op het eerste gezicht ongelooflijk, dat de grote vijf op de 10de mei een
ultimatum aan België stelden, om de Januari-protocollen, die immers fundamenteel
en onherroepelijk waren, te aanvaarden, en dat diezelfde mogendheden op 24 juni
hun regeling zo radicaal wijzigden. Maar Thorbecke had al eerder geschreven: ‘Wij
geloofden eerst, bij het lezen, onze ogen niet. Wij herinnerden ons vervolgens, dat
het paard van Caligula consul was en dat wij ons over zovele dingen verwonderen,
alleen omdat wij ze niet hebben bijgewoond.’
Maar er is voor deze frontverandering van de mogendheden een verklaring, waarbij
wel dient bedacht te worden, dat praktisch Engeland en Frankrijk, als zij eensgezind
waren, hun zin konden doordrijven. De Belgen zochten een koning. Zij hebben
gedacht aan een zoon van de Franse koning, maar dat bleek politiek on-
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uitvoerbaar. Toen is, niet zonder Engelse invloed, de keus gevallen op Leopold van
Saksen-Coburg. Een Duitse hertogzoon, die generaal was geweest in Russische
dienst, daarna als Engelsman genaturaliseerd en gehuwd met prinses Charlotte, die
toen troonopvolgster was. De Engelsen zagen in hem dus toen de gemaal van hun
toekomstige koningin. Hij werd veldmaarschalk en hertog. Maar zijn gemalin stierf
reeds in 1817. Het is bekend, dat zij oorspronkelijk bestemd was geweest voor onze
Kroonprins, maar zij maakte dat huwelijk onmogelijk door haar openlijk
gedemonstreerde afkeer voor Oranje. Na het overlijden van zijn gemalin bleef Leopold
in Engeland wonen, en hij werd geheel als een Engelsman en lid van de royal family
beschouwd. Hij had nu trouwplannen: hij zou huwen met een dochter van de Franse
koning. Het kon niet mooier, een Engelse prins, die tegelijk de schoonzoon werd van
de Franse koning. Het klopte wel niet op het besluit, hierboven onder 3 vermeld,
maar dat mocht blijkbaar niet hinderen. Een koningschap van Leopold was voor
Fransen en Engelsen zo aanlokkelijk, dat zij op wens van deze candidaat hun
fundamentele en onherroepelijke besluiten wijzigden.

Voorwaarts!
Toen heeft de Koning het besluit genomen, dat van overleg, steun of advies van de
mogendheden niets was te verwachten en dat hij naar de wapens moest grijpen. Hij
gaf het bevel tot de opmars in België. Twee feiten hebben aan deze opmars reeds
dadelijk een kleur en een gloed gegeven, die het mogelijk maakte, dat weinig
geoefende soldaten en schutters grote dingen presteerden.
Het eerste was de zelfopoffering van Van Speyk. Jan Carel Josephus van Speyk
was opgevoed in het burgerweeshuis te Amsterdam en als 13-jarige jongen kwam
hij bij een kleermaker in de leer. Maar later ging hij naar de marine. Hij was in 1831
als luitenant ter zee 2de klasse commandant van een kanonneerboot op de Schelde.
Toen zijn schip in de storm op drift raakte en tegen de Antwerpse kade botste,
probeerden de muiters het schip te vermeesteren en de Nederlandse vlag neer te
halen. Maar Van Speyk stak de lont in het kruit en vloog met vriend en vijand in de
lucht.
Op wereloze prooi verhit,
Besteeg een schaar van onverlaten
Den bodem die daar worstlend lag,
En dreigt en schreeuwt: ‘Haalt neer de Vlag!’
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MEN STRIJKT ZE NIET! Nu wagen 't handen Onwaardig ieders braven druk!
Nu wagen zij 't met driesten ruk Zij wagen 't heilige aan te randen!
En woest getier en hoongelach
Verkondt den naam van Neêrlands vlag.
Wie wreekt haar? Zie! zij is gewroken!
VAN SPEYK, Gij straftet 't vuige rot!
Een blik beval uw ziel aan God;
De scheepsmijn vlamt, de golven rooken!
De vijand werd met u verplet;
En Neêrlands Vlag voor schand gered!

In die trant heeft Staring het bezongen; het had ook van een andere dichter kunnen
zijn, want het chauvinisme dicht altijd in dezelfde geest. Het verwondert ons dan
ook nauwelijks, dat Staring, die anders de muze van de romantiek slechts lachende
omhelsde, en altijd een tikje rationalist bleef, zijn gedicht eindigt op dezelfde manier,
als waarop Helmers van De Ruyter gewaagde:
Waarheen ook Neêrlands stevens zwieren:
Gedragen langs d' onmeetbren kolk
Vòlgt het uw roem - het verste volk
Staat òp naar onze mastbanieren,
En leest daar met ontzag uw Naam,
Geschreven door de hand der Faam.

Maar er was nog een ander feit, van verder strekkende, diepere betekenis. Vier weken
voordat de Koning het bevel gaf om op te rukken, stonden onze troepen ten Zuiden
van de straatweg van Tilburg naar Breda opgesteld. Achter hun rug lag het grote
tentenkamp van Gilzerijen, en voor hen de straatweg, waarlangs de Koning zou
komen. Prins Frederik had het leger gereorganiseerd, en nu stond het klaar voor de
grote revue. De soldaten wisten het: de Koning komt niet alleen. De Kroonprins is
er bij. De Kroonprins, op wie iedereen zo boos is geweest, toen hij zich met de Belgen
solidair verklaarde. Maar het is de vraag, hoe de reactie van het leger zal zijn. Er was
bij sommigen aarzeling en vrees, dat de troepen zich van toejuichingen zouden
onthouden, omdat de Kroonprins er bij was. Maar toen zij kwamen aanrijden, de
Koning, de Kroonprins op zijn schimmel, de beste ruiter van ons
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leger, de held van Quatrebras en Waterloo, en daarachter zijn drie zoons, Willem,
Alexander en ook de jongste, Hendrik, nog maar pas tien jaar oud, toen overweldigde
het nationale gevoel de harten, toen spoelde het alle wrok en reserve weg, en toen
werd het één bruisende jubel, waarmee de Koning mèt zijn prinsen werd ontvangen.
Daarop heeft Prins Frederik een schoon offer gebracht. Hij was de
legercommandant; hij stond klaar voor de opmars, hij zag de kans, om zijn échec in
Brussel te compenseren door een veldtocht te leiden aan het hoofd van een leger, dat
hij had opgebouwd, en hij bewoog de Koning, het opperbevel niet aan hem, maar
aan de Kroonprins op te dragen. ‘De veldheer van Quatrebras en Waterloo, de
troonopvolger, is alleen op zijn plaats aan het hoofd van het leger te velde. Alleen
aan het hoofd van die krijgsmacht, anders nergens, kan Oranje deelnemen aan de
oorlog; alleen als opperbevelhebber, in geen andere betrekking, kan hij zijn oude
roem handhaven en de volksgunst herwinnen.’
Wat Prins Frederik beoogde, is gelukt.
De Kroonprins werd opperbevelhebber en leidde het leger in een veldtocht van
tien glorieuze dagen tot een volledige overwinning. De Belgen hielden er twee legers
op na, een Scheldeleger en een Maasleger. En dat moesten zij ook wel, want wie
even op de kaart kijkt, verstaat, wat het zeggen wil, dat de Nederlandse troepen
Maastricht bezet hielden en evenzo de citadel van Antwerpen. Dat deed een
tangbeweging vrezen. Maar de Prins stootte in het midden door, en drukte het
Maasleger naar het Oosten weg, na gevechten bij Hasselt, terwijl het Scheldeleger
tegelijk naar het Zuidwesten werd teruggeworpen. Koning Leopold moest haastig
uit Leuven vluchten, wilde hij niet als krijgsgevangene in handen vallen van de
Kroonprins. Onze voorposten stonden nog twee uren van Brussel en er was geen
enkel regiment meer over, om de hoofdstad te verdedigen. Maar het werd geen aanval
op Brussel. Haastig rukte een Frans leger op, om de Belgen te helpen. Het passeerde
Waterloo, waar het grote monument stond, de leeuw van Waterloo, herinnering aan
de grote Franse nederlaag en de roem van de Kroonprins. De Franse troepen hebben
dat beeld geschonden. Maar dat maar en passant. Zij moesten proberen te doen, wat
de Belgen helemaal niet bleken te kunnen, de Nederlandse troepen onder de Prins
van Oranje tegenhouden. Het werd een kwestie van besprekingen. De Kroonprins
had nl. opdracht niet met de Fransen te gaan vechten, en hield zich aan zijn orders.
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Reeds een paar dagen later trokken beide legers terug, het onze naar Gilzerijen en
het Franse naar Frankrijk.
Het volk genoot:
De Leeuw van Waterloo streed, wat hij strijden kon;
Hij kwam, hij zag, hij overwon.
Der Belgen vorst was ook verschenen,
Kwam ook, zag ook, maar - maakte benen!

Er is in de vreugdezangen over de Tiendaagse Veldtocht een bijna kinderlijke
bravoure, maar we moeten niet vergeten, dat de Belgische agitatoren zo lang en zo
grondig op de Hollandse kaaskoppen als op het lafste volk van de wereld hadden
gescholden, dat de reactie begrijpelijk was.
Maar laten wij nog eenmaal Staring aan het woord. De Belg Félix de Mérode had
gezegd, dat Van Speyk dronken was, toen hij de lont in het kruit stak. Staring laat
deze Belg nu zijn oordeel, na de Tiendaagse Veldtocht, aldus uitbreiden:
Te pronken met VAN SPEYK, daarvoor zie ik geen reden!
't Is klaar, dat hij te diep in 't glas gekeken had.
Een nuchtren mensch doet als wij Belgen deden:
Eer 't ernst wordt geeft hij 't op, of kiest het hazenpad.

Maar er is iets beters dan de wat brallende poëzie uit die dagen bewaard gebleven.
Groen had misschien wel het felst van allen geoordeeld over de Kroonprins. Zijn
particuliere brieven zijn nog krasser dan wat hij in het openbaar schreef. Maar nu de
Prins als overwinnaar terugkeerde, schreef Groen in Nederlandse Gedachten een
woord, dat meer is dan een welkom, meer dan een woord van verzoening:
‘En gij, o Prins! wiens naam en voorbeeld onze legerscharen hebben
ontgloeid, levendige dankbaarheid wekt gij in ons op bij de gedachte aan
uwe zelfopoffering en aan uw moed. Doch, gelijk afkeuren geen beleedigen
was, zoo ontaarde geen dankbaarheid of hoogachting in vleierij. Opnieuw
en in een heerlijke proef hebt gij aan Nederland en aan Europa getoond
wat van uwe veldheersbekwaamheid, wat van heldenstaal kan worden
verwacht; maar weet! het Huis van Oranje is niet ten strijde alleen voor
het Vaderland bestemd.
Aan het Vaderland was uw zwaard gewijd; maar weet! het zwaard uwer
stamgenooten was, niet in de dagelijkse, flaau-
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we beteekenis der uitdrukking, maar inderdaad en met nadruk tevens aan
God gewijd; en wat is een Vaderland, wat is vooral het Nederlandsche
Vaderland zonder God? Wat was de Oranjebanier, waar zij niet tevens de
gezegende standaard van het Christendom was? Het Evangelie is de eenige
rotssteen waarop het heil van Volken, Staten of bijzondere personen kan
worden gebouwd. Daarvoor, voor het zuiver Evangelie, hebben uwe en
onze vaderen de magt van Spanje, en, met anderen, in den dertigjarigen
krijg, Oostenrijks geweld, en meermalen, ook toen zij alleen hebben
gestaan, Frankrijks verraderlijken tijgersprong getrotseerd; en er is in de
drie laatste eeuwen voor Nederland geen tijdperk van geluk en luister
geweest, waarin de naauwe en innige band van Nederland, Oranje en
Christendom, dat drievoudige snoer, gelijk het teregt werd genoemd, niet
glansvol en zegenrijk wedergevonden wordt. Bij de gedachte hieraan wekt
uwe merkwaardige levensloop dubbele belangstelling op. Het is, alsof
eene onzichtbare hand u, op de onstuimige zee, voor wegzinken heeft
behoed; het is, alsof zij u door alle beproevingen, door alle gevaren en
worstelingen heen, met kracht en onweerstaanbaar naar uwe bestemming
geleidt. Tegen Frankrijk en het bijgeloof, dat is de leus van Willem III
geweest; tegen Frankrijk en het ongeloof, moge uwe leus zijn, door Gods
genade geschreven in uw hart; dan zult gij staande blijven ook tegen de
losgelaten hel!’
Aan het graf van Groen herinnerde Elout van Soeterwoude er aan, hoe hij en zijn
vriend Mackay, toen zij uit de Tiendaagse Veldtocht terugkeerden, door deze
boodschap van Groen in vervoering werden gebracht.
De mannen, die hadden deelgenomen aan de veldtocht, waren gerechtigd, het
Metalen Kruis te dragen, gegoten uit veroverd Belgisch geschut. En 25 jaar na deze
gebeurtenissen werd voor het paleis op de Dam een gedenknaald opgericht, die
spoedig de bijnaam Naatje verkreeg, en later is verwijderd.

Status quo.
De veldtocht, al was zij dan door Franse interventie gestuit, had wel enige indruk
gemaakt. De mogendheden ontwierpen nu een nieuwe regeling, de 24 Artikelen, iets
gunstiger voor ons land
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dan de 18, maar toch nog veel ongunstiger dan de januariprotocollen. De Belgen
namen ze aan; maar de Koning weigerde, en met die weigering was de gehele natie
het eens.
De mogendheden besloten toen, Nederland te dwingen. In 1832 werd er embargo
gelegd op Nederlandse schepen in Engelse en Franse havens; onze kusten werden
geblokkeerd; een Frans leger van 100.000 man onder maarschalk Gérard rukte op,
om een einde te maken aan onze bezetting van de citadel van Antwerpen. Chassé
was in naam opperbevelhebber van de citadel, maar de commandant van de artillerie,
majoor Selig, de ziel van de verdediging. Zowel het Nederlandse als het Belgische
leger keken uit de verte toe. Na een hevig bombardement werd de citadel overgegeven,
terwijl de marine onze kanonneerboten op de Schelde liet zinken. De bezetting van
de citadel werd in krijgsgevangenschap naar Frankrijk gevoerd en in 1833 volgde
een wapenstilstand. Maar nog steeds weigerde de Koning, in de 24 Artikelen te
berusten.
Het is hem later heel kwalijk genomen. Het was koppigheid en onverstand en er
kon alleen maar kwaad uit voortkomen. Want wat verwachtte de Koning? Een
verandering in de Engelse politiek? De val van de Juli-monarchie? Hij koesterde
illusies; de uitkomst bewees het. Maar generaal Knoop heeft in zijn Herinneringen
aan de Belgische omwenteling deze opmerking gemaakt: Stel eens, dat het lange
wachten van de Koning beloond was geworden, dat er werkelijk een verandering
was gekomen, wat zou dan het gevolg geweest zijn? Dan zou er dit over de Koning
zijn geschreven, zegt hij: ‘Wat een grootheid van karakter, wat een moedig volhouden
van de kamp voor een goede zaak! Terwijl nergens een straal van hoop schijnt te
lichten en alles schijnt te nopen tot berusting en onderwerping, blijft hij onversaagd
het hoofd omhoog houden en eene betere toekomst afwachten; hij is eene rots geweest,
die onbezweken den golfslag der omwentelingen heeft weerstaan; hij is en toonbeeld
geweest van wat een waar Koning moet zijn...’
Deze lofrede evenwel is nooit gehouden. De Koning moest tenslotte toegeven, en
in 1839 kwam het eindverdrag tot stand, nog minder voordelig dan de 24 Artikelen,
omdat België nu een compensatie moest hebben voor de onkosten van de tijd van
de status quo. De helft van Luxemburg kwam aan België, en omdat Luxemburg deel
had uitgemaakt van de Duitse Bond, moest daar een compensatie voor worden
gevonden. De Nederlandse provincie Limburg werd daarom tot deel van de Duitse
Bond verklaard; het was een deel van het koninkrijk en tegelijk een deel van deze
Duit-
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se creatie. Dat is zo gebleven, totdat in 1866 de Duitse Bond bezweek.

Afscheid.
Kort nadat het eindverdrag tot stand was gekomen, nam de Koning afscheid. Het
was zijn voornemen voor de tweede maal in het huwelijk te treden. Zijn eerste
echtgenote, Koningin Wilhelmina van Pruisen, was in 1837 overleden, na een
gelukkige echtverbintenis van 46 jaar. De Koning voelde zich eenzaam. Zijn zuster
Louise, aan wie hij zoveel had gehad, was er ook niet meer. De Koning dacht nu aan
een huwelijk met een Belgische, een Roomse dame, de gravin Adrienne Louise Flore
Henriette d' Oultremont, die hofdame bij de Koningin was geweest. Groen heeft de
opvattingen en stemmingen van de Koning in telegramstijl genoteerd, zoals hij ze
van de Koning heeft gehoord: ‘Behoefte aan vrouwelijke omgang. Moeder, zuster,
gedurende 46 jaren de Koningin. Na langen arbeid, verpoozing, ontspanning; une
compagne. Nog gezond; doch kan gebrekkig worden. Hetgeen men nu van de
Koningin verbreidt, valsch; als men 46 jaren met iemand geleefd heeft, weet men
wel omtrent, hoe zij het opnam. Het is eene particuliere zaak. Ik beschouw mij als
in een land van vreemdelingschap; ik denk ook ernstig, verblijd mij, dat mijn
lotgevallen in Gods hand zijn; kan zeggen met Paulus, 1 Cor. 4: 3 en 4 ...... Ik hecht
aan de belijdenis; mij dunkt, er is geen reden, daaraan te twijfelen. Wat deed Willem
I, wat deed Maurits? Zou men willen, dat ik een maîtresse nam? Doch er is opruijing.
Men wil van de zaak gebruik maken. De couranten zijn vol leugens en zelf zal ik het
toch best weten. Maar ik erken het regt niet van anderen om er mij iets in voor te
schrijven ......’.
Het leek eerst, alsof de Koning van het huwelijk zou afzien. Maar nadat de
grondwetsherziening, die noodzakelijk was door de afscheiding van België, haar
beslag had gekregen, deed hij afstand van de regering. Zijn zoon, Willem II, volgde
hem op. De scheidende koning vertrok naar Berlijn, naar het huis, waar zijn gezin
woonde in de Franse tijd, in de tijd der ballingschap, en daar huwde hij met de gravin
d' Oultremont. Op 8 maart 1841 schreef de gouverneur van Noord-Holland in zijn
rapport aan de nieuwe Koning, dat het huwelijk van de gewezen koning zowel bij
de burger- als de lagere volksklasse afkeuring vindt. ‘In eene sociëteit aan het Rokin,
genaamd Beurszicht, waar veel effectenhandelaars

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 3

173
zijn, heeft men eene buste van den gewezen Koning den neus afgeslagen en dien met
minachting weggeworpen. In eene andere sociëteit, in het logement De Jonge Graaf,
heeft men soortgelijke buste, bij afslag en ten blijke van minachting, onderling geveild
en voor 25 centen verkocht.’ Bij dit rapport is een pamflet gevoegd, dat in Amsterdam
veel wordt verkocht en gelezen: Brief aan een inwoner van Vetweidenland, bij
gelegenheid van het huwelijk van Willem Kaaskoper en Jetje Dondermond.
In 1843 stierf Willem I onverwacht in Berlijn. Men vond hem op een morgen dood
in zijn stoel, met in zijn hand het boekje van Thomas à Kempis over de Navolging
van Christus, waarin hij gewoon was elke morgen te lezen.
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4. De staat en de dwepers
‘Gezelschappen’
In de eerste helft der 19de eeuw stond in het dorpje Oosterlittens een dominee
Laurman, die een boekje in het licht gaf onder de titel: De Dweeper.
Hij was over zijn gemeente goed tevreden. Zij kwam 's zondags trouw onder zijn
gehoor en had een roemenswaardige afkeer van dweperij. Dat was wel de vrucht van
het werk van zijn vader, die de gemeente van Oosterlittens vijftig jaar had gediend.
Toch was er ook in die streek dweperij. Er waren mensen, die, b.v. stichting
meenden te vinden in het werk van ‘den krankzinnigen dweeper John Bunyan’. En
de kwade gevolgen bleven niet uit: ‘velerlei angstige en wanhopige denkbeelden’
werden op die manier aangekweekt. Nu was de ene mens voor dat soort dweperij
meer vatbaar dan de andere. Lieden met een ‘droefgeestig gestel, een levendig
temperament, een weelderige verbeelding, een groot en licht aandoenlijk zenuwgestel’
werden gemakkelijk het slachtoffer van de dweperij.
In dezelfde tijd stuiten we nog al eens op de term 1618-ponders. Het kaliber van
het geschut werd toen naar Engels voorbeeld in ponden uitgedrukt, maar de
1618-ponders waren de lieden, die vasthielden aan de beslissingen van de Dordtse
Synode van 1618 en dus de uitverkiezing beleden als het hart van hun belijdenis.
Daarmee zijn de twee kenmerken gegeven van een onderstroming in de Hervormde
Kerk: de bevindelijkheid en het streng vasthouden aan de gereformeerde leer.
Een onderstroming, want in officiële vergaderingen en in de geschriften van de
leidende kerkelijke figuren werd een andere toon vernomen, die van de
verdraagzaamheid. Soms ook van een bijna naïef vertrouwen in het goede in de mens.
In de voorgevel van een Hervormde kerk in het Oosten van de provincie Groningen
stond te lezen:
Leer hier uw hogen stand
Uw waarde als mens beseffen
En tracht door Jezus' geest
U daartoe te verheffen.

De ‘dwepers’ vonden dus in de kerk niet wat zij zochten, behalve
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bij een enkele rechtzinnige predikant, die zijn gehoor dan ook uit wijde omtrek kreeg.
Maar in de meeste gevallen vonden de zgn. dwepers een andere uitweg: zij verenigden
zich in ‘gezelschappen’ onder leiding van een ‘oefenaar’. Zij kwamen dus in een
kleine, vertrouwde kring samen en spraken over het geestelijk leven, hoorden naar
de voorlezing van een oude preek of naar het stichtelijk woord van een man uit het
volk. Wij moeten die samenkomsten niet idealiseren. Er waren allerlei uitwassen;
sommige personen werden tot hooghartige keurmeesters en gebruikten als toetssteen
zeer formele kenmerken; er waren niet weinigen, die meer hadden aan ‘ingevingen’
dan aan een eerbiedig onderzoek van de Bijbel. In deze gezelschappen lag de kiem
van veel sectarisme, waarbij de kerk en het kerkelijk ambt niet meer werden
gewaardeerd.
Maar er leefde ook veel oprechte vroomheid en eenvoudige trouw in voort, en
toen de kerk even braaf als oppervlakkig sprak over goede bedoelingen en menselijke
waarden, leefde in deze kringen een sterk besef van de macht en het geweld der
zonde, en van de oneindige grootheid van Gods vrije genade. Deze ‘gezelschappen’
waren bij kerkelijke en wereldlijke autoriteiten verdacht, en niet zelden werden er
krasse maatregelen genomen. Heel erg vindt men het in de officiële rapporten, dat
in deze kringen zoveel sympathie is voor Da Costa. Van mensen als Da Costa
rapporteerde de staatsraad, directeur-generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk
aan de Koning, dat deze lieden ‘voor het Protestantisme hetzelfde zijn hetwelk de
Jezuïeten en missionarissen zijn voor het Catholicisme’.

Z.M. leest met ongenoegen.
In 1827 verscheen een anoniem geschrift: Adres aan al mijne Hervormde
Geloofsgenooten. In dit boekje werd duidelijk stelling genomen tegen de door de
Koning aan de Hervormde Kerk bij K.B. opgelegde kerkregering en tegen de
pogingen, om de leer der kerk te ondermijnen. Toen dit geschriftje verschenen was,
werd het gehele regeringsapparaat in werking gesteld om uit te vinden, wie de
schrijver was. Het lukte, en tot veler verbazing bleek het te zijn Ds. Dirk Molenaar
van Den Haag. Er kwam een stapel rapporten, wat men tegen deze man moest
ondernemen: een strafproces, een kerkelijke procedure? Maar het kwam tot geen van
beide. Trouwens, Ds. Molenaar had al per brief aan Z.M. zijn spijt betuigd en
beterschap beloofd. Daarom werd de zaak afgedaan met
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een Koninklijk Besluit. Het is typerend voor het verlicht despotisme van Koning
Willem I.
‘Wij Willem, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden enz.’ betuigt
daarin, gezien de verschillende stukken, o.a. het rekwest van Ds. Molenaar,
waarin deze te kennen geeft een innig smartgevoel te hebben, dat deze
zaak ter kennis van de Koning is gekomen en diens ongenoegen heeft
opgewekt, enz., dat wij ‘Hebben goedgevonden en verstaan, disponerende
op het rekwest, Ons door den Predikant D. Molenaar te 's-Gravenhage
ingediend, aan denzelven bij dezen kennis te geven, dat Wij zijn naamloos
geschrift, onder den titel van “Adres aan alle mijne Hervormde
geloofsgenooten”, met ongenoegen en afkeuring hebben gelezen; doch
niettemin in aanmerking nemende de betuigingen betreffende zijne
bedoeling, gezindheid en leedwezen, door denzelven bij zijn opgemeld
rekwest gedaan, voor het tegenwoordige deze Ons zeer onaangename zaak
daarbij zullen laten berusten, in het vertrouwen, dat de rekwestrant zich
zorgvuldig zal onthouden van alles, wat de rust in de Hervormde Kerk
zou kunnen storen, en zich overeenkomstig de wetten en reglementen zal
gedragen.’

Geschriften van Da Costa.
Zijne Majesteit de Koning kreeg meer lectuur onder ogen, die hij moeilijk met
welgevallen kon lezen! Daartoe behoorden met name in 1823 en 1824 twee geschriften
van Mr. Isaäc da Costa. In 1823 zijn Bezwaren tegen den geest der eeuw. Een boekje,
waarin deze bekeerde Israëliet, leerling van Bilderdijk, zich keerde tegen de geest
der Revolutie, maar soms ook zijn doel voorbijschoot, door overdrijving en
generalisering. En in 1824 een bundel lezingen over de Sadduceeën van de oude èn
de nieuwe tijd, over modernisten en vrijgeesten, die altijd samenspannen tegen de
Kerk van Christus en tegen de geopenbaarde waarheid. Het was in die tijd wel
gebruikelijk, dat schrijvers hun pennevruchten aan de Koning deden toekomen. Maar
nu moest de Koning oppassen en zijn raadgevers waren diligent. Hij moest, zo vonden
zij, vooral op geen enkele wijze laten blijken, dat hij het met dit geschrijf enigermate
eens was. Want het waren gevaarlijke en verderfelijke boeken. Misschien was het
maar het beste, zo'n boekje als de Sadduceeën als niet gewenste lectuur van 's
koningswege bij Da Costa terug te
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69. Koning Willem I, naar een schilderij van J.M. Kruseman, eigendom van H.M. de Koningin (Kon.
Huisarchief, 's-Gravenhage).

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 3

*42

70. M.J.M. de Broglie, bisschop van Gent. Gravure door P.J. Dewitte, naar een schilderij van B.
Mioen (Koninklijke Bibliotheek, Brussel).

71. Brief van Mr. C.F. van Maanen aan Mr. W.F. baron Roëll, gedateerd 8-2-'29 over de groeiende
onrust in België (Algem. Rijksarchief, 's-Gravenhage).
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72. Bezoek van Kroonprins Willem II aan Brussel, na het oproer van 25 augustus 1830. Rechts de
burgerwacht, links het gewapende volk, dat door de prins wordt toegesproken.

73. Beeld van de gevechten bij het Kon. Paleis te Brussel op 25 september 1830, naar een litho van
P. Lanters (Rijks Prentenkabinet, A'dam).
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74. David Hendrik Baron Chassé. Gravure van J.P. Lange naar een schilderij van J.W. Pieneman.

75. Van Speyk's kannoneerboot explodeert voor de vesting Antwerpen.
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76. Mr. Willem Bilderdijk, naar een schilderij van Ch.H. Hodges (Rijksmuseum, A'dam)

77. Mr. G. Groen van Prinsterer.
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78. Ds. D. Molenaar.

79. Isaäc da Costa.
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80. Titelblad van de geruchtmakende brochure, die aanleiding werd tot de schorsing van Ds. De Cock.
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81. Facsimile van een boeteaanslag ten bedrage van ƒ 30,88½, opgelegd aan Jan Daniël Brandt,
suikerrafinadeur te Amsterdam, wegens het houden van ongeoorloofde bijeenkomsten van meer dan
20 personen.
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82. Een ‘clandestiene’ bijeenkomst van Afgescheidenen, ergens in de Achterhoek.

83. Het interieur van de oude Afgescheiden Kerk aan de Bloemgracht te Amsterdam. De zoldering
is uitgebroken om ruimte te maken voor 2 galerijen. Rechts naast de hoge schouw de banken der
diakenen, links die der ouderlingen. De tekening is van G. Lambertsz (Topogr. Atlas Gem.
Archiefdienst, A'dam).
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doen bezorgen. Zulke lieden (en dat was wel het somberste wat men van hen kon
zeggen) waren verwant aan de Jezuïeten.
In de liberale Arnhemse Courant kwam een artikel, niet ondertekend, waarin er
met klem op werd aangedrongen, om van regeringswege er wat aan te doen. De
Koning vroeg over dat artikel advies aan de Staatsraad, Directeur-Generaal voor de
zaken van de Hervormde Kerk enz. De Staatsraad antwoordde: ‘De beginselen, welke
deszelfs steller bestuurden, doen hem eer aan. Hij is, zoo mijne informatiën gegrond
zijn, een jong predikant, door uitgegeven geschriften reeds bekend als een helder en
regt Christelijk denkend Godgeleerde; maar die, gelijk aan zijnen stand en jaren
vooral bij een levendig gestel, wel eens meer eigen is, de zaak slechts uit één bepaald
oogpunt beschouwt, en zich door zekere voortvarendheid tot verkeerde
gevolgtrekkingen laat vervoeren.’ De adviseurs van Zijne Majeteit bleven van mening,
dat er niets tegen te doen viel.
‘Geene maatregelen toch kunnen in aanmerking komen, welke eenigermate
zouden te kort doen aan die onbelemmerde vrijheid van drukpers, welke
door de Grondwet van onzen Staat is gewaarborgd, en waarvan de edele
handhaving een der schoonste sierraden is van Uwer Majesteits weldadige
Regering ...’
De Regering liet dus Da Costa en zijn vriend en medestander Capadose en de andere
volgelingen van Bilderdijk hun gang gaan, al hield de politie een oogje in het zeil,
wie er bij zulke mensen inen uitgingen.

Het Réveil.
De autoriteiten beschouwden het werk van Da Costa en de anderen, leerlingen en
volgelingen van Bilderdijk, alleen maar als extreem en gevaarlijk. Diep te betreuren,
maar met de wet in de hand niet te verhinderen.
Maar zelden is het oordeel van tijdgenoten zo door de geschiedenis achterhaald.
En voor die correctie heeft mede gezorgd een man, die geestelijk héél ver van het
Réveil was komen te staan, Dr. Allard Pierson. Hij was in de Réveilkringen
opgegroeid, hij had de vrienden vaak bijeen gezien ten huize van zijn ouders. Hij
was predikant geworden en had toen gekozen voor de vrijzinnige richting en was al
verder de weg opgegaan van het agnosticisme. Daarom
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had hij eerlijkheidshalve zijn ambt als prediker neergelegd en zich gewijd aan de
cultuurgeschiedenis. Maar in zijn boek Oudere Tijdgenoten schildert hij ze ons
allemaal in hun spreken, hun houding en gebaren, deze mensen van het Réveil. Hij
toont ons het scherpe silhouet van Groen van Prinsterer, hij vertelt ons, hoe mooi
mevrouw Da Costa kon zingen, samen met de blinde mevrouw Schimsheimer op de
bijbellezingen van Da Costa, die door Schimsheimer na afloop thuis werden
uitgeschreven, hoewel hij geen enkele aantekening had gemaakt. Neen, een
geestverwant van het Réveil is Allard Pierson allerminst gebleven, maar hij heeft
deze mensen lief, want zij zijn als kinderen, die altijd thuis zijn gebleven in het
ouderhuis, die nooit verder hebben gekeken, en die in hun kinderlijk geluk zo
beminnelijk zijn, zo echt in hun vroomheid.

Vroomheid.
En dàt mag toch waarlijk wel worden gezegd: in de kringen van het Réveil schaamde
men zich voor het vrome getuigenis niet. Het innige woord over tere zaken, over de
verborgen omgang met God. De vrienden schreven elkaar over een heerlijke preek,
die ze hadden gehoord, over innige gesprekken, over tere aandoeningen des harten,
over een sterfbed, waarvan een getuigenis uitging, over kinderen, waarin opmerkelijke
tekenen van de vreze des Heren openbaar begonnen te worden. Het heeft allemaal
een enigszins romantische kleur met een klein vleugje sentimentaliteit, maar het is
echt en het aanvaardt volkomen, dat er harmonie moet zijn tussen leer en leven.
Groen van Prinsterer en mevrouw Groen van Prinsterer-Thuessink van der Hoop
waren zichzelven arm, maar den armen rijk.
En zo is uit het Réveil voortgekomen een stroom van maatschappelijk en charitatief
werk. Zetten en Hoenderloo zijn duidelijke voorbeelden, maar zij mogen niet als
uitzonderingen worden gezien. In tal van plaatsen is de activiteit van de Réveilkringen
gericht op zondag-scholen, naaischolen, scholen en tehuizen voor verwaarloosde
kinderen enz. Lang voordat het gedicht werd gemaakt, wisten deze mensen: God
roept ons broeders tot de dáád!

Nationaal.
Sommigen menen, dat het Réveil een plant is van vreemde bodem. Dat het niet meer
is dan een uitloper van het Frans-Zwitserse Ré-
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veil. Met dat Réveil, met mannen als Merle d'Aubigné, Malan en Monod was er wel
contact en Alexandre Vinet had grote invloed in Nederland. Maar juist Vinet is op
zeer aangelegen punten door Groen bestreden, vanuit het nationaal-gereformeerd
beginsel. En hoe meer men zich in het Nederlandse Réveil als geheel verdiept en
ook let op de nevenfiguren, vooral mensen als Wormser niet over het hoofd ziet, de
invloed van Bilderdijk nagaat, de geschiedkundige arbeid van Groen, Van der Kemp
en anderen laat wegen, hoe meer de conclusie wordt: het Réveil was een Nederlands,
een nationaal Réveil, geparenteerd aan het Réveil in Frankrijk en Zwitserland, maar
gevoed uit de diepte van het eigen gereformeerde nationale leven. Later worden er
wijkende lijnen zichtbaar; vooral onder buitenlandse invloeden (Vinet en
Schleiermacher) maakt de ethisch-irenische richting zich los van het Réveil en dringt
Groen zelfs min of meer in het isolement. Maar dan blijkt meteen, hoe de nationale
elementen in het aristocratische Réveil meer dan de ethische richting aansluiting
vinden bij het eenvoudige volk. In Ernst en Vrede is er zelfs min of meer smalend
over gesproken, dat hoe langer hoe meer bepaalde patricische families zo rechtzinnig
worden ...
Bij de mensen van het Rèveil heeft de hoop geleefd, dat Koning Willem II een
vorst zou worden, zoals in deze kringen biddend werd begeerd, een vorst, die het
volk zou voorgaan in de vreze des Heren. Al werden de verwachtingen van het Réveil
niet vervuld, toch doorbrak deze koning het stugge en hooghartige systeem, dat
vroeger in elk ambtelijk rapport zich keerde tegen de dweepzucht. Het systeem, welks
vertegenwoordigers geprikkeld constateerden, dat zij er zo weinig tegen konden toen,
ambtelijk en met de wet in de hand. Wat zij met de wet wèl konden doen, dat hebben
de Afgescheidenen bitter ondervonden.

De wet van Napoleon.
Na de bevrijding in 1813 bleven er heel wat Franse wetten van kracht. Daartoe
behoorde ook de Code Pénal, het Franse wetboek van strafrecht.
Deze wet bevatte o.a. de volgende bepalingen:
art. 291. Geenerlei genootschap (of gezelschap) van meer dan twintig
personen, met oogmerk om dagelijks of op zekere bepaalde dagen bijeen
te komen, ten einde zich met voorwerpen van godsdienst, letterkunde,
staatkunde of andere za-
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ken bezig te houden, zal opgerigt mogen worden, dan met toestemming
van de Hooge Regering, en onder zoodanige voorwaarden, als het openbaar
gezag zal goedvinden, het gezelschap op te leggen.
art. 294. Al wie, zonder vergunning van het gezag der municipaliteit, het
gebruik van zijn huis of vertrek in het geheel of ten deele vergund of
toegestaan zal hebben, ter bijeenkomst der leden van een gezelschap, zelfs
dat de toestemming der Hooge Regering heeft, of tot eenige
godsdienstoefening, zal gestraft worden met eene geldboete van zestien
tot tweehonderd franken.
Het is duidelijk, dat met deze wet in de hand, ieder gezelschap, waar een aantal
gemoedelijke, eenvoudige vrome mensen bijeenkwam om elkaar te ‘stichten’, kon
worden aangepakt, zodra er meer dan twintig personen bijeen waren, en dat de
bewoner van het huis, waar dat gezelschap bijeenkwam, er meteen ‘in zat’.
En zo is de Code Pénal reeds herhaaldelijk tegen conventikels, gezelschappen en
niet officiële godsdienstoefeningen in werking gesteld, voordat er nog van een
eigenlijke Afscheiding sprake was. In 1822 veroordeelde de rechtbank te Middelburg
J.W. Vijgeboom, omdat hij in gezelschapskring in Axel was komen oefenen, voor
een groot aantal mensen, dat van twintig verre te boven gaande, en Pieter Marijs,
Louis de Regt en David van Kerkvoort, de laatste te Zaamslag, omdat de oefeningen
van Vijgeboom te hunnen huize hadden plaatsgehad.
Toen Louis de Regt later aan de Koning om gratie verzocht, verontschuldigde hij
zich: hij was in het dwaalbegrip verzeild geraakt, ‘dat na onze verlossing der Fransche
zoo waakzame als onderdrukkende overheersching, de Grondwet alle voorvaderlijke
regten, vrijheden en gewoonten herstelde of billijkte......’.
Dat was inderdaad een dwaalbegrip.
Onder Koning Willem I was er veelszins een voortzetting van de Napoleontische
staat. En de Afscheiding is een nationale reactie tegen het verlichte despotisme, dat
de wet van Napoleon hanteerde.

De Afscheiding.
De Afscheiding begon in 1834 in Ulrum en kort daarop in Doeveren en Genderen.
Vlak bij de Waddenkust èn in het Land van Heusden, een voorpost van het
Protestantisme in Brabant. Ds. Hendrik de Cock van Ulrum wordt de vader van de
Afscheiding
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genoemd, maar Ds. Scholte had hem de laatste duw gegeven, die tot de beslissing
leidde. De Cock was door de kerkelijke besturen aangepakt, om zijn forse schrijven
tegen predikanten, die de grondwaarheden van de gereformeerde belijdenis
loochenden, en de overheid nam hem onderhanden wegens ordeverstoring. Hij zat
een tijdlang in Groningen gevangen. Slechts weinige predikanten volgden het
voorbeeld van de beide eersten, maar wel werden er al gauw op vele plaatsen
gemeenten gesticht. Meestal was het een conventikel, een gezelschap, dat als kerk
werd geïnstitueerd. Dat is mede de betekenis van de Afscheiding: terwijl in andere
landen de conventikels de voedingsbodem werden voor allerlei sekten, is in Nederland
een belangrijk deel van de gezelschappen zover gebracht, dat zij weer kerkelijk besef
kregen, de betekenis van het ambt weer beleefden en een nieuw kerkverband in het
leven riepen, in overeenstemming met het gereformeerde kerkbegrip.
Maar de gemeenten waren herderloos. Ds. Simon van Velzen van Drogeham, die
met de Afscheiding meeging, was een tijdlang de afgescheiden dominee van heel
Friesland, en was er dag aan dag op uit, om de gemeenten te stichten en te leiden,
terwijl zijn jonge vrouw door de tering werd gesloopt. Om in de nood der gemeenten
te voorzien, werden verschillende oefenaars ‘geordend’. Bovendien gingen enkele
predikanten in het particulier jonge mensen opleiden voor het predikambt. De
Amsterdamse deurwaarder Wormser, die een tijdlang tot de afgescheiden gemeente
te Amsterdam behoorde, schreef er van dat zij ‘slecht schrijven en niet eens goed
Hollandsch kunnen spellen; met één woord, dikwijls boerenknechts, die geen
behoorlijk lager onderwijs hebben ontvangen, maar die door hun ijver en uitstekende
gaven spoedig uitmuntende vorderingen maken, en voortreffelijke predikers worden’.
Maar deze particuliere opleidingen hadden onder meer het gevaar, dat er verschillende
predikantstypen ontstonden, elk naar het model en het ideaal van de opleider, de een
meer dogmatisch, de ander meer gemoedelijk, de een steil en streng, de ander meer
‘Evangelisch’, en bovendien met verschillen, wat de wijze van optreden betreft, die
licht konden worden opgeblazen tot op gevaarlijke wijze gehanteerde schibbolets.
Daarom was het een groot geluk voor de Afgescheiden Kerken, toen Christelijk
Afgescheiden genoemd, dat zij in 1854 te Kampen een Theologische School stichtten.
Deze school heeft niet alleen de opleiding op beter wetenschappelijk peil gebracht,
maar zij vormde ook een ordenend en samenbindend element.
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‘Ook sociaal is de Afscheiding, meer dan men vandaag misschien denkt, een
evenement; zij betekent de eerste doorbraak van de census-maatschappij. Op de
conventikels zit de edelman naast “Maaike, een h .. r, die bij ons onder censuur staat”,
zoals een verontwaardigde dominee aan Minister van Maanen bericht. Inplaats van
een gemeenschap, waarin het geld scheidt, treedt weer een gemeenschap op, waarin
één beginsel rijk en arm verenigt’ (Dr. C. Gerritson).

Rechters en dragonders.
De Regering is tegen de ‘separatisten’ met grote kracht opgetreden. Zij werd daartoe
voortdurend aangespoord door de hervormde kerkbesturen. Deze besturen hoopten,
dat door krachtig optreden van de overheid het kwaad zou worden gestuit. Op 13
juli 1835 schreef dan ook de Algemene Synode der Ned. Herv. Kerk aan de Minister
van Eredienst:
‘De Synode vergenoegt zich met in den schoot Uwer Excellentie uit te
storten haar verlangen, dat door krachtdadige tusschenkomst van het
burgerlijk bestuur en de regterlijke magt de bestaande wanorde moge
worden te keer gegaan en hare voortplanting voorgekomen. Zij doet zulks
met te grooter vrijmoedigheid, omdat zij daarin niet alleen het gezag der
kerkerlijke wetten, maar ook de eer van de Godsdienst en de zuiverheid
der zeden en de rust der burgerlijke maatschappij betrokken acht...’
De Regering nam maatregelen. Het Openbaar Ministerie ging met ijver de Code
Pénal hanteren, de burgemeesters gingen de vergaderingen der separatisten
uiteendrijven, en wanneer deze onwillig waren, riepen zij de militairen te hulp; de
gouverneurs der provinciën bevorderden, dat er bij de mensen, die een vergadering
van Afgescheidenen aan huis hadden gehad, troepen werden ingekwartierd.
Niet altijd waren de burgerlijke autoriteiten even actief. De kerkelijke heren
beklaagden zich herhaaldelijk in Den Haag, dat er burgerlijke autoriteiten waren, die
zich vrij laks gedroegen. Vooral in Drente, zo is de kerkelijke klacht, doen de
burgelijke autoriteiten te weinig. Er mogen nu eenmaal niet meer dan negentien
mensen een preek van Ds. De Cock bijwonen, wanneer hij in een of ander huis
optreedt. Goed, daar houdt hij zich nu aan, maar buiten het
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huis, in de open lucht, staan er dan nog wel honderd of meer, die het ook net zo goed
kunnen horen, en daar zegt de Officier van Justitie nu niets aan te kunnen doen. Ds.
G. Benthem Reddingius klaagt in een brief aan de Minister van Eredienst, dat deze
zienswijze De Cock overmoedig maakt, en dat de weldenkenden zo worden verbitterd,
dat zij misschien De Cock nog eens zwaar zullen mishandelen. ‘Men beschouwt nu
dat ongehinderd toelaten van dat openbaar prediken van De Cock als een bewijs, dat
de justitie hem en de zijnen begunstigt, niet omdat men voor zijn gevoelens is, maar
omdat men er zich in vermaakt, dat het in de kerk in de war loopt en de predikanten
gekweld worden. Dat idee is bij velen zoodanig gefixeerd, dat het hoe langer hoe
meer onuitroeibaar wordt. Zoo komen de geesten hoe langer hoe meer tegen elkaar
in het harnas en de bezadigdheid neemt een einde!’
In Friesland werd groter ijver betoond tegen de Afgescheidenen dan in Drente,
maar daar was een andere ergernis: de rechtbank te Heerenveen sprak de verdachten
vrij, wanneer zij werden aangeklaagd wegens het houden van onwettige
vergaderingen. De Officier ging dan in hoger beroep en kreeg in Leeuwarden wel
zijn zin, maar niettemin nam de Minister van Justitie het hoog op. Nog meer zorg
gaf het, dat de rechtbank van Amsterdam, waar alle zaken uit Holland en Utrecht in
appèl werden behandeld, de Afgescheidenen vrijsprak met de korte, principiële
formulering, dat de Grondwet vrijheid van godsdienst waarborgde en dat geacht
moest worden, dat de Code Pénal dus niet van toepassing was op godsdienstige
samenkomsten. Want wel bepaalde de Grondwet, dat de bestaande wetten, en dus
ook de Code Pénal, van kracht waren gebleven, maar dit kan kwalijk ook op die
zaken betrekking hebben, die de Grondwet zelf had geregeld. En het stond er immers
duidelijk, dat er in Nederland vrijheid van godsdienst was.
Dat was wel waar, maar er stond: aan alle bestaande godsdienstige gezindheden
wordt gelijke bescherming verleend. En de Koning had al eerder doen weten, dat
men wel aandacht moest schenken aan dat woord bestaande. Dat wilde zeggen, dat
de gezindte als bestaand bekend moest zijn op het moment, dat de Grondwet in
werking trad.
Zoals gezegd, de Gouverneur van Friesland was heel ijverig. Maar de rechtbank
van Leeuwarden mocht tot de ene geldboete na de andere veroordelen, er waren
hardnekkige dorpelingen, die niet wilden buigen. Daar had je die Reinder van Wieren,
timmerman uit Oenkerk, een halsstarrig en weerbarstig dorpeling. De
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grietman, Jhr. Van Sminia, had een bijeenkomst van Afgescheidenen ontbonden, die
in de schuur van Van Wieren werd gehouden; de timmerbaas was tot hoge geldboeten
veroordeeld. Er waren in Oenkerk soldaten ingekwartierd, ook bij Van Wieren. Maar
hij had persoonlijk aan des Konings Gouverneur gezegd, dat hij niet van plan was,
voortaan samenkomsten in zijn huis te weigeren. Daarom vroeg de heer Gouverneur,
baron van Zuylen van Nijevelt, die ook onder Lodewijk Napoleon en onder Napoleon
had gediend, of het niet gewenst zou zijn bij Van Wieren en bij niemand anders in
Oenkerk voortdurend, althans voor onbepaalde tijd, soldaten ingekwartierd te houden.
De Minister van Justitie voelde daar alles voor. Inkwartiering hielp meer dan
geldboeten en - het kan ook toegepast worden, als de wet te kort schiet ...... Aldus
schreef een Minister van Justitie! De Minister van Binnenlandse Zaken had bezwaar,
maar de Koning ging accoord met het advies van de Minister van Justitie Van Maanen,
en de Gouverneur kreeg opdracht, om Van Wieren op deze wijze klein te krijgen.
Later zijn de bezittingen van Van Wieren op zondag verkocht (juist op zondag, omdat
anders zijn medestanders de goederen zouden terugkopen), waarbij ook de
babykleertjes van een kind, dat nog verwacht werd, onder de hamer doorgingen, en
eindelijk werd Van Wieren gegijzeld, omdat hij de boeten niet meer kon betalen......

Gijzeling.
De inkwartiering was een ‘werkzamer’ middel dan de geldboeten, maar geen van
beide middelen kon helpen bij de allerarmsten, die heel primitief gehuisvest waren
en waar ook niets te halen was voor een verkoop bij executie. En de Code Pénal
noemde alleen geldboete als straf, zonder een subsidiaire hechtenis.
Wéér toonde de Gouverneur van Friesland, dat hij ijverig was èn vindingrijk.
De wet kende de mogelijkheid van gijzeling. Wanneer iemand zijn boete niet
betaalde, kon men hem zolang achter slot zetten, tot hij had betaald. Maar waar niet
is, verliest de keizer zijn recht. En daarom werd, behalve in heel bijzondere gevallen,
de gijzeling niet toegepast op mensen, van wie men op zijn vingers kon uitrekenen,
dat zij niet konden betalen, al hield men ze ook nog zo lang achter slot.
Nu woonde er in het dorpje Roodkerk in de gemeente Dantumadeel een arbeider,
Johannes Liepkens Fokkens, die op ver-
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schillende plaatsen voor de Afgescheidenen optrad. Maar hij bezat geen onroerende
goederen, en zijn roerende goederen hadden slechts een geringe waarde. De rechtbank
veroordeelde deze arbeider herhaaldelijk, toen de politie eenmaal achter hem heen
zat, en de vierde veroordeling was, evenals de volgende, reeds de maximaal toegelaten
boete: 100 gulden. Zo zag zijn lijstje in 1836 er aldus uit:
17 februari

10 gld.

30 maart

50 gld.

5 september

75 gld.

9 september

100 gld.

1 oktober

100 gld.

5 oktober

100 gld.

23 november

100 gld.

Toen greep baron van Zuylen van Nijevelt naar de pen en schreef aan de Minister
van Binnenlandse Zaken, of de gouverneurs der provinciën geen machtiging van de
Koning konden bekomen om hen, die art. 291 van de Code Pénal hadden overtreden,
te gijzelen, ‘zelfs dan, wanneer de zoodanigen bevonden mogten worden tot betaling
der boete en kosten geheel onvermogend te zijn’.
De Minister van Justitie adviseerde gunstig over het verzoek van de Friese
Gouverneur, en de Koning gaf reeds enkele dagen later aan alle Gouverneurs de
gevraagde machtiging. Mannen als Johannes Liepkens Fokkens konden nu worden
opgesloten. De Gouverneur van Friesland had immers geschreven, dat hij zonder
deze machtiging geen kans zag, om met enige klem de samenkomsten der Separatisten
tegen te gaan.

Verdediging.
De Afgescheidenen hadden hun advocaat, die hen voor de rechtbank, met name te
Amsterdam, ging verdedigen: Mr. Maurits van Hall, broer van de bekende Minister
van Hall, die zich met zijn vrouw in volkomen overgave heeft gegeven voor de zaak
van de Afgescheidenen. Hij en zijn vrouw stierven jong, maar het verhaal van hun
leven, lijden en sterven is op ontroerende wijze getekend in een boek van Mevr. Gera
Kraan - van den Burg: Brandende harten.
Niet in de pleitzaal, maar voor het forum van het Nederlandse volk vonden de
Afgescheidenen een verdediger in Groen van Prin-
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sterer. Lang had Groen geaarzeld, mede om zijn betrekking tot de Koning, bij wie
hij nog steeds een vertrouwenspositie bekleedde. Groen wendde zich met zijn
bezwaren dan ook eerst uitsluitend tot de Koning, maar na maanden gewacht te
hebben, zodat hij zich voor verder zwijgen naar zijn eigen gevoelen zou moeten
schamen, ging Groen tot publicatie over en gaf zijn boek in het licht: De maatregelen
tegen de Afgescheidenen aan het Staatsregt getoetst. Groen was in hoofdzaak van
dezelfde belijdenis als de Afgescheidenen, maar veroordeelde de Afscheiding. Daarom
te meer voelde hij het als zijn plicht, zijn bezwaren tegen de geweldmaatregelen van
de Regering te publiceren. En het werd een aangrijpend pleidooi. Een betoog, dat de
Grondwet, die vrijheid van godsdienst wil, voorrang heeft boven de Code Pénal.
Maar als het anders was, dan moest het strafwetboek veranderd worden. Immers:
‘Betaamt het, dat in Nederland en onder een Vorst uit een bij uitnemendheid
godsdienstig en vrijheidslievend geslacht, geen twintig menschen zonder toestemming
van het Gouvernement een lofzang tot God mogen aanheffen?’ Het slot is een
mannelijk en diep ernstig woord, rechtstreeks tot de Koning. Niet alleen het
Oranjehuis, maar de Koning zelf, de Koning persoonlijk wordt het adres genoemd,
waartoe de christen in Nederland zich richt, wanneer het gaat om de
godsdienstvrijheid.
Het geschrift van Groen lokte een wederwoord uit van Thorbecke, die de
maatregelen van de Regering, op de inkwartiering na, goedkeurde. Thorbecke schrijft
over de nota van Groen:
‘Deze brochure is een partijgeschrift. De wanbegrippen der partij,
waartoe de schrijver behoort, omtrent de gesteldheid der tegenwoordige
wereld, zijn bekend. Die partij zoekt het leven bij de dooden.’
Toch meende Thorbecke, dat er wat moest gebeuren. De gemeenten der
Afgescheidenen moesten de kans hebben, erkend te worden op bepaalde voorwaarden.
En de Koning stuurde in dezelfde richting. Als zij maar wilden verklaren, dat zij een
aparte kerkelijke gemeenschap waren, zonder aanspraken en historische rechten.....
Soms kregen inderdaad afgescheiden gemeenten zulk een erkenning, al werden de
meeste desbetreffende verzoeken afgewezen. Bovendien waren er gemeenten, die
liever Kruisgemeenten bleven, dan dat zij de voorwaarden van de Regering, aan
erkenning verbonden, aanvaarden.
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Willem II.
Maar toen deed Koning Willem I afstand van de Regering en - de wind was om.
Toen Koning Willem II nog Kroonprins was, had hij als bevelhebber van het leger
te velde al bezwaar gemaakt tegen de inkwartieringen. Maar nu is het meteen uit. En
het blijkt duidelijk, dat de Koning eigenlijk het liefst de Afgescheidenen hun gang
wil laten gaan. Willen zij ergens een gemeente stichten, waarom niet? De vervolgingen
houden op, er komen geen nieuwe zaken meer voor de rechtbanken, zij die een boete
hebben gekregen, kunnen gerust gratie vragen; dan scheldt de Koning hun de boete
kwijt. De meeste ambtenaren leveren spoedig het bewijs, dat ook nu 's Konings wil
hun wet is. Zij doen geen moeite meer.

Naar een ‘jeugdige wereld’.
Een van de ‘vaders’ van de Afscheiding, Ds. Albertus van Raalte, heeft deze term
gebruikt in een brief uit Amerika ‘Ik ben verheugd, dat mijn geslacht verplaatst is
naar deze jeugdige wereld, zoodat ik mij in het minst niet door een blokhuis en andere
moeiten afgeschrikt gevoel.’
Toen de vervolgingen ophielden, betekende dit niet, dat de Afgescheidenen met
de gang van zaken waren verzoend. Er waren geen christelijke scholen. De
economische nood werd groter. In 1845 kwam de aardappelziekte. Het was, alsof de
schaduwen van de avond al meer over Nederland begonnen te vallen. ‘Nederland
gaat de bangste toekomst tegemoet. Daarin zullen ontkomenen overblijven, die
uitgevoerd zullen worden, zonen en dochteren, spreekt de Heere!... Gedachtig aan
deze woorden worden wij rijp, Nederland en Oranje te verlaten......’
Zo zijn met hun predikanten als leiders vele Afgescheidenen omstreeks 1847 naar
Noord-Amerika vertrokken. Zij hebben er Nederlandse kolonies gesticht, in Michigan
en Iowa. Hoe Ds. Brummelkamp van Arnhem de vertrekkende emigranten tot steun
was, heeft zijn zoon aldus verhaald:
‘Elken Vrijdagmorgen ontving hij op bepaalde uren de velen die hem
over Amerika wilden spreken en telkens gingen gansche gezelschappen
van vijftig, zestig personen over Arnhem als laatste pleisterplaats, meest
uit Gelderlands Achterhoek en Overijssel, per stoomboot naar Rotterdam
om daar scheep te gaan naar Amerika. Te Arnhem nam men dan af-
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scheid van elkaar en op het kinderlijk gemoed, dat dit bijwoonde, liet dit
een verheven-plechtigen indruk na. In de groote kamer van het huis op
den wal werden de reizigers, mannen, vrouwen en kinderen, ontvangen.
Woorden uit het hart, roerende betuigingen van dank voor betoonde hulp,
van eenheid in het geloof waarvoor men samen geleden en gestreden had,
wisselden elkaar af. Dan werden Ps. 91, 121 en 123 gelezen en gezongen.
Mijn vader als de jarenlang geliefde raadsman ging voor, maar ook anderen
spraken en baden. Alles riep levendig het aandoenlijk afscheid van Paulus
te Miléte voor den geest. Nogmaals hief men dan een zegenwensch als
Ps. 134 aan; en eindelijk knielden allen neder tot een laatste roerend gebed.
Een gebed voor die welhaast op de groote wateren zouden zwerven,
waartegen men toen veel meer opzag dan thans, een gebed voor wie
achterbleven, in den verlaten toestand waarin het verlies van zoovele
vrienden en bekenden hen bracht. Niet zelden was het dan in den
letterlijken zin evenals bij Paulus, dat er een groot geween werd van hen
allen, bij de gedachte, dat zij elkanders aangezicht op aarde niet meer
zouden zien. En in optocht over den ouden stadswal begeleidde men
eindelijk de vertrekkenden naar de afvaartplaats der stoomboot, onder een
laatst, allerlaatst vaarwel.’

Afscheid.
De Drentenaren hebben in de laatste jaren weer contact opgenomen met de
nakomelingen van die oude afgescheiden emigranten, die in Michigan een Drente
hebben gesticht. De voorzitter van het Drents Genootschap schreef er een goed boek
over, waarin ook duidelijk wordt gezegd, wat het betekende, zich met zijn gezin los
te breken uit zo'n oeroude Drentse dorpsgemeenschap. Het afscheid moet wel zwaar
zijn geweest.
De Here, die de eeuwen streit,
Zoas 'n boer zien rogge zeit,
Die hef dat koppeldie bescharmd,
Hie hef hom over heur erbarmd,
Doe zeej oet 't aole Drèènse laand
Weggetrokken noar de overkaant,
Kapot van heimwee - ernstig, stil,
Zich schikkend naor des Heren wil.
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5. Koning Willem II
De Koning.
Im Felde da ist der Mann noch was werth,
Da wird ihm das Herz gewogen.........

zo citeerde Willem II, toen nog Erfprins van een huis in ballingschap, Schiller. Het
was in 1811, en op zijn verjaardag had hij van zijn ouders en zijn grootmoeder geld
gekregen om een cadeau te kopen. De achttienjarige kocht ‘un beau cheval de bataille’,
een oorlogspaard, een schimmel, en in het zadel voelde hij zich onoverwinnelijk, en
de regels uit het slotkoor van Schillers drama Wallensteins Lager kwamen hem in
gedachten. Hij schreef zijn bedankbrief, toen hij op het punt stond, naar Portugal te
vertrekken. Als leerling van Wellington kreeg hij zijn militaire opleiding in de zware
strijd op het Iberisch schiereiland. Quatrebras en Waterloo verbonden hem op
bijzondere wijze aan het jonge koninkrijk, en in 1830 maakte hij wel grote politieke
blunders, maar hij handhaafde zijn roem als militair.
Dat bleef hij zijn hele leven lang, een militair, een man van de cavalerie. Wanneer
hij de zitting van de Staten-Generaal opende reed er voor hem geen galakoets, maar
hij verscheen aan het hoofd van een schitterende ruiterstoet, zelf de beste ruiter van
allen. Hoe wiegde hij dan in het zadel, in zijn nauwe generaalsuniform, fonkelend
van goud en met wapperende witte veren, en zijn Arabische hengst scheen te dansen
over de keien van het Binnenhof.
Wat een verschil met zijn vader, de wat burgerlijke man, soms bijna hinderlijk
serieus en meestal wat zwaartillend, maar een man, die volhield, tot zijn volharding
koppigheid scheen te worden. Willem II was een man van het ogenblik, van indrukken,
van felle reacties, goedhartig en bij het volk populair.
De regering van Koning Willem II is een overgangstijdperk. Toen hij begon, was
het bewind nog autoritair, toen hij negen jaar later stierf, was het Koninkrijk der
Nederlanden een parlementaire monarchie.

De Ministers.
De ministers van Koning Willem I bleven niet lang. De Minister van de Hervormde
Eredienst, die zo'n groot aandeel had gehad in
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de vervolging der Afgescheidenen, ging het eerst de laan uit, maar in 1842 ruimde
óók van Maanen het veld. Hij werd opgevolgd door Floris Adriaan van Hall, een
Amsterdams advocaat, die ook als minister advocaat is gebleven in hart en nieren,
die van het parlement zijn pleitzaal maakte. Een man van vrijzinnige beginselen,
maar opportunist, en zonder grote lijnen en vaste koers.
Toen hij minister werd, lag daar reeds bij de stukken sedert maanden de bekende
staat B, waarin precies werd verteld, hoe groot de staatsschulden waren. Niemand
had dat geweten sedert de de laatste jaren van het bewind van Willem I. De Minister
van Financiën had nu alles openbaar gemaakt, en iedereen wist, hoe erg het was. Er
dreigde een staatsbankroet. De Minister van Financiën slaagde er niet in, de
Staten-Generaal voor zijn plannen te winnen, en Van Hall, hoewel eigenlijk Minister
van Justitie, werd nu in 1843 Minister van Financiën ad interim en pakte de koe bij
de horens. Hij kwam met een ‘eskader wetten’. Er zou een geldlening komen, een
vrijwillige lening met een stok achter de deur. Een lening van 150 millioen (later
teruggebracht tot 127 millioen), en als die lening, die de conversie van dure leningen
mogelijk moest maken, niet slaagde, dan kwam er een heffing-in-eens.
Heftig was het verzet, waarbij Alva en de Tiende Penning het volk opnieuw met
afgrijzen moest vervullen. Eén citaat is voldoende: Jhr. Sasse van Ysselt sprak in de
Tweede Kamer van een ‘monstergedrocht zonder vitaliteit, dat, ja, verpestende
miasmen kan verspreiden bij zijne ontbinding, maar verder niets vermag’.
Maar het wetsontwerp kwam er door en de lening werd, zij het met moeite,
voltekend (1844).
De Koning betuigde in een proclamatie zijn ‘innigste erkentelijkheid’:
‘Landgenooten! De leus onzer vaderen: Eendragt maakt magt, heeft
zich opnieuw bij ons verwezenlijkt. De gehechtheid aan de
oud-Nederlandsche trouw, in het voldoen tot elken prijs aan aangegane
verbintenissen, heeft zich niet verloochend. Hierop, wij mogen het
eerbiedig vertrouwen, zal zegen rusten. Ieder, die tot de nu verkregene
uitkomst heeft medegewerkt, smake aanvankelijk het zoet genot eener
edele zelfvoldoening. Nederlanders! Laat ons God bidden, dat Hij den
goeden geest, door welken de natie in de jongste dagen opnieuw heeft
getoond bezield te zijn, beware, versterke en bevestige, opdat ook het late
nageslagt er de vruchten van inoogste, en dat Hij
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het Nederlandsche volk doe blijven eene vaderlandslievende, eendragtige
en godsdienstige natie!’

De dichter.
Toen de inschrijving op de lening werd geopend, publiceerde de dichter Mr. I. da
Costa een vlugschrift, waarin hij ‘in den dichtergloed van zijn proza over de
bedreiging door Edelen en Rijken zijn anathema uitsprak, op gezag van de Schrift
des Nieuwen Testaments; en de vrucht van zijnen arbeid was veler betere gezindheid,
en zijn loon - een handdruk des Konings’ (Bosscha).
Zo had Da Costa het welslagen van de lening met zijn pen gesteund, en toen de
lening was gelukt, droeg hij in de openbare vergadering van het Koninklijk
Nederlandsch Instituut een gedicht voor: Aan Nederland in de Lente van 1844. Dit
gedicht was bedoeld als een getuigenis aan de Koning, in antwoord op zijn
proclamatie. Mannen als Da Costa hoopten, dat Koning Willem II duidelijk en met
vreugde al meer tot het volk zou mogen spreken van een levend geloof, van een
innige begeerte, om als Christenkoning te heersen. Daarom is deze tijdzang niet
alleen een boodschap aan het volk, maar ook een oproep aan de Koning:
Maar Gij, Spruit van vijftig Nassaus! zelf Oranjeheld en Vorst!
In uw boezem blaakt (wij weten 't) een uw stamnaam waarde dorst.
Ja, U wenkt een hooge roeping, - ons, een zielverheffend lot.
Stormen weken, zorgen bleven. Plaats u zelven voor uw God!
Elke vraag, waar menschenwijsheid zich onvruchtbaar in verkwist,
Koninklijk ter hart genomen, worde dáár door U beslist.
Elke vraag en haar beslissing wijze in 't hart naar Gibeon,
Naar den Hoorder der gebeden, en de vraag van Salomon.
Opwaarts! Zon van zoo veel Christnen! aangebeden en geloofd!
En zij zult als Koning wezen, 't geen gij zijt als Legerhoofd.

En aan het slot de regels:
Dreige Dwangzucht of Omwentling weêr ons volksbestaan den dood!
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Wil de Bondgenoot des Zwijgers ook nog de onze zijn? geen nood.........
Zij zullen het niet hebben,
Ons oude Nederland!
Het bleef bij alle ellenden
Gods en der Vaadren pand!
Zij zullen het niet hebben,
De Goden van den Tijd!
Niet om HUN erf te wezen,
Heeft God het ons bevrijd!
Zij zullen ons niet hebben,
Zoo lang deze Ystad staat;
Zoo lang in Neêrlandsche aadren
Een polsslag Neêrlandsch slaat;
Zoo lang er heldenzielsgloed
In Nassaus Telgen blaakt; Zoo lang de geest des Zwijgers
Op 't Delftsche praalgraf waakt.
Met al hun schoone woorden,
Met al hun stout geschreeuw, Zij zullen ons niet hebben,
De Goden dezer Eeuw!
Tenzij het woord des Zwijgers
Moedwillig werd verzaakt:
'K HEB MET DEN HEER DER HEEREN
EEN VAST VERBOND GEMAAKT.

De Pastoor.
Hij was een molenaarszoon uit Driel in de Bommelerwaard, Joannes Zwijsen, en hij
werd in 1832 pastoor in Tilburg. Dat was toen het hoofdkwartier van het Nederlandse
leger, dat aan de Belgische grenzen jaar in jaar uit de wacht hield, het geweer bij de
voet. In de stad vol arbeiders en soldaten begon pastoor Zwijsen zijn werk. Hij zette
het mes in vele wantoestanden, maar hij deed ook ontzaglijk veel positief werk. Het
is bijna ongelooflijk, wat hij in het leven riep: armenscholen, weeshuizen, gestichten
van barmhartigheid. Door zijn werk ontstonden congregaties, die arbeidden in het
gehele land.
En dat werk werd opgemerkt door de Prins van Oranje, de be-
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velhebber der troepen. Hij bracht de pastoor in contact met het koninklijk huis, en
persoonlijk raakte hij zeer met hem bevriend.
Toen de straatgevechten in Brussel in 1830 woedden, liepen er soldaten naar de
opstandelingen over, terwijl ze riepen: Wij zijn óók Belgen, wij komen uit Den
Bosch.
Maar de vriendschap tussen pastoor Zwijsen en de Prins van Oranje, later Koning
Willem II, is een van de bruggen geweest, waardoor Brabant en het Huis van Oranje
elkaar hebben kunnen ontmoeten.
En toen in 1853 de hiërarchie in de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland werd
hersteld, werd pastoor Zwijsen de eerste aartsbisschop van Utrecht.

Geen pacificatie.
Koning Willem II wilde verzoening, althans wegneming van de geestelijke spanningen
in het volksleven. En hij zocht een betere weg dan zijn vader. Koning Willem I had
de Afgescheidenen aangepakt met inkwartiering, en goedgevonden, dat de
allerarmsten, die geen cent bezaten, zouden worden gegijzeld, om ze zo te dwingen
toch te betalen. Koning Willem II gaf, zodra hij de regering had aanvaard, order, al
deze activiteiten tegen de Afgescheidenen te staken.
Maar er was meer. Ook op onderwijsgebied waren er grote moeilijkheden. Een
van de belangrijkste motieven van de emigratie der Afgescheidenen was, dat er in
Nederland geen vrijheid van onderwijs bestond. Men moet dat zo letterlijk mogelijk
nemen. Het stond niemand vrij, een bijzondere school te stichten. Het bijzonder
onderwijs was verboden, behalve in die gevallen, waarin het gemeentebestuur verlof
had gegeven, een bijzondere school te stichten. Betrof de aanvraag bij het
gemeentebestuur een ‘instituut voor jongeheren’ (deze term komt in de advertenties
der instituteurs herhaaldelijk voor), een standenschool dus voor jongelui uit de deftige
stand, dan was het met de autorisatie in de regel gauw voor elkaar, maar o wee, als
de aanvraag werd geboren uit ontevredenheid betreffende de richting der openbare
school. Dàn was het gemeentebestuur in de regel doof.
De richting der openbare school - dat was niet die van de neutraliteit. Veeleer van
een ‘Christendom boven geloofsverdeeldheid’, moraliserend en een weinig
rationalistisch. De Rooms-Katholieken hadden tegen dit onderwijs bezwaar, omdat
zij er een inva-
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siepoging in zagen van een ‘verlicht Protestantisme’; zij, die vasthielden aan de
gereformeerde belijdenis, in of buiten de Hervormde Kerk, hadden bezwaar, omdat
hier was de werking van een leer, die ‘ja wel het Evangelie verkondigt, doch er, op
meer dan ééne wijze het kenmerk eener blijde boodschap aan ontneemt’ (Groen van
Prinsterer).
De Koning benoemde een commissie, om hem in deze moeilijke zaak te adviseren,
een commissie van zes leden: drie voorstanders van het bestaande openbaar onderwijs,
waaronder twee protestantse theologen, twee Rooms-Katholieken en - Groen van
Prinsteter.
De drie adviseerden, om géén vrijheid tot oprichting van bijzondere scholen te
verlenen en het officiële monopolie van de openbare school te handhaven; de twee,
om de vrijheid tot het stichten van bijzondere scholen alleen te verlenen aan de kerk,
en de ene man die overbleef, Groen van Prinsterer, adviseerde in een afzonderlijke
nota: geef bij de wet vrijheid aan de bijzondere school.
In die nota van Groen komt reeds ter sprake het recht van de minderheden. De
protestantse heren, die tegen vrijheid van onderwijs waren, hadden immers gezegd,
dat de overgrote meerderheid der bevolking handhaving wilde van het bestaande
monopolie van het openbaar onderwijs. Vele Rooms-Katholieken en nagenoeg alle
Protestanten waren tegen vrijheid van onderwijs ...
Ik hecht niet aan zulk een argumentatie, aldus Groen, want zodra er een vraag is
van recht, kan zij niet naar de wensen der numerieke meerderheid worden uitgemaakt.
‘Wij vragen opheffing van dwang. Men toone ons de onregtmatigheid
dezer klagt; het doet niets hoegenaamd af te zeggen: “Wij, en wij zijn
honderd tegen één, begeeren die opheffing niet, omdat wij er geen letsel,
omdat wij er voordeel van hebben.” Dan juist komt de verheven roeping
van den Koning te pas, die het regt van één tegen de willekeur van honderd
beschermt.
Dat U.M. deze roeping kent, heeft Zij reeds (ik zou mij verwijten, er bij
deze gelegenheid geheel van gezwegen te hebben) in een treffend voorbeeld
getoond. Op zeer weinige uitzonderingen na, heeft, jaren lang, niemand
opheffing der maatregelen tegen het onaanzienlijk, veracht hoopje der
separatisten begeerd; deze bedenking is voor U.M. geen reden
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geweest om hun de uitoefening van gewetensvrijheid te ontzeggen. Moest
er in dergelijk geval naar het goeddunken der meerderheid worden
gevraagd, dan zou elke verdrukking worden gewettigd; want er is geen
verdrukking denkbaar, wanneer eene overgroote numerieke meerderheid
er zich tegen verzet.’
Deze argumentatie van Groen bleef actueel en kreeg de scherpste betekenis bijna
veertig jaar later, in de dagen van Kappeyne en het smeekschrift.
De Koning was diep teleurgesteld, dat hij als resultaat van de werkzaamheden van
de commissie alleen maar had gekregen de formulering van standpunten, die heel
ver uiteen lagen. Eindelijk moest er toch wat gebeuren, en het Koninklijk Besluit
van 1842 verscheen in het Staatsblad. De vrijheid tot het stichten van bijzondere
scholen werd niet verleend. Alleen was er voortaan bij weigering van het
gemeentebestuur beroep mogelijk op Gedeputeerde Staten. En de onderwijzers der
openbare scholen werden verplicht, aan de geestelijken van alle gezindten op hun
verzoek opgave te doen van alle boeken en geschriften, die op school werden gebruikt.
Had dan een geestelijke tegen een bepaald boek bezwaar, dan werd het van de lijst
afgevoerd. Had de onderwijzer daartegen bezwaar, dan kon hij in hoger beroep gaan
bij een provinciale commissie.
De Rooms-Katholieken hebben van dit artikel gebruik gemaakt, om te bevorderen,
dat de Bijbel van de openbare scholen werd verwijderd. Zij hadden er bezwaar tegen,
dat de kinderen van hun parochie bijbels onderwijs zouden krijgen van een
protestantse onderwijzer.

Politieke figuren.
Tijdens het bewind van Koning Willem II komen drie politieke figuren naar voren.
Vooreerst Johan Rudolph Thorbecke (1798-1872), de leider van de liberalen. Een
stroeve professor, een man van sterke overtuiging en van onverbiddelijke logica, een
man, die geen collega in de volle zin van het woord naast zich kon hebben, maar die
wel vele vereerders had, trouwe volgelingen; ook vele benijders in de kring van zijn
geestverwanten. Hij was een gesloten natuur, en eerst de publicatie van de brieven,
die hij aan zijn verloofde en vrouw heeft geschreven, heeft ons de bijna verrassende
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ontdekking bezorgd, dat deze man een binnenkant had in zijn leven, vol warme,
zachte, een weinig sentimenteel gekleurde romantiek.
Thorbecke is de hoog vereerde leider van de liberalen gebleven, en zij worden
niet moede, hem als onaantastbaar te prijzen, ook wanneer het door hem opgestelde
wetten betreft. Zo schreef Mr. Kan, dat de gemeentewet van Thorbecke is ‘een brok
natuurrecht, waaraan hoogstens de steenhouwer iets vermag te beitelen, maar waarvan
de sloper verre dient te blijven’.
Thorbecke was de man van het ‘Christendom boven geloofsverdeeldheid’. Daarom,
zo zei na zijn dood een van de leden der Tweede Kamer, die hem lang gekend en
hem om zijn bekwaamheid en karaktervastheid hoogachtte, stonden wij principieel
tegenover hem, want onze leuze is christelijk-nationaal. En Elout van Soeterwoude
schreef in 1863 aan Groen: Thorbecke wil een Christendom boven
geloofsverdeeldheid, ‘een Nederland boven de historische en nationale
herinneringen’.
En deze formulering brengt ons noodzakelijk tot de andere staatsman, Mr.
Guillaume Groen van Prinsterer (1801-1876), de man van de antirevolutionaire of
christelijk-historische richting. Een man van voorname allure en grote
scherpzinnigheid, een rusteloos strijder, meer gegriefd door de slapheid van halve
vrienden dan door de felheid van zijn tegenstanders. Thorbecke had gedronken uit
de bronnen van de Duitse wijsbegeerte van zijn dagen en was in zijn systematiek
een man van de rede; Groen leefde uit de nationaal-gereformeerde tradities. Hij
dankte voor de Kerkhervorming als de grote zegen, aan Nederland geschonken, en
hij zag de overwinning van de beginselen van de Franse revolutie als verlies van het
nationale leven. In Ongeloof en Revolutie heeft hij scherp en duidelijk zijn stellingen
geponeerd: wanneer het ongeloof een staatkundig systeem gaat opbouwen, dan wordt
dat een revolutionaire systeem, en wanneer dat revolutionaire systeem consequent
in praktijk wordt gebracht, dan moet de vrijheid wijken voor de dictatuur.
Principieel spreken in de politiek, dat was voor Groen: belijdenis doen van het
Evangelie. Hij richtte zich eenmaal zo tot het volk in een strooibiljet:
‘Zeg het aan DE KIEZERS, zeg het aan HET VOLK ACHTER DE
KIEZERS, zeg het in HET HUISGEZIN van kiezer en niet-kiezer, zeg
het aan ieder GELOOVIG LID DER GEMEENTE, zeg het aan MAN of
VROUW, die het
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Evangelie liefheeft, die Christelijke volksopvoeding waardeert, die van
onze verantwoordelijkheid, met het oog op den zegen der volkshistorie
van Nederland en Oranje besef heeft; zeg het aan ieder, die te midden van
de ontzettende godslastering onzer dagen, de kalmte en de gemoedsvrede
van den Christen niet met een thans inderdaad verachtelijk laodiceïsme
verwart; zeg en herzeg hun, dat ik niet als staatsman, niet als hoofd eener
partij, maar als belijder van het Evangelie, hun geloovig Amen op mijn
belijdenis in de Tweede Kamer tegemoet zie.’
Eigenlijk kan de derde man niet naast deze twee worden gezet. Het is de bekwame
conservatieve politicus Floris Adriaan van Hall (1791-1866), een man van vrijzinnige
beginselen, bekwaam en handig, het meest bruikbaar, als er een compromis moest
worden gevonden.
Geheel verschillend is ook de politieke carrière van de drie mannen: Thorbecke
behaalde de grote principiële overwinningen, maar kreeg daarna weinig kans, de
lijnen dóór te trekken; Van Hall behaalde op bepaalde momenten successen; Groen
was altijd in de oppositie en eerst twee jaar na zijn dood werd zijn invloed zichtbaar
in een grote volksbeweging.

De negenmannen.
In 1840 waren er enkele wijzigingen in de grondwet aangebracht, maar de liberalen
vonden dat onvoldoende. Zij wilden ingrijpende veranderingen: bovenal rechtstreekse
verkiezingen voor de Tweede Kamer en staatsrechtelijke verantwoordelijkheid van
de ministers. Tot nu toe werden de leden van de Tweede Kamer gekozen door de
Provinciale Staten; rechtstreekse verkiezingen, zo oordeelde men, zouden de Kamer
maken tot een betere weerspiegeling, tot een zuiverder uitdrukking van wat er leefde
onder het volk. En wanneer de Koning grondwettelijk onschendbaar werd en de
ministers verantwoordelijk, dan zou dat betekenen, dat de volksvertegenwoordiging
haar kritisch oog vrijmoedig zou kunnen laten gaan over het gehele regeringsbeleid.
In het jaar 1844 kozen de Provinciale Staten van Zuid-Holland Thorbecke tot lid
van de Tweede Kamer. De troonrede, waarmede de zitting 1844/45 werd geopend,
repte met geen woord van herziening van de grondwet. Toen dienden negen leden
van de Tweede Kamer met Thorbecke als eerste ondertekenaar een initiatief-
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voorstel in tot herziening van de grondwet. Het liberale voorstel kwam niet in
behandeling: de meerderheid van de Kamer besliste, dat de Kamer een zodanig
voorstel alleen zou behandelen, als het van de zijde van de regering kwam. En in
1845 werd Thorbecke niet herkozen.

Rampjaar.
In de morgen van de 23ste juli 1845 hadden boeren op verschillende plaatsen in ons
land een ‘kleefachtige of vette mist’ waargenomen, die zich vooral op het welige
aardappelloof had gezet. En toen werden in augustus de eerste verschijnselen van de
aardappelziekte zichtbaar, een ziekte, die tot nu toe onbekend was. Bij velen kreeg
die mist de schuld. Maar in ieder geval, het kwaad greep verbijsterend snel om zich
heen. Eerst kwamen er zwarte vlekken op de bladeren ‘welke daarna slap neerhingen
en verdorden, in welken toestand de stengel mede weldra begon te delen, zoodat het
loof miskleurig en als verflensd werd en afviel, de bloem verwelkte en de aardappel
zelve aan de inplanting van den stengel ziekelijk veranderd werd bevonden. Dit
bederf zet zich eerst buitenwaarts rondom de vrucht voort, dringt later of bij toeneming
tot in het binnenste van het weefsel of merg door en neemt de inwendige massa van
den aardappel in. De aangedane plaatsen laten zich aan denzelven, op het gezigt en
gevoelen door bruine roestkleurige vlekken onderkennen, op welke de opperhuid
zich bij de minste wrijving of drukking loslaat, zijnde de zelfstandigheid aldaar,
nadat de vrucht eenigen tijd buiten den grond is geweest, week en rottig.’
Dat was een van de eerste beschrijvingen van het kwaad; zij is te vinden in een
rapport van de Provinciale Commissie voor de Landbouw in de provincie Utrecht
en dateert nog uit augustus 1845.
Het meest werden de mensen onthutst, doordat dit nieuwe kwaad zich bijkans
overal openbaarde, ook in het buitenland. In Noord-Brabant was bijkans geen akker,
of hij was met de ziekte besmet; in Friesland was 10.816 ha. met aardappelen beplant
en daarvan waren 7.998 ha. aangetast. Over het gehele land was ongeveer 70 % van
de oogst bedorven. En de aardappel was juist de spijze der armen. Vaak driemaal
per dag. Sommigen probeerden de zieke aardappelen toch nog te eten, en met azijn
vermengd ging het nog, zo schreven sommigen. Maar zieke aardappelen kunnen
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niet bewaard worden, en met schrik dachten de mensen aan de komende winter. De
prijzen der levensmiddelen vlogen omhoog. Die van erwten en bonen waren spoedig
driemaal zo hoog als een jaar tevoren.
De Regering nam een reeks van maatregelen. De invoerrechten op levensmiddelen
werden praktisch afgeschaft, er werden tegen lage prijzen levensmiddelen beschikbaar
gesteld, en de lagere besturen moesten er voor zorgen, dat er werk was, werk
gedurende de winter, werk zo mogelijk voor alle arbeiders. In Zeeland wist de
Gouverneur zelfs te bereiken, dat de boeren een deel van de akkers niet ploegden,
maar ze lieten spitten.
Eén ding konden de mensen evenwel niet verwerken, nl. dat de uitvoer van
aardappelen niet werd stop gezet. Maar hier was de Regering onverbiddelijk. De
handel moest vrij blijven. De uitvoer belemmeren betekent meteen de invoer
stagneren. Dit verschepen van aardappelen naar het buitenland heeft hier en daar tot
opstootjes geleid. En het rampjaar 1845 bleef sterk tot de verbeelding spreken, vooral
toen in de volgende jaren de ziekte terugkwam, zij het minder algemeen. We kunnen
gerust zeggen, dat het uitbreken van de aardappelziekte zich het duidelijkst
weerspiegelt in de emigratiecijfers van de volgende jaren.

Februari-revolutie.
Toen brak in Frankrijk de Februari-revolutie van 1848 uit. In 1830, door de
Juli-revolutie, was koning Lodewijk Philips op de troon van Frankrijk gekomen;
door de Februari-revolutie werd hij verjaagd en werd Frankrijk een republiek. Het
duurde maar enkele weken, en toen waren overal in Europa de poppen aan het dansen.
Revolutie in Frankrijk! Dat was de derde keer.
De eerste keer was het eind van die revolutie geweest het Franse imperialisme van
Napoleon. De tweede keer was de stroom afgedamd, behalve dat België was
losgescheurd van het Noorden; wat zou de nieuwe revolutie opleveren? Iedereen
voelde het: dit is een Europees gevaar en de lage landen liggen in de gevaarlijkste
hoek.
Koning Willem II had eens, toen hij nog Kroonprins was, gepoogd, zich aan het
hoofd van de Belgen te stellen. Nog altijd smeulde daar een Orangistisch vuur onder
de as. De positie van de Belgische koning was niet gemakkelijk. Maar direct heeft
Koning Willem II zelf het initiatief genomen, het royale en brede
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initiatief, om met België samen te waken voor de rust in beide koninkrijken. Hij heeft
er persoonlijk met de Belgische koning over gesproken, die het beter kon waarderen
dan zijn ministers.

Maartdagen in Nederland.
Er waren nu toch grondwetsvoorstellen aanhangig in Nederland, voorstellen van de
zijde der Regering. Maar zij misten elke grote lijn en deden niet meer, dan wat plooien
gladstrijken. De ministers wilden toch maar liever niet verder gaan, want dat zou
zwakheid lijken, nu de storm in Europa opstak. Maar de liberalen in de Kamer hadden
al duidelijk laten merken, dat zij die regeringsvoorstellen onbelangrijk en dus
onbevredigend vonden.
Toen heeft de Koning zonder de ministers, zonder medeweten van de ministers,
een eigenaardige stap gedaan. Hij liet de voorzitter van de Tweede Kamer bij zich
komen en vertelde hem, dat hij nu bereid was tot een grondwetsherziening, die veel
verdere strekking had. Dat moest de voorzitter maar aan de Kamer overbrengen, en
tegelijk kwam het in de pers. De ministers hadden hun gezicht verloren en vroegen
ontslag.
En toen deed de Koning een volgende stap: hij benoemde een commissie, die een
voorstel tot grondwetsherziening moest uitwerken en hem tevens diende te adviseren
over de vorming van een nieuw ministerie. Het was een besluit van de Koning alleen;
het Koninklijk Besluit kwam zonder handtekening van een minister in de
Staatscourant. Van de vijf leden der commissie hadden vier behoord tot de
negenmannen. De commissie koos Thorbecke tot haar voorzitter en ging met spoed
aan het werk.
Maar toen kwam de gezant te Londen, graaf Schimmelpenninck, zich bij de Koning
presenteren. Hij was bereid, de leiding in handen te nemen, een ministerie te vormen
en te leiden en een grondwetsherziening te bevorderen. De Koning aanvaardde de
diensten van de gezant, er kwam een nieuw ministerie onder leiding van
Schimmelpenninck, en de commissie behoefde dáárover niet meer te adviseren ...
Thorbecke was niet voor het ministerie gevraagd, maar sommige leden van de
commissie wel, en zij hadden het aangenomen ook. De commissie werkte intussen
voort en was binnen een maand met haar voorstellen gereed.
De commissie was door de Koning in het leven geroepen, zelfs geheel buiten het
toenmalig ministerie om; zij bracht aan de Koning verslag uit; en wéér zonder het
nieuwe ministerie, dat van
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Schimmelpenninck, er in te kennen, gaf de Koning verlof, het rapport te publiceren.
Nu moest het ministerie aan het werk. Want van de voorstellen, in het rapport
opgenomen, moesten wetsontwerpen worden gemaakt, die bij de Tweede Kamer
konden worden ingediend. Dat gaf in het ministerie een conflict. Want
Schimmelpenninck dacht nog altijd aan een andere weg: hij wilde werken naar Engels
model. En in het ministerie zaten ook mannen, die tegelijk lid waren van de
grondwetscommissie en die dus voor de plannen ijverden, die zij zelf hadden
opgesteld. Schimmelpenninck moest wijken; het rompkabinet, nu onder leiding van
Donker Curtius, diende de wetsvoorstellen in, die vrijwel klopten op de voorstellen
van de commissie, en zij werden door beide Kamers aangenomen en vervolgens door
de Verenigde Kamers. Het ging niet al te vlot. De voorstellen gingen verder dan de
meeste Kamerleden wilden. Maar zij merkten duidelijk, dat de Koning achter de
voorstellen stond. Zij durfden het conflict niet aan. En zo kreeg Nederland een
grondwet, die de overwinning betekende van de liberalen, daarbij met overtuiging
gesteund door de Rooms-Katholieken, die er een voorwaarde in zagen voor hun
emancipatie.
Het is een merkwaardige geschiedenis. Er zit iets revolutionairs in, waarbij de
Koning zijn medewerking verleende. In 1844, toen de ‘negenmannen’ hun voorstel
hadden ingediend, werd het aan 's Konings ambtenaren in de hoogste mate kwalijk
genomen, wanneer zij sympathie lieten blijken voor zulke liberale voorstellen; in
1848 zette de Koning op een wat wilde en onregelmatige manier zelf de zaak door.
Zelfs heeft hij aan het corps diplomatique verteld, dat hij in één nacht van zeer
conservatief zeer radicaal was geworden. Dikwijls is er gespeurd naar de oorzaken
of motieven van deze volkomen ommezwaai. Maar het blijft gissen. Daarom is het
ook een open vraag, in hoeverre ‘straatkabaal’ hier van invloed is geweest. Er zijn
betogingen geweest in Den Haag, relletjes in Amsterdam, maar van heel beperkte
omvang. Zij waren, zo constateerde Groen, geen openbaringen van nationaal gevoel.
En hij voegt er deze duidelijke woorden aan toe:
‘Dit slechts hebben zij (tot onze leering, zoo ik hoop voor het vervolg)
getoond, dat men, in elke groote stad, ook in 's-Gravenhage, met
blauwboekjes, vlaggen, flambouwen, veel drank en eenig geld, een optogt
kan organizeren om een straatrumoer te weeg te brengen; gevaarlijk
wanneer de poging, die op zich zelve niets beteekenen zou, geenerlei weêr-
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stand ontmoet in de veerkracht van het Gouvernement; wanneer leiding
van boven, op een ogenblik, dat zij in dubbele mate wordt vereischt, ten
eenenmale gemist wordt.’
Maar Groen stelde ook vast, dat de grondwetsherziening zelf een hervorming was
geweest, en geen revolutie; maar deze hervorming kwam er door een coup d' état.

Hervorming.
Het was inderdaad een zo diep ingrijpende hervorming, dat we kunnen zeggen: de
parlementaire geschiedenis in Nederland begint met de grondwet van 1848.
Zij bevatte het belangrijke artikel: De Koning is onschendbaar, de ministers zijn
verantwoordelijk. Dat hield in, dat de Koning in een andere positie kwam; hij kon
alleen maar optreden via en met medewerking van zijn ministers; die ministers komen
in een onmogelijke positie, wanneer zij niet kunnen rekenen op het vertrouwen en
de medewerking van het parlement.
Ook voortaan zou dat parlement bestaan uit twee Kamers. De Tweede Kamer werd
vóór 1848 gekozen door de Provinciale Staten, maar ná 1848 door de kiezers op de
basis van kiesdistricten, waarin het land werd verdeeld. Kiezers waren alleen zij, die
minstens een bepaald bedrag in de directe belastingen betaalden. Dat heette het
censuskiesrecht, maar het is ook wel mammonkiesrecht genoemd. De kleine luyden
hadden dus geen kiesrecht; zij vormden het volk achter de kiezers.
De leden van de Eerste Kamer werden vóór 1848 door de Koning voor hun leven
benoemd uit diegenen, ‘die door diensten aan den Staat bewezen, door hunne geboorte
of gegoedheid onder de aanzienlijksten van den Lande behooren’. Na 1848 werden
zij gekozen door de Provinciale Staten uit de hoogst aangeslagenen in 's Rijks directe
belastingen. Voor elke provincie werd er een lijst van hoogst aangeslagenen
bijgehouden, die ook aan de andere eisen van verkiesbaarheid voldeden; op elke
drieduizend inwoners per provincie één hoogstaangeslagene. In de landprovinciën
waren die hoogst aangeslagenen veelal grondbezitters. Een enkele keer kwam het
voor, dat na 1848 een lid van de Eerste Kamer niet meer herkozen kon worden, omdat
hij er financieel zoveel minder was komen voor te staan, dat hij niet meer prijkte op
het lijstje van die allerhoogsten, die door hun gegoedheid in aanmerking kwamen
voor de Eerste Kamer.
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Verder was het van groot belang, dat de Tweede Kamer het recht van amendement
kreeg: ‘De Tweede Kamer heeft het recht wijzigingen in een voorstel des Konings
te maken’ (art. 107 van de Grondwet van 1848).
Ook voortaan bleef de grondwet spreken van de Staten-Generaal. Maar de naam
was historisch niet meer verantwoord. Want de Staten waren van ouds
vertegenwoordigers van de drie standen, de adel, de geestelijkheid en de derde stand.
Tot 1795 hadden we inderdaad zulk een standenstaat gehad. Engeland kent nog een
Hogerhuis, waarin de hogere adel en de hoge geestelijkheid zit, en een Lagerhuis,
waarin de derde stand is vertegenwoordigd. Zulk een standenvertegenwoordiging
had Koning Willem I nog gehandhaafd in de provincies. Een derde deel van de leden
van het provinciaal bestuur werd uit en door de ridderschap gekozen. Maar 1848
maakte ook daarna een eind. De Provinciale Staten worden voortaan gekozen door
dezelfde kiezers, die ook de leden van de Tweede Kamer kiezen, en voor de
gemeentebesturen komt er een kiezerslijst, die veel langer is, omdat de census voor
dat kiesrecht de helft lager is. Ook de eenvoudige middenstand kreeg op die manier
een kans om mee te stemmen voor het plaatselijk bestuur.

Gesprek met Koning Willem I.
Nu gaat ons verhaal een stap terug. In 1829 had Mr. Willem Frederik baron Roëll,
eens de rechterhand van Koning Lodewijk, maar toen voorzitter van de eerste kamer
en vertrouwd vriend van de Koning, een gesprek met Willem I, waarvan een verslag,
door Roëll geschreven, bewaard is gebleven. Roëll, die geprezen werd om zijn
zachtaardigheid en bescheidenheid, adviseerde de Koning in dat gesprek over het
onderwijs. Er moesten openbare scholen zijn, liefst uitsluitend openbare scholen, en
daar moesten de kinderen worden onderwezen in die kundigheden, welke ieder lid
van een beschaafde, burgerlijke maatschappij behoort te bezitten, ‘waaronder ik
alleenlijk brenge het lezen, schrijven, rekenen en de algemeene kennis van maten,
munten en gewichten, benevens de Nederlandsche Aardrijkskunde, dog, om nader
te melden redenen, noch de Vaderlandsche, noch de Algemeene Geschiedenis’.
Geschiedenis was taboe dus voor het volkskind. Het had er geen belang bij te
weten, welke grote mannen het vaderlad had gekend. ‘Die kennis is alleenlijk geschikt
voor hen, welke een meer
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beschaafde opvoeding erlangen.’ Deze uitspraak is een symptoon. Zij staat in verband
met de gedachte, dat er ergens een grens loopt tussen hen, die de natie uitmaken, die
dus mee mogen spreken en stemmen, en die anderen, die met de nationale
geschiedenis niets te maken hebben, omdat zij behoren tot het ‘gemeen’. Dat gemeen,
dat lagere volk, dat niet tot de eigenlijke natie behoort, kan geen eigen
verantwoordelijkheid dragen, maar moet door de overheid worden geleid en opgevoed.
En de lagere scholen moesten daarom kweekscholen zijn ‘tot plicht en orde’.
Maar in het gesprek met de Koning ging het ook nog om iets anders. Het was nog
vóór de scheiding met België. En nu werd in België door de geestelijkheid geijverd
voor bijzondere scholen, Roomse scholen. Dat moest volgens Roëll niet worden
toegestaan. Over subsidie aan zulke scholen was toen nog geen sprake, dat is van
veel later datum. Maar de oprichting zelfs moest verboden worden. Ook op eigen
kosten moest het de mensen niet vrij staan, een bijzondere school te stichten.
Want wat zou het gevolg zijn van de vrijheid, om bijzondere scholen te stichten?
Roëll omschreef het aldus:
‘In de zuydelijke Provintien zal het onderwijs wederom tot dien staat
van veragtering terugkeeren, waarin het te voren was, toen het onder
invloed der geestelijkheid stond. Dit is voor die gewesten een groot onheil,
maar voor de noordelijke zal de ramp nog veel grooter zijn, vermits de
bevolking aldaar niet, gelijk in het zuydelijke gedeelte, bijna geheel uit
Roomsch-Catholieken, maar in onderscheidene verhouding, uit leden van
alle kerkgenootschappen bestaat.
Tot nog toe gaan de kinderen van die leden tot op zekere leeftijd op
dezelfde school, verkeeren aldaar met elkaar vreedzaam en minzaam, en
er is niets, dat hen aftrekt van het denkbeeld, dat zij tot hetzelfde groote
huisgezin behooren, en dezelfde pligten als burgers van de staat te vervullen
hebben. Maar van het oogenblik af aan, dat ook daar bijzondere scholen
zullen mogen opgerigt worden, zal er geene moeite door de Roomsche
geestelijkheid gespaard worden, om aan die vergunning gevolg te geven,
en de ouders, tot die kerkleer behoorende, te noodzaken, hunne kinderen
niet meer naar de openbare, maar naar de bijzondere, onder hare invloed
staande scholen te zenden, hetwelk onmisbaar allengskens zal
teweegbrengen, dat in de noordelijke Provintien het eene ge-
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deelte der Natie geheel vreemd aan het ander worde, en er inderdaad twee
Natiën, de eene Roomsch en de andere onroomsch, komen op te staan.
Tot eenen staat van zaken, welke zulke gevolgen hebben kan, kan en mag
de Regering de hand niet leenen. Zij mag zig het gezag, hetwelk haar
toekomt, door de geestelijkheid niet laten ontwringen. Dit te doen zoude
tot het gevaarlijkst imperium in imperio, hetwelk er is uit te denken, den
grond leggen. Er zijn er, welke de zaak uit een minder ongunstig oogpunt
beschouwen, en van oordeel zijn, dat de particuliere scholen zig niet
ligtelijk nevens de openbare zullen kunnen staande houden, omdat de
onderwijzers op deze laatste, behalve de schoolgelden, eene bezoldiging
uit de publieke kas genieten, en de schoolgebouwen met derzelver
toebehooren insgelijks ten lasten dier kas komen, terwijl bij de
eerstgemelde alles uit de schoolgelden moet gevonden worden. Ik voor
mij kan mij door deze redeneering niet laten geruststellen, maar houde het
daarvoor, dat het aan de geestelijkheid nimmer aan middelen ontbreken
zal, om wanneer de particuliere scholen onder haren invloed staan, de
noodige middelen tot derzelver instandhouding aan te schaffen. De
mooglijkheid daarvan is genoeg, om er de zaak niet aan te wagen. Anderen
vermeenen, dat wanneer men het er maar op toelegt, om de openbare
scholen, zoo in grondigheid van onderwijs als anderzins, te doen uitmunten,
de kinderen bij voorkeur derwaarts zullen gezonden worden, dog de
zoodanige verliezen uit het oog, dat het hier niet zoo zeer op den wil der
ouders, als op die der geestelijkheid aankomt, en dat deze in de
voortreffelijkheid van het onderwijs juist geene bijzondere rede tot
aanbeveling van de openbare scholen zal vinden, daar zij meer belang
heeft, om domheid dan om kennis bij den gemeenen man te helpen
bevorderen.’
Het is een wat lang citaat, maar het verdiende hier een plaats, omdat hier al de
argumenten en redeneringen zijn te vinden, die minstens een eeuw hebben dienst
gedaan in de strijd tegen de christelijke school. Ze werden dus in 1829 reeds aan de
Koning voorgehouden.

Vrijheid van onderwijs.
En bij de grondwetsherziening van 1848 kon niemand dit vraag-
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stuk uit de weg gaan. Het ging heel duidelijk om die ene vraag: Zal de Regering het
recht van de ouders erkennen, om hun kinderen te sturen naar een vrije school, en
om zo'n school op te richten, als zij dat begeren? Of moet het openbaar onderwijs
het monopolie blijven van de overheid, die alleen bij uitzondering, als gunst, op een
bepaald verzoek, verlof verleent, om ergens een bijzondere school te stichten? De
grondwetscommissie koos voor de vrijheid, Schimmelpenninck was daar tegen, maar
moest het veld ruimen, en het ministerie diende een voorstel in, om de grondwet te
laten bepalen:
‘De inrigting van het openbaar onderwijs wordt met eerbiediging van
ieders godsdienstige begrippen, door de wet geregeld. Het geven van
onderwijs is vrij, behoudens het toezigt der overheid, en bovendien,
voorzoover het middelbaar en lager onderwijs betreft, behoudens het
onderzoek naar de bekwaamheid en zedelijkheid der onderwijzers, het een
en ander door de wet te regelen.’
Dit artikel kwam in hoofdzaak overeen met de redactie, die de commissie
Thorbecke had voorgesteld. De kern is die ene korte zinsnede: Het geven van
onderwijs is vrij......
Tegen die bepaling kwamen allen in het geweer, die de denkbeelden van Roëll op
onderwijsgebied wilden indragen in de nieuwe tijd. Géén vrijheid van onderwijs, dat
was het wachtwoord van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen, dat was het
wachtwoord van het Nederlandsch Onderwijzersgenootschap. Twee organen met
vaak dezelfde leiders. Het Nederlandsch Onderwijzersgenootschap had al eerder de
trom geroerd, omdat in het voorstel van de commissie Thorbecke de bepaling ontbrak,
dat de overheid eisen zou stellen niet alleen betreffende de bekwaamheid, maar ook
aangaande de zedelijkheid van de onderwijzer aan een bijzondere school. Als er op
die zedelijkheid geen toezicht was, dan zou er immers onderwijs kunnen worden
gegeven door ‘den grootsten deugniet, ja zelfs door een Jesuïet’. Bij deze actie tegen
de vrijheid van onderwijs sloot zich de Synodale Commissie van de Nederlands
Hervormde Kerk aan. Zij vreesde, dat de vrijheid van onderwijs ‘de schoonste parel
aan 's Konings kroon verbrijzelen en den roem en het sieraad van Nederland en de
zedelijke kracht van het zelfstandig volksbestaan der Natie vernietigen zou’.
Het ministerie kreeg deze bepaling omtrent het onderwijs er dan ook niet zonder
meer door. Er kwam wat bij. ‘Het openbaar on-
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derwijs is een voorwerp van aanhoudende zorg van de Regeering. Er wordt overal
in het Rijk van overheidswege voldoend openbaar onderwijs gegeven!’ Op die laatste
zin komt het aan. Hij is gebruikt, om later ook in dorpen, waar nauwelijks een enkel
gezin openbaar onderwijs begeerde, toch een openbare school te stichten. Want er
stond ‘overal’! En als een gemeentebestuur besloot een openbare school op te heffen,
omdat er geen vijf leerlingen meer waren, dan grepen Gedeputeerde Staten in: denk
er om, er staat in de grondwet: overal!
Maar niettemin stond ook dat andere nu in de grondwet: het geven van onderwijs
is vrij. De stormloop tegen die bepaling heeft geen gevolgen gehad. De
waarschuwingen, dat vrijheid van onderwijs zou betekenen, dat de kinderen in handen
vielen van de barbaarsheid, hadden dat niet kunnen keren. Maar wel werd in deze
strijd heel duidelijk, dat tegen de logische en consequente redeneringen van die
liberalen, die het opnamen voor de vrijheid, geen andere redeneringen werden gesteld,
die een principieel karakter droegen, maar dat daartegen het vuur werd gestookt van
het antipapisme. Vrijheid van onderwijs zou betekenen roomse scholen, en dàt was
het grote gevaar. Rome, de reactie, de Jezuïeten...... Principieel
onderscheidingsvermogen was er bij velen nauwelijks te vinden, nog minder trouw
aan datgene, wat het diepste wezen van de Reformatie uitmaakt, maar wel een diepe
afkeer van alles, wat rooms is, en dus griezelig en gevaarlijk. De grondwettelijke
bevoorrechting van de openbare school was bedoeld als een beschutting van de natie
tegen Rome.

Begin en einde.
Toen de grondwet van 1848 was bekrachtigd, moesten er nieuwe verkiezingen volgen.
Voor de Tweede Kamer was dit eenvoudig: de overgangsbepalingen bevatten een
lijst van 68 districten, die de leden van de Tweede Kamer moesten kiezen. Maar voor
de Eerste Kamer was het moeilijk. De leden van deze Kamer, tot nu toe door de
Koning benoemd, zouden voortaan door de leden van de Provinciale Staten worden
gekozen. Maar die Staten moesten zelf ook opnieuw worden gekozen volgens een
nieuw systeem, en zover was het nog niet. Daarom kozen de kiesdistricten voor de
Tweede Kamer voor één keer ieder twee personen, die op een candidatenlijst kwamen,
een lijst, die in het geheel dus 136 namen telde. Daaruit moest de Koning voor ditmaal
dan 39 leden van de Eerste Kamer
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kiezen. Het was merkwaardig, dat de leden van de Eerste zowel als van de Tweede
Kamer voor het overgrote deel nieuwelingen waren; de oude bezetting werd radicaal
gewijzigd. De zitting van deze nieuwe Staten-Generaal werd door Koning Willem
II op 3 februari 1849 geopend. Nog eenmaal zag de bevolking der residentie hem
aan het hoofd van een schitterende militaire stoet te paard naar het Binnenhof rijden;
ruim een maand later kwam het bericht, dat de Koning te Tilburg plotseling was
overleden. Ingewijden wisten, dat de Koning reeds verscheidene maanden ernstig
hartpatiënt was. Maar het volk werd door het doodsbericht van de populaire Koning
overrompeld en velen betwijfelden zelfs, of het waar was. Toen zes jaar later in de
Krim de Fransen, de Engelsen en de Turken zo'n harde dobber hadden tegen de
Russen, ging nog het gefluister door ons land, dat Koning Willem II de eigenlijke
geheime leider was van de Russische defensie; hij zou bij zijn zwager de tsaar de
militaire leiding in handen hebben, nadat hij met de noorderzon uit Nederland was
vertrokken, omdat hij geen jongste bediende van de liberalen wilde wezen. Maar dit
waren slechts kinderlijke volksdromen, die hier alleen worden vermeld, om er iets
van te doen zien, hoe deze Koning tot de volksverbeelding bleef spreken.
De nieuwe Koning, Willem III, aanvaardde de regering, en stelde het ministerie,
dat de grondwetsherziening tot stand had gebracht, in staat, het pas begonnen werk
voort te zetten. De grote liberale start kon beginnen.
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6. De liberale start
Mislukte start.
Het Ministerie De Kempenaer-Donker Curtius was een liberaal ministerie, en het
had de grondwet van 1848 in het Staatsblad helpen brengen. De meerderheid van de
Tweede Kamer was ook liberaal. Maar het werd een mislukte start. Thorbecke, die
bij de verkiezingen van 1848 in het parlement was teruggekeerd, voerde geregeld
oppositie tegen het ministerie, dat bovendien niet opschoot met zijn werk. Groen van
Prinsterer zei enkele maanden nadat Koning Willem III aan het bewind was gekomen,
in de kamer:
‘Ziende op hetgeen tot dusver verrigt is, vraag ik: wat zal er nog worden
verrigt? Bijna zeker is het, dat noch de Kieswet, noch de Provinciale wet,
noch de wet op het Onderwijs, zal tot stand komen. Als ons gevraagd
wordt, wat wij eigenlijk gedaan hebben, zullen wij moeten antwoorden:
niets, niets, niets! Aldus zullen wij met weinig aangename en inderdaad
onaangename herinneringen van deze zitting huiswaarts keeren. Napoleon
zeide, toen hij, na den eersten glansrijken veldtogt, het leger van Italië
onbond: “Soldats, vous pourrez dire un jour: et moi aussi, j'étais à l'armée
d' Italie”. Wij zullen ons beroemen, dat we lid waren van de Kamer, in de
merkwaardige zitting, toen er eene wet gemaakt is voor de vermicelli- en
macaronifabrieken en voor de Pharmacopae Neerlandia of Nederlandsche
Apotheek.’
In september opende Koning Willem III de nieuwe zitting van het parlement. De
Tweede Kamer stelde een adres van antwoord samen op de troonrede, en constateerde,
dat er in de laatste maanden weinig was verricht, wegens gebrek aan overeenstemming
tussen ministerie en Kamer. Toen vroeg het ministerie zijn ontslag en er kon een
nieuwe start worden geprobeerd.

Thorbecke krijgt de leiding.
Koning Willem III vertrouwde de leiding van het nieuwe ministerie toe aan
Thorbecke. Hij deed het niet met geestdrift. Als persoon kon hij deze minister niet
best uitstaan. Hij vond hem te geleerd en te veel geneigd, om te onderrichten. In een
gesprek was het de Ko-

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 3

210
ning een speciaal genoegen, Thorbecke altijd weer als professor aan te spreken.
Thorbecke van zijn kant was zeer geneigd tot een persoonlijk bewind, waarop hij
noch invloed van de Koning, noch van zijn collega's wenste. Spottend is gezegd, dat
hij op die manier een homogeen Ministerie kreeg, hij zelf homo, de rest geen.
Groen van Prinsterer vond hem even autocratisch als Koning Willem I. Zijn beleid
was volgens Groen een ministeriële herhaling van een koninklijk wanbegrip. Als
Thorbecke zijn zin had gekregen, dan zouden de departementen van Oorlog en Marine
zijn toevertrouwd aan twee luitenants. Maar dit heeft Koning Willem III niet genomen.
Het was hem altijd een ere, de belangen van leger en marine zo goed mogelijk te
behartigen.
Maar Thorbecke héérste. Heerste als de strakke, dwingende autocraat, die weet
dat hij het wéét ... Zijn partijgenoot Opzoomer zei later van hem: ‘Zelfstandigheid
zag hij vaak voor afval aan... zich met zwakken omgevend, kweekte hij een
middelmatigheid, die hem niet boven het hoofd kon groeien, maar door hun menigte
hem verstikken kon, zijn eigen kracht tot zwakheid kon maken.’
Zelf heeft Thorbecke hard gewerkt als leider van dit eerste Ministerie Thorbecke
(1849-1853). Hij heeft verschillende organieke wetten ontworpen: de provinciale
wet, de gemeentewet, de kieswet. De beide eerstgenoemde wetten zijn in hoofdzaak
nog van kracht. De gemeentewet heeft het mogelijk gemaakt, dat de gemeenten een
sterk en gezond eigen leven kregen, dat eerst veel later in de knel geraakte, toen de
gemeenten financieel te zeer afhankelijk werden van het Rijk. De provincie is niet
weer tot ontwikkeling gekomen als zelfstandig orgaan. Trouwens, daar zou menigeen,
die nu eenmaal veel kwaad van het provicialisme had gehoord, en geneigd was het
te geloven, ook danig door zijn verontrust.

Principiële strijd op komst.
Tussen Groen en Thorbecke was bij deze organieke wetten voortdurend discussie
geweest. Maar Groen was een eenling, en de roomse leden in de Tweede Kamer
vormden een hulpkorps van de liberalen. De grote strijd moest nog komen. De
grondwet van 1848 bevatte een aantal additionele bepalingen. Daarin werden een
serie organieke wetten opgesomd met de termijnen er bij, waarbinnen zij moesten
worden ingediend. Er moest een wet komen tot regeling van het armbestuur; er diende
een onderwijswet te ko-
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men. De grondwet zelf schreef voor, dat die wetsontwerpen in dezelfde zitting moesten
worden voorgedragen, waarin de grondwet werd afgekondigd, of uiterlijk in de zitting
daarop volgende. Er kwam niets van. De termijnen bleken veel te kort. En vooral
wat het onderwijs betreft, was dat een nieuwe belemmering van de vrijheid. Het
onderwijs is vrij, stond in de grondwet. Maar de oude onvrijheid blééf, zolang er
geen nieuwe wet was. Thorbecke was vóór vrijheid van onderwijs en de grondwet
ging minder ver, dan hij had gewenst. Hij schreef de autoriteiten aan, alvast maar zo
vrijgevig mogelijk te zijn bij het verlenen van autorisatie voor het stichten van een
bijzondere school, waardoor hij de mannen van het Nut tegen zich kreeg.
Waar moet dit heen, klaagde Prof. Hofstede de Groot, want ik hoor, dat er nu al
150 bijzondere scholen zijn, ‘meest overtollige en schadelijke inrichtingen’...... ‘Wat
zal de toekomst baren, nu zelfs een katholieke kweekschool voor onderwijzers te
Leiden opgerigt heeft mogen worden?’ Het Ministerie Thorbecke heeft nooit een
onderwijswet ingediend. Wel een armenwet. En die armenwet deed de grote
principiële strijd verwachten. Het ontwerp was een aanval op de kerk. Want het wilde
het gehele armbestuur brengen onder toezicht en controle van de Staat. Het toonde
er niets van te weten of te begrijpen, wat een diaconie is. Het wist niet, dat diaconale
zorg voor de leden der gemeente een zaak is van de grootste discretie, het volvoeren
van een opdracht van Christuswege. Daarom was het ontwerp-armenwet voor ieder,
die de betekenis van dit kerkelijk ambt verstaat, ten enenmale onaanvaardbaar. Het
ontwerp ging er van uit, dat het geld, dat de diaconie inzamelt, ‘den armen toekomt’
en dat het de taak van de Staat is, om er op toe te kijken, of de diaconieën haar plicht
doen in de besteding der gelden. Er kwamen dan ook scherpe protesten bij de Regering
in, en de chr. geref kerkeraad van Arnhem deelde in zijn adres mee, dat hij, mocht
dit ontwerp wet worden, de genade hoopte te ontvangen, om gehoorzaamheid te
weigeren.
Het ontwerp is nooit in behandeling gekomen en het Ministerie Thorbecke heeft
ook nooit een principieel onderwijsdebat gevoerd. De eigenlijke principiële strijd
tussen het liberalisme en de christelijk-nationale richting, verpersoonlijkt in Mr.
Groen van Prinsterer, moest nog komen, toen het eerste Ministerie Thorbecke kort
na de voorspoedige start is neergestort. De grote strijd met het liberalisme is daardoor
op onderwijsgebied eerst gekomen in 1878 onder het Ministerie Kappeyne, maar
toen was Thorbecke al dood

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 3

212
en Groen eveneens, en het was in sommige opzichten een ander liberalisme, dat na
Thorbecke's dood aan de macht was.

De nieuwe bisdommen.
In Noord-Nederland waren sinds eeuwen geen bisschoppen geweest. Tijdens de
regering van Koning Willem I was een concordaat met de Paus gesloten, een verdrag,
waarbij ook gerekend was op het vestigen van bisschoppelijke zetels in het Noorden.
Dit concordaat is nooit uitgevoerd. Toen er in 1841 sprake van was, dat het voor het
Noorden zou worden verwerkelijkt, is er een stroom van verzoekschriften bij de
Koning ingekomen, om dit toch te beletten. Maar de Rooms-Katholieken in Nederland
zagen reeds lang uit naar eigen bisschoppen. Het was een nationale wens. Want nog
altijd werd de R.K. Kerk in Nederland bestuurd door legaten, die uit Rome werden
gezonden. Aan het hoofd van de R.K. Kerk in Nederland stond voortdurend een
Italiaan. Het sterke verlangen van de R.K. wortelde onder meer in de wens, eigen
Nederlandse bisschoppen te hebben, die de taal van het volk kenden en die op de
hoogte waren van Nederlandse toestanden en verhoudingen en die werkelijk konden
optreden als hoofden van een Nederlandse R.K. kerkgemeenschap. En de grondwet
van 1848 stelde uitdrukkelijk vast, dat de kerken vrij waren, ook wat betreft het
afkondigen van kerkelijke voorschriften. De Regering had daar voortaan buiten te
blijven. Het recht van placet was vervallen, het sluiten of uitvoeren van een concordaat
had geen zin meer. Merkwaardig is het, dat de pauselijke stoel aanvankelijk toch
maar liever het concordaat van 1827 wilde uitvoeren, maar de Nederlandse R.K.
hebben weten te bereiken, dat de Paus daarvan afzag. Hij zou nu zorgen, zelfstandig
en in vrijheid, voor een nieuwe organisatie van de R.K. Kerk in Nederland.
Het Ministerie Thorbecke stond volkomen terecht op het standpunt, dat de Regering
er principieel buiten moest blijven. Maar het was niet gerust over de reacties van
protestantse zijde. Het behoefde de adressen van 1841 maar na te lezen, om te weten,
hoe hoog deze zaken konden worden opgenomen.
‘Als de bisschoppelijke zetels met derzelver kapittels en seminariën van
het staatsgezag allen luister ontvangen en de geestelijkheid, nooit tevreden,
maar van schrede tot schrede stoutmoediger, zich allerlei aanmoedigingen
veroorloven, hare werking overal openbaren, haren invloed op de teederste
be-
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langen en de gewigtigste betrekkingen des levens laten gelden zal, dan is
het alleszins te vreezen, dat de aanwinst van Rome aan de Protestantsche
Kerk talrijke offers kosten en honderden zal wegslepen, die in hunne
argeloze onkunde door Jesuïtenlist verschalkt, of door kerkpraal verblind,
of door vrees worden gedrongen en dat aldus de geestelijke heerschappij
langzaam, maar daarom te vaster zich zal grondvesten in hetzelfde land,
waar thans mildheid van beginselen teregt als een staatsmaxime wordt
gehuldigd ......’
Dit stond in een adres uit Leeuwarden, o.a. getekend door president en leden van het
gerechtshof en van de arrondissementsrechtbank. Hetzelfde adres was beducht, dat
de R.K. bisschoppen politieke woelingen zouden veroorzaken. Had de Regering geen
slechte ervaringen gehad met de bisschoppen in België, die daar voortdurend onrust
hadden verwekt?
Een adres uit Groningen was ook bezorgd over de verlichte Rooms-Katholieken
in Nederland. Komen er bisschoppen, wel:
‘de verlichte Roomsch-Katholijke leken zien weldra met grooten onwil,
dat zij door het concordaat zijn overgeleverd in de magt hunner
geestelijken, wier magt en luister door het concordaat is vermeerderd,
zonder dat hunne kennis en liefde pleegt toe te nemen, en wier juk de leken
in deze eeuw van vrijheid niet meer verlangen te dragen. Zij worden dus
wrevelig en onvergenoegd en komen in onmin met hunne geestelijken en
de Regering, welke de geestelijken in hunne aanmatigingen ondersteunt,
of volgen hen met de groote en ruwe menigte in allerlei misschien voor
den staat verderfelijke verbindingen.’
Deze Groningse bezorgdheid over de verlichte R.K. leken is o.a. ondertekend 'door
de hoogleraren der theologische faculteit, Pareau, Hofstede de Groot en Muurling.
Het ministerie wist dus vooruit, dat de vestiging van een aantal bisdommen
aanleiding zou geven tot beroering. Daarom wilde het graag een oogje in het zeil
houden en zo mogelijk Rome terughouden van maatregelen of uitingen, die de
opwinding zouden kunnen bevorderen. Het liet onderhands weten, dat het vooraf
graag wou worden ingelicht. Maar de Paus begreep de bedoeling van dat verzoek:
de Nederlandse Regering wilde de kans hebben, de plannen eerst kritisch te bekijken,
om zo nodig wijzigingen voor te
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stellen. Dat zou betekenen een onderhands overleg. En de Paus wilde dat overleg
beslist niet. Maar het was ook niet gewenst en hoffelijk, het verzoek om informatie
zonder meer af te wijzen. Daarom is er vooraf gewaarschuwd, heel onofficieel, vaag,
bij wijze van een terloopse mededeling, die de Regering elke kans benam om er een
oordeel over kenbaar te maken. En toen kwam de officiële mededeling, dat er een
aartsbisschop zou zetelen in Utrecht, en bisschoppen in Breda, Roermond, Haarlem
en Den Bosch. Maar er werd méér gepubliceerd. De burgers konden de tekst lezen
van de pauselijke breve, waarin herinnerd werd aan de instelling van de bisdommen
onder het regime van Filips II. Toen was er hoop geweest, dat Nederland, deze
beminde wijngaard des Heren, met elke dag rijker vruchten zou afwerpen, maar ‘de
vijandige mens’ had dezelve pogen te verwoesten. ‘Men heeft het helaas! genoeg
ondervonden hoe vele en grote nadelen en onheilen de dwaalleer van Calvijn aan de
zozeer bloeiende kerken berokkend heeft; ja zover ging het geweld en de aandrift
der ketters, dat het was, alsof de naam Katholiek in die streken ware uitgeroeid en
alsof er voor het herstel van zulke grote verliezen geen mogelijkheid meer scheen te
bestaan.’
Nog meer indruk maakte de toespraak, die de Paus tot de kardinalen had gehouden.
Hij sprak daarin niet van het Koninkrijk der Nederlanden, maar van het Rijk van
Holland en Brabant, verklaarde, dat de R.K. godsdienst in dat rijk van dag tot dag
vorderingen maakte, en gewaagde er van, dat de geëerbiedigde vorst vol is van
welwillendheid voor zijn katholieke onderdanen.
Wie deze uitspraken leest, kan moeilijk zeggen, dat men ze van de Paus anders
kan verwachten, en later zijn er, b.v. in de Borromaeus-encycliek, heel wat krasser
dingen gezegd over de Reformatoren.

Storm in april.
Maar in ons land ontstond een enorme deining. Het was dus nu zover. Wat in 1841
was gevreesd, zou nu beginnen: de romanisering van Nederland. Moesten de
bisschoppen niet een eed afleggen, dat zij de ketterij zouden uitroeien? Zou eenmaal
in Nederland de inquisitie weer aan het werk gaan? En dat het Ministerie Thorbecke
dit allemaal gedoogde of misschien wel mee bevorderde, dat was nog het ergste. Er
had immers een bericht in de Engelse pers gestaan, in The Times, dat het kabinet
zelf om deze regeling had gevráágd......
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In Utrecht begon het: een adresbeweging, waarin het protestantse volk zich richtte
tot de Koning en hem smeekte, het onheil af te wenden, dat de Protestanten boven
het hoofd hing.
Maar de Kamer liet zich door de Regering voorlopig geruststellen. Wel ontstond
er later heel wat moeite, doordat het ministerie verklaarde, niet vooraf te zijn ingelicht,
terwijl dat van roomse zijde al spoedig werd tegengesproken.
Koning Willem III ging naar Amsterdam voor zijn jaarlijks bezoek aan de
hoofdstad. Daar zou hem dan het monsteradres worden aangeboden op de officiële
receptie. Thorbecke nam zijn maatregelen. Op zijn voorstel werd aan de Koning een
briefje gestuurd, waarin de Koning kon lezen, wat hij op de toespraak van de
adressanten zou dienen te antwoorden. Dat het bisschoppelijk bestuur vrijelijk kon
worden ingevoerd. Dat daardoor niemands rechten zouden worden gekrenkt en dat
er voor niemand reden was, om bekommerd te zijn. Wanneer de Koning op dit advies
was ingegaan, dan had hij zich persoonlijk vereenzelvigd met het ministerie. En dat
wilde hij niet. Hij wilde in deze spanning zich vrij houden, en Oranje niet
vereenzelvigd zien worden met het liberale bewind. Daarom hield de Koning een
heel andere toespraak. Hij beloofde niets, hij koos geen partij, hij vertelde alleen dat
ook hij van het gewicht van de gedane stap diep doordrongen was, en ging toen aldus
verder: ‘Mijne regering leverde menige treurige ogenblikken op, maar ik vond steeds
opwekking en bemoediging in de hartelijke, ik zou haast zeggen kinderlijke liefde
van mijn volk, en deze dag, Mijne Heren, heeft den band tussen het Huis van Oranje
en het Vaderland nog hechter vastgesnoerd en dierbaarder aan mijn hart gemaakt.’
Het was erg hartelijk voor hen, die het verzoekschrift aanboden. De Koning had hen
zelfs geprezen als beroemde mannen. Maar hij had volstrekt niets beloofd.
Maar de ministers waren in hun wiek geschoten. Zij wilden weten, of de Koning
aan hun zijde stond of niet. Zij schreven een brief, die eindigde met een verstrekkende
eis. De Koning diende te kiezen: òf van ministerie veranderen, òf door een
rondborstige en openlijke verklaring aan het volk duidelijk maken, dat het ministerie
gelijk had, gelijk het ook van de meerderheid van de Tweede Kamer gelijk had
gekregen. Het antwoord van de Koning was precies één regel, nl. dat de Koning
besloten had van ministerie te veranderen. De heren hadden hun ontslag. En de
Koning behoefde niet verlegen te zitten om een opvolger. Hij had vooraf zich er van
vergewist, dat Van Hall bereid was, een nieuw ministerie te vor-
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men. Zo eindigde het eerste Ministerie Thorbecke en kwam er voor in de plaats een
conservatief getint Ministerie Van Hall. Drie ministers uit het Ministerie Thorbecke
bleven aan, en de liberaal Donker Curtius van het ministerie dat in 1849 voor dat
van Thorbecke het veld moest ruimen, keerde terug.
Voor Thorbecke betekende de April-beweging het ontijdig einde van zijn ministerie.
Ontijdig niet alleen, omdat belangrijke organieke wetten nog aan de orde moesten
komen, maar vooral, omdat juist bij die organieke wetten de principiële vraagstukken
aan de orde zouden komen en de grote strijd tussen Groen en Thorbecke mocht
worden tegemoet gezien. Dat grote parlementaire toernooi tussen Groen en Thorbecke
is er nu nooit gekomen, en dat is ook voor Groen te betreuren. De leiding van de
strijd tegen het liberalisme kwam in handen van de opportunist, van de conservatief,
de man van het handige compromis, en in de plaats van het principiele getuigenis
kwam de handigheid van een conservatieve praktijk. Het liberalisme maakte een
buiteling kort na de voorspoedige start. Het heeft nooit weer een kans gekregen, die
met die van 1849 valt te vergelijken.
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7. Partijzaak en volkszaak
Kamerontbinding.
Door de beslissing des Konings was er opeens een nieuw ministerie, het Ministerie
Van Hall. Het Ministerie Thorbecke had zijn ontslag gekregen de dag nadat uit de
stemming in de Tweede Kamer duidelijk was gebleken, dat het kon rekenen op de
meerderheid in die Kamer, ook in de kwestie van de bisschoppen. Van Hall had dan
ook met de Koning afgesproken, dat de Tweede Kamer zou worden ontbonden en
er dus nieuwe verkiezingen zouden plaatshebben. Voor de eerste keer maakte de
Koning gebruik van de bevoegdheid, de Kamer te ontbinden, zoals die in de grondwet
van 1848 was opgenomen. Zulk een ontbinding heeft zin, wanneer men mag
verwachten, dat de volksopinie is gekenterd en er dus een àndere Kamer uit de
verkiezingen zal te voorschijn komen. Dat bleek nu inderdaad het geval. Er kwam
een andere Kamer, waarin de liberalen veel minder sterk waren.

Apaisement.
En het Ministerie Van Hall werkte nu aan zijn taak: apaisement. Dat wil zeggen
bevrediging. Er was evenwel geen sprake van, dat het bereid of in staat was, om de
instelling van bisdommen ongedaan te maken. Wel kwam er een wet op de
kerkgenootschappen, die enige beperkende bepalingen inhield, b.v. over het dragen
van ambtsgewaden in het openbaar. Ook stond er in die wet, dat de Regering kon
verklaren, dat vestiging van een bisdom in een bepaalde plaats niet geschikt was.
Toen dan ook pastoor Zwijsen, de bekende pastoor uit Tilburg, vriend van wijlen
Koning Willem II, tot bisschop van Utrecht werd benoemd, zei de Regering: daar
hebben wij natuurlijk geen bezwaar tegen, maar dat bisdom wordt niet in Utrecht
gevestigd. Daar hebben wij een andere plaats voor uitgezocht, nl. het dorpje Haaren
in Noord-Brabant. Vijftien jaar is dit Haaren het adres geweest van het aartsbisdom
Utrecht. Toen kon een nieuwe aartsbisschop zich zonder bezwaar van de zijde der
Regering in Utrecht vestigen. Het spreekt vanzelf, dat de R.K. leden van de Kamer
weinig met zo'n bepaling waren ingenomen. En voor de enige R.K. minister in het
kabinet was het wel heel moeilijk aan zo'n apaisement mee te doen. Maar hij werd
dan ook zolang in opdracht des Konings naar Rome gezonden, om, naar
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het heette, de Paus gerust te stellen. Maar hij heeft in Rome duidelijk moeten maken,
dat de hele wet op de kerkgenootschappen wel kon vervallen, als de Paus er van
wilde afzien, bisschopszetels in protestantse steden als Utrecht te vestigen. Maar de
Paus bleef bij zijn besluit.
Verder bracht het kabinet nog op een ander punt ‘apaisement’. Het
ontwerp-armenwet, door Thorbecke ingediend, werd ingetrokken, en er kwam een
nieuwe wet, die de diaconale arbeid niet onder staatstoezicht bracht. Het is even
logisch als opmerkelijk, dat Thorbecke zich sterk tegen dit nieuwe wetsvoorstel
keerde, dat evenwel werd aangenomen.

Onderwijs.
Maar nu kwam onvermijdelijk de onderwijskwestie aan de orde. Volgens de grondwet
van 1848 had zij allang aan de orde gesteld moeten zijn. Het Ministerie Van Hall
kwam met een wetsvoorstel. Het voorstel sloot aan bij de grondwet. In elke gemeente
een voldoend aantal openbare scholen. En die openbare scholen moesten godsdienst
en zedelijkheid bevorderen, maar mochten geen godsdienstonderwijs geven. En het
onderwijs moest in feite neutraal zijn. Tegen dit ontwerp, waar de Tweede Kamer
in grote meerderheid mee instemde, ontstond een adresbeweging, vooral in Friesland,
waar bijna 4000 handtekeningen werden geplaatst onder adressen aan de Tweede
Kamer, om dit wetsontwerp zo niet aan te nemen.
Veel meer indruk maakte een ander adres, getekend door een aantal hervormde
predikanten, met Ds. O.G. Heldring als eerste ondertekenaar. In dit adres werd
eveneens bezwaar gemaakt tegen het wetsontwerp:
‘Wel wordt in art. 24 gunstig gesproken van zedelijkheid en godsdienst
in het algemeen, maar het onmiddellijk daarop volgende verlamt daarvan
alle beteekenis en kracht.
Voor den Christen toch heeft een godsdienst buiten de betamelijke
vermelding van den Christus Gods, geene waarde. Voor den Protestant
heeft een Christendom, dat zich niet telkens beroept op en geleid wordt
door den Bijbel, geen gezag. Voor den Nederlandschen Protestant heeft
eene vaderlandsche geschiedenis, die voedster der echte nationaliteit,
zonder onmiddellijke meêdeeling van de godsdienstige beweegredenen
tot den oorlog tegen Spanje in de zestiende en
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zeventiende eeuw, geene waarheid of waardij. Daarom mogen en moeten
wij wenschen op onze volksschool onbelemmerd gebruik des Bijbels, niet
als schoolboek, maar als het Boek, dat aan alle onderwijs klem en wijding
geeft; getrouw verhaal van 's Lands historie, waardoor God tot het
nageslacht spreekt en het eigenaardige der nationaliteit inzonderheid wordt
gekweekt; bovenal onverdeelden lof des Zaligmakers, aan wiens eenig
Middelaarschap door de Roomse Christenen, naar de overtuiging der
Protestanten, wordt te kort gedaan, en die den Jood eene ergernis is en
blijft.’
Dit adres is belangrijk, want deze hervormde predikanten spreken hier duidelijk
uit, dat de ene ‘gemengde’ volksschool voor alle kinderen van het Nederlandse volk
een onmogelijkheid is. Want de protestantse Christen begeert, dat ‘bij de opleiding
onzer Nederlandsche Protestantse jeugd, beroep op den Bijbel, trouw verhaal der
volkshistorie en betamelijk vermelding des Zaligmakers geene staatsmisdaad
worden.....’.
En het adres verklaart meteen onomwonden, dat de school, die voor de kinderen
der protestantse Christenen wordt begeerd, voor Roomsen en Joden onaanvaardbaar
is.
Tot nu toe was de strijd vóór de ene kleurloze openbare school voor alle kinderen
van ons volk vooral verdedigd, omdat zij een middel was, om de aanmatiging van
de roomse geestelijkheid tegen te gaan. Nu komt in de literatuur hoe langer hoe meer
de predikant naast de pastoor naar voren. De dominee en de pastoor zijn door hun
heerszucht, hun onbetamelijke ijver en hun onverdraagzaamheid de mensen, die de
idylle van de Nederlandse jeugd, die in vrede opgroeit als de kudde van één herder,
gaan verstoren. In ‘Een berijmde fantasie’ schilderde een onderwijzer de zegen van
de ene school voor alle kinderen, ook al is er in het dorp een roomse en een hervormde
kerk:
Maar hebben ze ook twéé tempels,
Eén school bezat de jeugd,
Daar vormde een brave meester
Het hart tot zuivre deugd.
't Gezag van Paus of Luther
De leer van Trente of Dordt,
Werd niemand opgedrongen
Of in 't gemoed gestort.
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Hij leerde God slechts kennen
Als groot en wijs en goed;
En kweekte liefde en eerbied,
Tot Hem, in 't jong gemoed.
Zoo was dan 't gansche dorpje
De kudde van den Heer,
En op de onnooz'le schapen
Zag Hij in gunste neer.

Maar ach, toen er een andere pastoor en een andere dominee kwamen, toen werd het
twistvuur ontstoken en ‘liefde en eendragt weken uit ieders stil gemoed...’.
Ook de schoolknapen zijn in twee kampen verdeeld, want er komen een roomse
en een protestantse school; de kinderen spreken mee in de kerkelijke verschillen en
Zelfs woelen zoo de driften
In 't liefdeloos gemoed,
Dat men hijgt naar vervolging
En dorst naar 's naasten bloed.
Rumoer en vechtpartijen
Verspreiden ach en wee,
En wreede haat en moordlust
Vervangen zoete vreê!!

Een dergelijke schildering is slechts een echo van wat in de Tweede Kamer werd
gezegd. Ook daar een sombere schildering van de verdeeldheid en de
onverdraagzaamheid, die slechts door de ene openbare school voor allen kon worden
voorkomen. Daartegenover het woord van Van Lynden, dat het tenslotte gaat om de
vraag: een school met of een school zonder de Bijbel, en het pleidooi van Elout van
Soeterwoude, die sprak over het recht der ouders op een school, waar het dierbaarste
van hun geloof en leven niet werd genegeerd.

De Koning grijpt in.
Koning Willem III kwam onder de indruk van de actie tegen het wetsvoorstel; vooral
het adres van Ds. Heldring c.s. had indruk op hem gemaakt. Hij wilde ook hier
apaisement, en begreep, dat het wetsvoorstel zulks niet brengen kon. Daarom deelde
hij aan het ministerie mee, dat hij zijn medewerking aan de voorgestelde
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regeling niet kon geven. Daardoor was het wetsvoorstel, dat in de Kamer zeker zou
worden aangenomen, toch niet meer te handhaven. En het Ministerie Van Hall, dat
het ook om andere redenen hoe langer hoe moeilijker kreeg, trad af.
De Koning stond nu voor een moeilijke vraag. Welk ministerie moest hij nu
benoemen, om tot een bevredigende oplossing te komen? Hij gaf de zaak in handen
van Mr. J.J.L. van der Brugghen. Een voorstander van christelijk onderwijs, maar
toch in sommige opzichten geen medestander van Groen. Groen dacht sterk historisch.
Hij zag de Nederlandse natie als een hervormde natie. Hij wilde een nationale school,
waarin de echt nationale tradities werden verder gedragen. Een school met de Bijbel,
een school met een nationaal protestants karakter. En als noodzakelijk complement
afzonderlijke scholen voor roomse en joodse kinderen. Voor dit systeem: staatsscholen
voor drie gezindten, bestaat de term facultatieve splitsing. Facultatief, want het zou
betekenen: in Limburg alleen R.K. scholen en op de Veluwe alleen prot. chr. scholen.
Van der Brugghen was tegen die facultatieve splitsing. Niet alleen omdat er in de
Kamer toch geen meerderheid voor te vinden was, maar omdat hij het principieel
verwerpelijk vond. Dat staat in verband met zijn staatsbeschouwing. Zij is verwant
aan die van de Zwitser Vinet. De staat is in wezen ‘neutraal’. Hij kan niet kiezen
voor het Evangelie, hij kan ook niet leven naar het Evangelie. Hij is een stuk wereld.
Het minst kwade, dat men van de staat als lastgever van het onderwijs kan verwachten,
is nog de neutraliteit. Maar een werkelijk christelijke school moet altijd uit het
initiatief van de Christenen opkomen. Het moet een vrije school zijn.
Er was dus een groot principieel verschil tussen Groen en Van der Brugghen. En
daar kwam nog een misverstand bij. Van der Brugghen is eerst, voordat hij de opdracht
van de Koning aanvaardde, bij Groen op bezoek geweest, om er zich van te
vergewissen, dat hij op de steun van Groen kon rekenen. Het gesprek is blijkbaar
zeer gereserveerd geweest. Van der Brugghen was over de resultaten van het
onderhoud nogal optimistisch, maar Groen had zich op de vlakte gehouden.

Het onbegrijpelijke ministerie.
En toen kwam het Ministerie Van der Brugghen met een nieuw ontwerp. Een nieuw
ontwerp, omdat het immers tegemoet moest
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komen aan de bezwaren, die o.a. in het adres van Heldring c.s. zo duidelijk waren
ontwikkeld. In werkelijkheid kwam het nieuwe ontwerp niet aan die bezwaren
tegemoet. Het hield vast aan de éne gemengde openbare school, die geschikt moest
zijn voor allen, die voor de Jood even aanvaardbaar moest zijn als voor de R.K. of
de Calvinist. Er waren slechts twee opmerkelijke verschillen met het zo hevig
aangevallen ontwerp van het Ministerie Van Hall. Er stond niet meer in, dat de
openbare school godsdienst en zedelijkheid zou bevorderen, maar dat zij zich zou
bezig houden met de opleiding tot alle christelijke en maatschappelijke deugden, een
term, die ook al in de bestaande wet werd aangetroffen. Maar ook nu werd deze
verklaring gevolgd door de neutraliteitsclausule. En toen gebeurde het onbegrijpelijke.
Mannen als Heldring, die zich in het adres zo duidelijk hadden uitgesproken voor
een school met de Bijbel, met de Bijbel niet als een schoolboek, maar als het boek,
bleken over het nieuwe voorstel nogal tevreden. Groen was er door verbijsterd. Hij
klaagde: ‘Sedert de indiening van het Ontwerp van Wet werd de noodlottige
verdeeldheid der Christelijk-historische richting al meer openbaar. De eerste
onderteekenaar van het Adres der Predikanten, en andere vrienden die met ons tegen
het ontwerp van 1856 in het eerste gelid hadden gestaan, betoogden thans de
aannemelijkheid der Wet. Van Rhijn en vele anderen kwamen er, niet minder krachtig
dan ik zelf, tegen op.’ In het maandschrift De Vereeniging, onder redactie van Ds.
Heldring, werd de wet verdedigd, en geprobeerd, de goe gemeente gerust te stellen:
de wet zou gegrond zijn ‘op het beginsel van vrijheid in hare ruimst mogelijke
toepassing’. Kortom, het werd een atmosfeer van spraakverwarring. Het tweede punt,
waarin Van der Brugghen van Van Hall afweek, betrof artikel 22, vierde lid, van het
nieuwe ontwerp. Daarin werd gezegd, dat in speciale gevallen, waar dat met het oog
op de overtuiging van de ouders noodzakelijk was, een bijzondere school subsidie
uit de openbare kas zou kunnen ontvangen. Maar voor zo'n geval zou dan telkens
een aparte wet nodig zijn. Dat was zo onmogelijk en zo onaanvaardbaar, dat dit
artikel met algemene stemmen uit het wetsvoorstel werd gelicht, ook de stemmen
van Groen en Thorbecke.
Tijdens de debatten kwam het tussen Groen en Van der Brugghen tot een volledige
breuk. En al meer kreeg Van der Brugghen de steun van Thorbecke, die tot zijn eigen
verwondering moest verklaren, dat de redevoeringen van de minister blijkbaar een
uiteenzetting waren geworden van liberale beginselen. En Groen ver-

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 3

223
klaarde, dat hij tegen Van der Brugghen deze klacht had, ‘dat hij, die de
onmogelijkheid der christelijk-gemengde school, eer en totdat hij Minister werd, in
het licht gesteld had, door plotseling verloochenen zijner antecedenten, een
voorbeeldloze en met den zedelijken grondslag van elk Gouvernement strijdige daad
had gepleegd. Evenwel minder ten gevolge van rijp beraad, dan wel in den drang
van het oogenblik en onder den invloed zijner pensée intime over het wezen en de
ondelinge verhouding van Staat en Kerk’. De hele briefwisseling tussen Groen en
Da Costa trilt van teleurstelling. En wanneer zij naar een verklaring zoeken, dan is
het telkens weer: het is de ethisch-irenische richting die hier de schuld draagt. Zij
werkt mee tot een stelsel, ‘hetwelk, in Kerk en School, aan het volk het ééne noodige
ontrooft’.
De wet werd aangenomen. Groen en zijn medestanders stemden tegen, en de helft
van de R.K. afgevaardigden. De andere R.K. met alle conservatieven en alle liberalen,
stemden voor. Het einde was dramatisch. Toen de beslissing was gevallen, volgde
er nog een protest van Groen. Hij trad naar voren, en legde op de tafel van de
voorzitter een brief neer, waarbij hij zijn ontslag nam als lid van de Kamer. Dit
ontslag moest dienen, om aan heel het volk nog eens duidelijk te maken, hoe
exceptioneel de gang van zaken was. En in de pers herinnerde Groen er aan, dat Van
der Brugghen zelf tegen het ontwerp van Van Hall had geadresseerd bij dé Kamer,
‘zich meer bijzonder aansluitende aan het adres van Ds. Heldring c.s.’. De breuk
tussen Groen en Van der Brugghen was dan ook heel diep. Zij werd ook niet geheeld,
toen Van der Brugghen later toenadering zocht, want Groen vroeg van die zijde geen
tegemoetkoming, maar schuldbelijdenis.
Onschatbaar is de dienst, die Van der Brugghen aan de liberalen, hoewel buiten
zijn bedoeling, heeft bewezen. Zij waren, ondanks de voorschriften van de grondwet,
niet met een schoolwet voor het front gekomen. Zij hebben nu een schoolwet naar
hun wens en naar hun beginsel gekregen uit de handen van een man, die voor hun
tegenstander gold. Zij hebben hem dan ook met grote politieke tact gesteund. ‘Onder
het schild van Thorbecke behaalde Van der Brugghen zijn tragische overwinning op
Groen.’
Het is ook een open vraag, welke krachten er achter de schermen hebben gewerkt.
Vast staat wel, dat Beets Van der Brugghen heeft gestuwd op de weg, die hij vaak
slechts onwillig ging. En later was Beets ook voortdurend de man, die tegenover
Groen het werk van zijn geestverwant verdedigde. Van der Brugghen is bo-
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vendien in zee gegaan, zonder dat hij eerst scherp zijn koers had uitgezet, en is
daardoor min of meer in een dwangpositie gebracht, mede doordat de Koning het
Ministerie Van der Brugghen als zijn werk beschouwde. Prof. Goslinga, die de gehele
geschiedenis met grote kennis van zaken en nauwgezette onpartijdigheid heeft
onderzocht, vertelt daarvan: ‘Er is een traditie, afkomstig van de in de kringen van
het christelijk onderwijs niet onbekende Nobels - van 1851 - 1860 onderwijzer aan
de Normaalschool op de Klokkenberg, die dus in aanraking moet zijn geweest met
de kringen, waartoe Van der Brugghen na zijn ministerschap terugkeerde -, volgens
welke de Koning bij een kardinaal punt zelf heeft ingegrepen en een hele scène
gemaakt moet hebben: hij zou toen gedreigd hebben, dat, als Van der Brugghen niet
toegaf, hij er de boel bij neersmeet, net als zijn grootvader. Men kan zich voorstellen,
dat Van der Brugghen daarvoor geen verantwoordelijkheid heeft willen dragen en
men is geneigd over wie onder zulk een druk toegaf, een zachte: oordeel te vellen.
Het bewijs van de waarheid dezer traditie zal waarschijnlijk wel nooit geleverd
kunnen worden, maar zij lijkt mij, de omstandigheden zowel als het temperament
van de Koning in aanmerking genomen, alleszins geloofwaardig, vooral, daar we
van elders weten, dat Van der Brugghen er op een bepaald ogenblik, zeer ernstig
over gedacht heeft, heen te gaan, doch daarvan afgezien heeft, omdat zijn aftreden
waarschijnlijk de val van het gehele ministerie en het uitstellen van de onderwijswet
ad Kalendas Graecas ten gevolge gehad zou hebben.’
Groen kwam tot de meer praktische dan principiële beslissing, dat hij de strijd
voor facultatieve splitsing opgaf en ging ijveren voor de bijzondere christelijke school.

Christelijk-Nationaal.
In 1860 was Da Costa zwaar ziek, maar de correspondentie tussen hem en Groen
van Prinsterer ging nog geregeld door. In een van zijn brieven had Da Costa zijn
zorgen opgesomd over de toekomst van Nederland. Neen, het ergste was niet de
afval, de vijandschap, maar de holheid, de slapheid van hen, die in de strijd vooraan
moesten staan, en die alleen maar bang waren voor resoluutheid. Toen heeft Groen
nog eenmaal een brief geschreven, een lange brief, waarin hij ook al het werk van
Da Costa de revue laat passeren, een klassieke brief vol troost en dankbaarheid.
Groen
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84. Koning Willem II, naar een schilderij van J.A. Kruseman. (Rijksmuseum, A'dam).
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85. Mgr. Joannes Zwijsen (Foto N.V. De Spaarnestad, Haarlem).

86. Het Koninklijk Paleis te Tilburg, waar pastoor Zwijsen een graag geziene gast was.
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87. Mr. F.A. van Hall, naar een tekening van Mensing (Rijks Prentenkabinet, A'dam).

88. Mr. J.R. Thorbecke (Atlas Van Stolk, R'dam).
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89. Mr. W.F. baron Roëll, naar een miniatuur van J.C. Valois (Coll. Icon. Bureau, 's-Gravenhage).
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90. Mr. D. Donker Curtius.
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91. Ds. O.G. Heldring.

92. Mr. Dr. J.J.L. van der Brugghen.
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93. Mr. L.W.C. Keuchenius.

94. I.D. Franssen van de Putte (Repr. Gemeente-archief, Rotterdam).

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 3

*55

95. Mr. J. Kappeyne van de Coppello.

96. Jhr. Mr. P.J. Elout van Soeterwoude.
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97. Facsimile van het door Kuyper ontworpen smeekschrift aan de Koning, om het wetsvoorstel van
minister Kappeyne niet te tekenen. Men lette op de onderstreepte woorden onderaan: plaats, Sire,
onder zulk een wetsvoorstel Uw Koninklijke handteekening nooit.

98. Spotprent van ‘Uilenspiegel’ (25 mei 1878) op het petitionnement. De voorstelling toont een
compleet christelijk-nationaal muziekgezelschap, bezig aan een ‘groote muziekuitvoering tot opwekking
van gemoedsbezwaarden’.
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moet het toestemmen, het is erg in ons land, - ‘en toch kan ik, evenmin als gij, de
hoop laten varen, ook voor Nederland, op een betere toekomst; op den wasdom van
een zaad, dat in het verborgen ontkiemt; op een groei die zich ook door regenvlagen
en stormen ontwikkelt; op een oogst, waarover zich eenmaal met den maaijer de
zaaijer verblijdt’.
In dezelfde maand, dat Da Costa in Amsterdam met deze brief werd getroost, werd
in dezelfde stad een vergadering gehouden, waar de concept-statuten voor een
‘Maatschappij’ ter bevordering van de stichting van christelijk-nationale scholen ter
sprake kwamen. Feringa had het concept gemaakt. Nicolaas Mattheüs Feringa,
afkomstig uit Groningen, hoofd van de ‘haveloze school’ op de hoek van de
Bloemgracht en de Lijnbaansgracht te Amsterdam. Daar kwamen de kinderen uit de
kelderwoningen, uit de sloppen, en Feringa werkte er midden in een wereld van
armoede, vervuiling en bestialiteit. Met zeldzame taot heeft Feringa zich gewijd aan
al het werk, dat daar gedaan moest worden, en zijn school is er een geestelijk, een
lichtend middelpunt geworden. Deze merkwaardige man werd de grondlegger van
de nieuwe organisatie voor christelijk-nationaal onderwijs. De bedoeling was, dat
Groen erevoorzitter zou worden. Even hokte het, omdat Ds. Van Rhijn van Wassenaar,
die tot de ethisch-irenische groep behoorde, maar Groen in 1857 krachtig had
gesteund, Groen vlakuit schreef, dat het verkeerd zou zijn, wanneer diens naam onder
een circulaire kwam te staan, waarin de belangen van christelijk-nationaal
schoolonderwijs werden bepleit. Groen was immers een partijman, en dat zou een
belemmering zijn voor veel collega's van Ds. Van Rhijn, om de zaak te steunen. Er
volgde een samenspreking, waarbij Van Rhijn er mee instemde, dat Groens naam
bovenaan kwam, maar hij tegelijk zijn eigen naam liet schrappen. De eerste algemene
vergadering werd in majeurstemming gehouden en Groen sprak de verwachting uit,
dat de confessionelen en de ethischen in de nieuwe vereniging zouden kunnen
samenwerken. Die wens werd ten dele vervuld. Ds. Heldring deed con amore mee,
Beets werd aanvankelijk lid. Later kwam er een hevig conflict, omdat de vereniging
zich keerde tegen de wet Van der Brugghen en er op aandrong, dat er niet langer in
de wet zou worden gesproken over christelijke deugden, wanneer het een school
betrof, waar het Evangelie van Christus werd geweerd. Want iedereen weet ‘dat op
een school voor alle gezindheden (waar zeer terecht allen gelijk recht hebben) de
aanprijzing niet voegt, niet vergund wordt eener deugd-
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betragting uit liefde tot Hem, die zijn leven voor ons gesteld heeft. Daar voegt geen
Bijbel, geen bijbelse geschiedenis, geen historie van uw land, geen gebed, geen
lofgezang, geen christelijke vermaning of lofspraak’. De term was voor zulk een
school een valse vlag.
Maar daar kwam nog wat bij. Onder die vlag werd telkens geprobeerd, de openbare
school was christelijker te maken, zodra er in de buurt een christelijke school in
oprichting was. Toen er in Makkum een christelijke school zou worden opgericht,
berichtte het liberale gemeentebestuur aan de hoofden der openbare scholen in de
gemeente, dat zij op bijzondere tijden in de week, na verwijdering der roomse
kinderen, veelvuldig de Bijbel moesten gebruiken. In Akkerwoude kreeg het hoofd
der openbare school van de schoolopziener verlof, de Bijbel te gebruiken. Maar
openlijk, officieel, gebeurden zulke dingen niet. Prof. Hofstede de Groot had als
schoolopziener de openbare onderwijzers opgewekt de kinderen bijbelse geschiedenis
te vertellen en ze de betekenis der christelijke feesten uiteen te zetten. Maar mede
op aandringen van de opperrabbijn werd hij ontslagen.
In deze situatie heeft de hoofdcommissie voor ‘Christelijk Nationaal’ voorgeslagen,
er naar te streven, dat de term christelijk gedelgd moest worden, omdat er met een
heilig woord een onheilig misbruik werd gepleegd. Daar heeft Beets zich hevig,
onder het gebruik van harde woorden, tegen verzet op de jaarvergadering van C.N.S.
in 1869. Het zou niet nodig zijn, dit conflict hier nog weer te verhalen, ware het niet,
dat tot op de huidige dag zelfs professorale onkunde op dit punt door sommigen als
serieuze voorlichting wordt aanvaard.
De Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs heeft in ons volk weer
ingedragen het besef, wat een christelijk-nationale school is. Zij heeft de ouders
geleerd, zich niet te laten paaien met een vlag, zich niet te laten ontmoedigen door
de macht van de tegenstander. Zij heeft haar vertegenwoordigers door het land
gezonden, om overal ‘hulpverenigingen’ op, te richten, die plaatselijk gingen werken
voor een christelijke school. En zo heeft zij tegenover de gedachte van de ‘gemengde’
school, waar de neutraliteit al consequenter werd toegepast, de school gepropageerd,
waar de kinderen, naar het eigen bevel van de Zaligmaker, tot Hem worden gebracht,
en waar het bewijs wordt geleverd, dat de Nederlandse natie, door staatsvormen aan
banden gelegd, voor het prijsgeven
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van Gods Woord en van de herinneringen aan Gods leiding en zegen niet rijp is.

Slapheid en onmacht.
Het wordt tijd, dat wij terugkeren naar de politieke geschiedenis. Het Ministerie Van
der Brugghen hield het niet langer meer uit, nadat de onderwijswet was aangenomen.
En dan komt er een periode van sterke wisseling van kabinetten, waarbij de
halfslachtigheid de toon aangeeft, en waarbij wel allerlei praktische zaken worden
behandeld, maar zonder een grote lijn. Er is wel een bepaalde lijn: velen vinden
elkaar daarin, dat zij Thorbecke er het liefst buiten houden. Van Hall kreeg nog korte
tijd een kans en bewees zijn handigheid. Want het was in de tijd, dat eindelijk
Nederland een spoorwegnet begon te krijgen. In 1839 reed de eerste trein van
Amsterdam naar Haarlem. Maar verder zat er niet veel schot in. Velen waren van
mening, dat Nederland zulke goede verbindingen had te water, dat spoorlijnen hier
niet zo dringend nodig waren. Maar er kwamen in het parlement nog twee kwesties
bij. De liberalen waren tegen staatsspoorwegen. De aanleg en de exploitatie van
spoorwegen moest een zaak zijn van de ‘bijzondere vlijt’, d.w.z. de particuliere
onderneming. Sommige conservatieven wilden liever staatsspoorwegen. En dan zodra er over de aanleg van spoorwegen werd gesproken, herinnerden de
afgevaardigden zich de ligging van het district, dat hen had gekozen en dat bij de
keuze van het traject niet uit het oog moest worden verloren. Van Hall heeft weer
op handige wijze een oplossing verkregen, waar ook vele liberalen mee accoord
gingen. De staat zou een aantal lijnen aanleggen, die door een Maatschappij (tot
Exploitatie van Staatsspoorwegen) zouden worden geëxploiteerd. En hij wist de aan
te leggen lijnen zo te verdelen, dat Amsterdam en Rotterdam beide tevreden konden
zijn en dat ook het Noorden een verbinding kreeg. Toen gingen vele liberalen mee.
Tot ergernis van Thorbecke, die gefulmineerd heeft tegen een ‘parasitische politiek,
die zich slingert om elk gezag, om elk incident, om elk belang, om elken volksindruk,
ten einde naar boven te komen’.
Ik regeer in de geest der natie, zei Van Hall eens in de Kamer. Neen, maar gij
speculeert op een gebrek der natie, was de repliek van Groen. Van Hall, een man
van grote bekwaamheden, is in vergetelheid gestorven.
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Opnieuw Thorbecke.
En toen kwam eindelijk Thorbecke zelf weer aan het bewind. De Koning kon het nu
beter met hem vinden. Trouwens, Thorbecke was gematigd geworden en had op
bepaalde punten conservatieve neigingen. Zijn ministerie begon weer op de militaire
uitgaven te bezuinigen, zoals te verwachten was. In het eerste kabinet Thorbecke
had het op dat punt ook gespannen, maar toen was er een Minister van Oorlog, die
niet van plan was, zijn begroting te laten uitbenen; hij had voet bij stuk gehouden,
daarbij krachtig gesteund door de Koning.
Verder heeft Thorbecke in deze periode de Hogere Burgerschool in het leven
geroepen. De minister dacht aan twee typen. Vooreerst een driejarige H.B.S., die
voortgezet onderwijs moest geven aan de burgerman, een taak, die praktisch in ons
land geheel door het U.L.O. is overgenomen. En dan een vijfjarige H.B.S., meer op
de exacte vakken gericht. Maar die vijfjarige H.B.S. werd regel in plaats van
uitzondering, leidde later ook op voor sommige faculteiten aan de universiteit, en
werd een typische school van de 19de eeuw, met veel wiskunde en veel natuurkunde,
met veel training en weinig vorming, een school van cijfers en feiten, een school,
die menigeen evenwel ook als een begerenswaardige opleiding voor zijn dochter
koos.

Verzwakte positie.
Maar al was het kabinet aanvankelijk eensgezind en actief, het had een zwak
fundament. De liberalen konden niet meer rekenen op de Rooms-Katholieken. Lang
hadden de Brabantse en Limburgse geslachten van aanzien het liberalisme gesteund.
In de politiek kwam toen een bepaald type R.K. naar voren, cultureel sterk op
Frankrijk georiënteerd, niet ‘fanatiek’, niet streng, bevriend met de pastoor, mits hij
niet streng van opvatting was. Er zijn thans nog in Brabant verschillende
vooraanstaande R.K. families, die in twee generaties meer dan twee tinten van kleur
zijn veranderd. Maar omstreeks 1860 begon het al. Dat kwam mee door de
ontwikkeling in Europa. In België traden de liberalen vaak als vijanden van de R.K.
Kerk op. In Frankrijk kwamen kort daarna mannen als Gambetta naar voren, die het
clericalisme als de grote vijand beschouwden. En dan Cavour! Heel de liberale pers
raakte in Nederland in vervoering over Cavour, de grote liberale Italiaanse leider,
die de Kerkelijke Staat belaagde en de macht en de privilegies van de
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R.K. bestreed. En in ons eigen land vereenzelvigden de liberalen zich al meer met
de modernen op theologisch gebied, zij begonnen te zweren bij de ‘moderne’
wetenschap, die de bijbelse waarheden probeerde te ondermijnen. Er kwamen ook
van R.K. zijde felle reacties. De Gelderlander schreef: ‘Is het niet verregaand brutaal
de Christenen van Nederland te dwingen hunne kinderen prijs te geven aan allerhanden
modernen onzin en zotteklap, welke als vorderingen der natuurwetenschap worden
uitgestald? Denkt de moderne wetenschap, dat wij de verheven waarheden van den
godsdienst zullen loslaten om ons te verzadigen aan een gedrochtelijke apentheorie?’
Van beslissende betekenis werd de pauselijke encycliek van 1864 Quanta cura,
met als aanhangsel een syllabus, waarin 80 stellingen van de liberalen werden
veroordeeld. En toen als markant punt in deze ontwikkeling de Nederlandse
bisschoppen in het mandement van 1868 zich keerden tegen het openbaar onderwijs,
toen keerde het tij voor de liberalen in het Zuiden geheel en de liberaliserende roomse
Kamerleden werden een voor een weggestemd.

Franssen van de Putte.
In het jaar 1827 was een Zeeuwse jongen van 15 jaar, die pas cadet was geworden
bij het Instituut voor de Marine te Medemblik, gestraft, omdat hij ondeugend was
geweest. Hij liep weg en het volgende jaar arriveerde hij - als lichtmatroos ter
koopvaardij - in Indië. Tien keer voer hij heen en terug, de laatste keren als stuurman,
toen vestigde hij zich als planter in Indië, deed eerst in suiker, werd eigenaar van een
suikerfabriek, deed in tabak, maakte grote reizen door Indië en kwam op 38-jarige
leeftijd terug als een vermogend man en vestigde zich in een weelderig ingericht
huis in Den Haag. Dit is het ongewone verhaal van Fransen van de Putte. Toen hij
een paar jaar in Den Haag woonde, koos Rotterdam hem in Tweede Kamer, en een
jaar daarna werd hij Minister van Koloniën in het tweede Ministerie Thorbecke. De
Koning was eerst huiverig. De voorgedragen minister was Z.M. persoonlijk onbekend,
en Z.M. zou ook wel eens willen weten, of de voorgestelde minister van zins was
het cultuurstelsel te blijven handhaven. De ministers schreven geruststellend terug:
de heer Fransen van de Putte is een bedachtzaam man, tot niets minder geneigd dan
tot sprongen of om een wezenlijk belang op het spel te zetten.
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Vooruit dan maar, dacht de Koning, en Fransen van de Putte kwam in het Ministerie
Thorbecke.

Conflict.
Eerst ging het best, want Fransen van de Putte werkte hard, zonder dat Thorbecke
er zich mee inliet. Het was ook hard nodig, dat er wat gebeurde. Het cultuurstelsel
werkte verstarrend; er was verder op wetgevend gebied een grote achterstand. Velen
begrepen, dat Nederland eindelijk moest proberen, zijn taak als koloniale mogendheid
opnieuw serieus op te vatten.
Maar daarbij waren er diepgaande verschillen. Keuchenius heeft het eens heel
duidelijk en scherp uiteengezet. Deze antirevolutionaire koloniale specialist was een
even merkwaardige figuur als Fransen van de Putte. Hij was in Indië geboren, als
zoon van de resident van Rembang, en op 7-jarige leeftijd naar Nederland gezonden
om te studeren, wat hij in zulk een tempo en met zulk een succes deed, dat hij op
19-jarige leeftijd in de beide rechten te Leiden promoveerde. Hij vertrok daarna weer
naar Indië, maakte snel carrière, en werd, kort nadat hij zijn 29ste verjaardag had
gevierd, raadsheer in het Hooggerechtshof. Tijdens een verlof in Nederland liet hij
zich in Aken behandelen, maar, waarschijnlijk door een verkeerde behandeling, kreeg
hij daar een beroerte, waardoor hij voortaan met een verwrongen gelaat door het
leven moest. Hij was enige tijd secretaris-generaal van het departement van koloniën,
en werd daarna benoemd tot lid van de Raad van Indië, de Indische Raad van State.
Hij trad zelfs tijdelijk als vice-president op, en ook als plaatsvervanger van de
Gouverneur-Generaal, maar die post werd niet definitief, omdat de
Gouverneur-Generaal bezwaar had tegen zijn streven naar een christelijke politiek,
ook in Indië. Keuchenius besloot te repatriëren, en werd in 1866 lid van de Tweede
Kamer. En nu zijn duidelijke situatietekening: wij kunnen de liberalen steunen in
hun strijd tegen het cultuurstelsel, maar wij moeten hen tegenstaan, wanneer zij
westerse beginselen van eigendom naar Java willen overbrengen, want daardoor zal
de Javaan van zijn grond worden gedrongen. Fransen van de Putte wilde evenwel
juist die westerse begrippen wèl overbrengen: hij wilde, dat de Javaan privaat
grondbezit zou krijgen, en dat hij vrijheid zou hebben, met zijn grond te doen, wat
hij wilde, dus ook vrijheid, om deze te verkopen. Toen Fransen van de Putte zijn
voorstellen indiende, was Keuchenius evenwel nog geen lid van de

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 3

231
Kamer. Maar voordat het tot de openbare behandeling kwam van de cultuurwet, brak
er een conflict uit tussen Thorbecke en Fransen van de Putte. Het ging om een
staatsrechtelijke zaak. Indië moest een nieuw strafwetboek hebben voor Europeanen
en het lag klaar op het departement. Laten we een K.B. uitlokken, waarbij dit nieuwe
wetboek wordt ingevoerd, stelde Fransen van de Putte voor. Neen, dat moet ingevoerd
worden bij de wet, was de mening van Thorbecke. En toen was er een conflict.
Minister Olivier koos de zijde van Thorbecke, en de andere ministers die van Fransen
van de Putte. Het had iets van rebellie tegen de oude leider. De Koning moest kiezen,
welke van beide groepen uit het kabinet hij zou aanhouden, en hij liet Thorbecke
gaan. Nu was er dus een Ministerie Fransen van de Putte, en de behandeling in de
Tweede Kamer van de cultuurwet begon met Thorbecke, die voor Groningen was
gekozen, op de banken der afgevaardigden. De cultuurwet werd geamendeerd, een
deel der liberalen, Thorbecke incluis, stemde vóór met de conservatieven, en Fransen
van de Putte leed een nederlaag. Hij stapte er meteen uit, hoewel zijn vrienden hem
wilden overreden, om de strijd voort te zetten. De Koning zat met de scherven. Er
was geen liberaal ministerie mogelijk, hoewel de liberalen de meerderheid in beide
Kamers hadden. Zij waren onderling te zeer verdeeld en de verdeeldheid begon op
een vete te gelijken. Sommige jongeren, die fel aan de zijde van Fransen van de Putte
stonden, beschuldigden Thorbecke van wraakneming, toen hij voor het
amendement-Poortman stemde, dat aanleiding werd tot de val van het kabinet. Ik
heb Thorbecke de vrije hand gegeven, en het liep mis, zei de Koning, ik heb Fransen
van de Putte daarna een kans gegeven, en het liep weer mis. En er moest toch een
nieuw kabinet komen. Toen heeft de Koning zelf de hand aan de ploeg geslagen. Er
waren grote dingen aan de orde. De koloniale vraagstukken riepen om een oplossing.
Maar ook de internationale politiek in Europa werd spannend. Terwijl de heren
bakkeleiden over de liberale verdeeldheid, las de Koning de uittreksels van de
rapporten van onze gezanten, en hij begreep net zo goed als zij, dat het mis liep tussen
Pruisen en Oostenrijk. En beide staten behoorden tot de Duitse Bond, waarvan ook
onze provincie Limburg deel uitmaakte. En - maar dat was geen Nederlandse zaak,
al had de Koning er persoonlijk alles mee te maken - Luxemburg was ook lid van
de Duitse Bond en lag op een strategisch belangrijke plaats. Koloniën en Buitenlandse
Zaken, dat zijn dus de twee belangrijkste portefeuilles. Voor Koloniën kiest de Koning
de heer Mijer, die al
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eerder Minister van Koloniën was geweest, een conservatief man van prot. chr.
overtuiging, een vriend der zending. De heer Mijer aanvaardt zijn taak, maar met in
zijn achterhoofd de gedachte, dat hem eigenlijk een ‘ander perspectief was geopend’.
De troon van Buitenzorg komt immers vacant! Voor Buitenlandse Zaken kiest de
Koning de graaf van Zuylen van Nijevelt, een ervaren en bekwaam diplomaat. Met
hem is er een andere moeilijkheid, niet met het oog op perspectieven, maar in verband
met zijn verleden. Want Van Zuylen werd tot de antirevolutionairen gerekend en
had zich doen kennen als een voorstander van de christelijke school. Maar voor de
schoolzaken was juist een derde man in het kabinet belangrijk, de Minister van
Binnenlandse Zaken (waaronder onderwijs toen nog ressorteerde), en die minister
was J. Heemskerk Azn., een conservatief man van vrijzinnige beginselen, die helemaal
niet voor tegemoetkoming aan de wensen van de voorstanders van het christelijk
onderwijs voelde. Dat betekende, dat Van Zuylen door de opdracht van de Koning
te aanvaarden, de zaak van de christelijke school in de steek scheen te laten. En dat
merkte hij al heel spoedig, want zijn opvolger in Arnhem was Keuchenius, die hem
dat heel fors en duidelijk ging zeggen in de Kamer. Er was met Van Zuylen nog een
moeilijkheid. Hij had het tweede Ministerie Thorbecke in pijnlijke moeilijkheden
gebracht. De Minister van Financiën uit dat ministerie had nl. aan de Commissaris
des Konings een vertrouwelijke brief geschreven, dat de gunstige uitzonderingspositie
voor Limburg op belastinggebied wel kans had bestendigd te worden, als de
verkiezingen in Limburg goed voor de liberalen zouden uitvallen. Daar had Van
Zuylen het zijne van gezegd, en de Minister van Financiën had het veld moeten
ruimen. De liberalen waren dat nog niet vergeten.

Motie Keuchenius.
De eerste maanden ging het goed met het nieuwe ministerie. Pruisen en Italië voerden
oorlog tegen Oostenrijk. Bismarck vormde de Noordduitse Bond, en alles verliep
zonder dat ons land moeite kreeg. Toen dan ook de toestand geconsolideerd scheen,
begon Minister Mijer weer te denken aan zijn verschiet. Zijn begroting was
aangenomen en de troon te Buitenzorg was vacant. De ministerraad en de Koning
zijn het eens, dat Mr. Mijer naar Buitenzorg moet gaan. Maar dan moet er een nieuwe
Minister van Koloniën komen. Er is een man beschikbaar, de heer Trakranen, een
man van de Ne-
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derlandsche Handelmaatschappij, en sedert zes weken lid van de Raad van State. Hij
had bezwaren, maar zwichtte voor de aandrang van de Koning. Maar hij wou wel
eens vertrouwelijk met zijn a.s. collega's praten, mits Mr. Mijer er niet bij was. De
samenkomst had plaats ten huize van Van Zuylen van Nijevelt, en Mr. Mijer was er
tòch bij. De heer Trakranen stak niettemin van wal. Hij vertelde, dat hij het niet juist
vond, dat Minister Mijer G.G. zou worden. Hij wist een geschikte candidaat. Maar
de andere ministers legden hem uit, dat er geen keus was. Het was allemaal zo
afgesproken, ook met de Koning, dat Mr. Mijer het zou worden. En toen liep het
vlot. De Koning tekende een K.B., waarbij Mr. Mijer werd ontslagen als minister en
vervangen door Trakranen. En daarop volgde een nieuw K.B., waarin Mr. Mijer op
voordracht van het kabinet werd benoemd tot Gouverneur-Generaal. Aan de oplossing
van de koloniale kwestie had hij als Minister van Koloniën nog niets gedaan.
En tien dagen later nam de Tweede Kamer een motie aan, voorgesteld door Mr.
Keuchenius, die aldus luidde: ‘De Kamer, de gedragslijn van het Kabinet ten opzichte
van de uittreding van den Minister van Koloniën, Mr. P. Mijer, afkeurende, gaat
over tot de orde van de dag.’
Maar aan de stemming waren bewogen debatten voorafgegaan, waarbij het beleid
van het kabinet het hevig moest ontgelden. Keuchenius sprak van gevaar voor de
politieke moraliteit. De liberalen, die in de Kamer immers in de meerderheid waren,
gingen allen met Keuchenius mee. De motie was een votum van wantrouwen jegens
het kabinet. Onmiddellijk nadat de uitslag van de stemming bekend was, verlieten
de ministers de zaal. Twee dagen later was de Kamer ontbonden. Het ministerie en
zijn medestanders zeiden: de aanneming van de motie Keuchenius betekent, dat de
Kamer haar bevoegdheid te buiten is gegaan. Zij moet proberen, de grondwet beter
te leren kennen. Daar staat immers duidelijk in, dat de Koning de ministers benoemt
en ontslaat naar welgevallen. Daar lezen we, dat aan de Koning is opgedragen het
opperbestuur over de koloniën. Wie de grondwet kent, die weet, dat de benoeming
van de G.G. een zaak van de Koning is. Waar bemoeit de Kamer zich mee? Met des
Konings zaken!
De medestanders van Keuchenius zeiden: De Kamer is binnen de grenzen van
haar bevoegdheid gebleven. Zij heeft kritiek geoefend op het beleid van het kabinet
en zij heeft daar het recht toe, en dat betreft het gehéle beleid. Dat is het wezen van
het parlemen-
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taire stelsel. Groen stond aan de zijde van Keuchenius. Maar zijn tegenstanders
hadden bij hun propaganda een sterke troef in handen. Zij rezen op als paladijnen
van het Oranjehuis.
Maar bij al deze debatten was er voor de liberalen één heel pijnlijke zaak: zij
hadden verreweg de meerderheid in de Kamer, maar zelf waren zij door hun
onderlinge verdeeldheid niet in staat, als een ‘regeringspartij’ op te treden, waarmee
een kabinet op vruchtbare wijze kon samenwerken. Zo begreep de Koning het ook.
De kiezers moesten nu zelf maar eens beslissen, of dit zo langer ging. Er verscheen
een aparte proclamatie van de Koning, die met een rand in de nationale kleuren ook
aan de kiezers werd uitgereikt, en waarin de Koning meedeelde, dat het zo niet meer
ging. Een Kamer, zoals er in de laatste tijd was geweest, daarmee was geen
samenwerking mogelijk. Daarom was Kamerontbinding noodzakelijk en de kiezers
werden door de Koning uitgenodigd, zo trouw mogelijk naar de stembus te komen,
om van hun wensen te doen blijken. Het was duidelijk, dat de Koning hier door zijn
proclamatie een zekere druk uitoefende op de kiezers. Maar niemand kan zeggen,
dat de kiezers bijzonder onder de indruk waren van het gehele conflict. Politieke
kranten schreven er wel heftig over, maar de uitslag van de verkiezingen was
merkwaardig. Arnhem b.v. was een district, dat twee leden moest kiezen. Het koos
Keuchenius èn een overtuigd tegenstander van de motie-Keuchenius. Maar toch was
er een kleine verschuiving ten nadele van de liberalen, en het kabinet mocht dan ook
op meer steun van de Kamer rekenen.

Luxemburgse kwestie.
Op de oude zilveren rijksdaalders stond Willem III, Koning der Nederlanden G.H.V.L.
Er was tussen Nederland en Luxemburg een personele unie. De Koning regeerde
over beide landen, maar verder hadden ze niets met elkaar te maken. De Nederlandse
ministers hadden dus met Luxemburg geen bemoeiingen. Luxemburg was een van
de staten van de Duitse Bond, waartoe ook Pruisen en Oostenrijk behoorden. En ook
de Nederlandse provincie Limburg maakte deel uit van diezelfde Duitse Bond. De
Limburgers verkeerden daardoor in een vreemde positie. Zij behoorden tot het
Koninkrijk der Nederlanden; zij behoorden ook tot de Duitse Bond. Als Nederland
mobiliseerde, moesten de Limburgse jagers
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opkomen. Als de Duitse Bond mobiliseerde, moesten de Limburgse jagers óók
opkomen.
Maar door het grote conflict van 1866, de botsing tussen Pruisen en Oostenrijk,
waarbij Oostenrijk overtuigend werd verslagen, viel de Duitse Bond uiteen. Oostenrijk
ging voortaan zijn eigen weg, en veranderde 180 graden van front. In plaats van de
leiding in Duitsland na te streven, zocht het expansie in de richting van de Balkan.
Pruisen, onder leiding van Bismarck, kreeg in Duitsland de hegemonie. De keizer
van Frankrijk, Napoleon III, voelde zich overschaduwd en zocht naar compensatie.
Nu Pruisen zo machtig werd, moest de keizer zijn Fransen ook wat kunnen aanbieden.
Pruisen, dat is Noord-Duitsland, denkt iemand. Maar door de bepalingen van het
Wener Congres waren Frankrijk en Pruisen buren geworden. De Pruisische
Rijnprovincie reikte tot over de Saar. Als de keizer nu eens het stategisch zo
belangrijke Luxemburg, dat over het Saargebied uitkeek, kon toevoegen aan Frankrijk.
Er werden onderhandelingen geopend met Koning Willem III, niet met Nederland.
De Koning bleek bereid, Luxemburg aan Frankrijk te verkopen, mits Pruisen geen
bezwaar maakte. Minister van Zuylen heeft in deze zaak de Koning met grote
deskundigheid en voorzichtigheid geadviseerd. Bismarck heeft met de Luxemburgse
kwestie een merkwaardig spel gespeeld. Het was zijn plan, dat er voor Napoleon III
uit zou volgen juist het omgekeerde van wat deze wenste. De keizer wilde een succes,
maar als het plan van Bismarck lukken zou, dan moest het een échec voor hem
worden. Daarom liet Bismarck de zaak eerst op haar beloop, hij nam de schijn aan,
alsof hij zich niet tegen de verkoop van Luxemburg zou verzetten, maar met het
stellige voornemen, om alarm te slaan, zodra de koop gesloten was. Dan zou in
Duitsland geprotesteerd worden tegen de verkoop van Deutsche Erde aan de Galliërs,
dan zou Pruisen rammelen met het zwaard, en dan had Napoleon maar te kiezen: hij
zou moeten retireren en van Luxemburg afzien òf om Luxemburg moeten vechten.
Het is anders gelopen. Door de grote voorzichtigheid van Van Zuylen is dit spel niet
gelukt en kon Koning Willem III zich nog te elfder ure terugtrekken, voordat de koop
definitief was. Toen kwam Oostenrijk met bemiddelingsvoorstellen; er kwam een
conferentie te Londen, waaraan ook Nederland en België deelnamen, en daar werd
men het eens: Luxemburg blijft een onafhankelijk hertogdom onder het bewind van
Koning Willem III, maar het zal in elk Europees conflict neutraal zijn en de
vestingwerken zullen worden gesloopt.
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Het wordt een stukje neutraal gebied, onder de garantie van Frankrijk, Pruisen,
Nederland en België.
En toen kwam de liberale groep, die zèlf geen regeringsmeerderheid kon vormen,
met een hoogst onbillijke, ja redeloze kritiek los tegen Minister van Zuylen. Zij deed
het voorkomen alsof hij zich had ingelaten met zaken, waar Nederland niets mee te
maken had. Zij verweet hem, dat hij met vuur had gespeeld. Maar hij werd
gehandicapt door ‘het gele boek’. Dat was een verzameling ‘documenten’, door de
Franse regering gepubliceerd, om haar geringe succes te verdedigen. Maar het waren
geen echte documenten. Sommige stukken waren achteraf opgemaakt, andere waren
gewoon vervalst. Uit dit gele boek putten de liberale opponenten hun kennis van
zaken, en Van Zuylen kon moeilijk, in verband met de internationale verhoudingen,
openlijk zeggen, dat het met dat Franse gele boek een knoeipartij was. De Tweede
Kamer verwierp de begroting van Buitenlandse Zaken. Maar de Koning wilde Van
Zuylen niet missen, zolang de internationale spanningen niet geweken waren; hij
steunde zijn ministers en tekende het besluit, dat de Tweede Kamer opnieuw werd
ontbonden. Wéér volgden er verkiezingen, maar zij leverden een kleine liberale
meerderheid op. Toen de Kamer weer bijeenkwam, nam Thorbecke de leiding van
de oppositie en sprak de Kamer uit, dat zij de jongste Kamerontbinding afkeurde.
De Regering legde die motie naast zich neer. Toen werd de begroting van Buitenlandse
Zaken opnieuw verworpen. Het was de laatste keer, dat de R.K. en de liberalen één
front in de Kamer vormden bij een groot politiek conflict. De Koning begreep nu,
dat het ministerie niet langer te handhaven was en nam maatregelen om een nieuw
te doen vormen. Maar omdat het in stilte geschiedde, meenden sommige
achterdochtige liberalen, dat de Koning het Pruisische voorbeeld wilde volgen en
zijn wil aan de meerderheid van het parlement wenste op te leggen. Maar de Koning
was geen Pruis en had zelfs een hekel aan dat land, vooral nadat de Pruisen de
Nassause erflanden, het land van de Dillenburg, tot een Pruisisch gewest hadden
gemaakt. Nadat andere heren niet geslaagd waren, maakte de Koning Thorbecke
formateur en - die bracht het niet verder dan tot een zakenkabinet van liberale
ambtenaren, zonder samenhang, en hij bleef er zelf wijselijk buiten. Wat kon hij
anders, gezien de verdeeldheid der liberalen? Zo heeft de Koning zes jaar moeten
voortsukkelen met kabinetten, die kwamen èn verdwenen door liberale verdeeldheid.
Van 1871 - 1872 is er voor de derde maal een Ministerie Thorbecke
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geweest. Het heeft het voornaamste programpunt niet kunnen regelen. Er moest nl.
wat gebeuren op defensiegebied. Toen de Frans-Duitse oorlog in 1870 uitbrak en
ons leger werd gemobiliseerd, bleek, dat het mis was, volslagen mis. Daar moest wat
gaan gebeuren, dat onherroepelijk geld zou kosten. Daarom stelde het kabinet
Thorbecke een inkomstenbelasting voor, die met behulp van een aantal liberalen
prompt werd afgestemd. En terwijl de Koning nog met zich zelf te rade ging, of hij
het ontslag zou aanvaarden, stierf Thorbecke. Bij zijn uitvaart bleek wel, hoe groot
het respect en de verering bij velen was. En de Koning nam zelf het initiatief, om
aan de dochters van de grote liberale leider een staatspensioen te verzekeren.
Thorbecke was een groot wetgever geweest, maar hij heeft, vooral in de latere jaren,
geen liberale fractie kunnen opbouwen in het parlement, geen liberale partij kunnen
bezielen tot een grote, vooruitstrevende politiek. Het was regel geworden, dat de
liberalen bij grote politieke vraagstukken blijk gaven van hun verdeeldheid. Zij
konden alleen tot een front worden gemobiliseerd tegen iets, of nog beter tegen
iemand. Het liberalisme in Nederland is mede aan eigen verdeeldheid te gronde
gegaan.
Maar bij dit harde oordeel moeten wij niet vergeten, dat zij tegenover zich hadden
een andere groepering, die het zocht in het compromis en in de nuttigheid van het
ogenblik, in de ‘bedaardheid’ en in de politieke slimheid: de conservatieven. Een
groep zonder eenheid en vooral zonder stijl. Dat valt het allermeest op, wanneer wij
de Nederlandse conservatieven vergelijken met de Engelse groepering van die naam:
wat een figuren, wat een traditie en tegelijk wat een aanpassingsvermogen aan een
nieuwe tijd. Bij ònze conservatieven was van dit alles niets te vinden.

Radicalisme van Groen.
Wie ter gelegenheid van het jubileum van een kiesvereniging probeert de geschiedenis
van zulk een organisatie in de vorige eeuw op te stellen, is in de regel gauw klaar.
Want zo'n kiesvereniging bestond maar zo af en toe. Als er Kamerverkiezingen in
zicht waren, dan kwam er een vergadering en een advies. Dan werd er een candidaat
gesteld. Maar van een centrale leiding trok men zich daarbij bitter weinig aan, zo die
er al was. Groen pleegde wel overleg met enkele heren maar zonder dat er een
landelijke partijorganisatie was. En bij andere partijen was dat evenmin het ge-
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val. En er waren geen mannen met verschillende ‘leidende functies’. Er waren
nauwelijks mogelijkheden, elkaar in breder verband te ontmoeten. Voor de orthodoxe
Protestanten waren de drie zendingsfeesten de grote ontmoetingen. Deze ‘landjuwelen’
kregen een sociale betekenis, die tot verlevendiging van de volksgeest niet ongezegend
werkte. In een of ander park kwamen de duizenden in de zomer bijeen, om er de
gevierde sprekers te horen, Hervormden en Afgescheidenen, confessionelen en
ethisch-irenischen. De jaarvergadering van Christelijk Nationaal Schoolonderwijs
was een tijdlang een landelijke ontmoeting geweest, waar kracht van uitging. Maar
omstreeks 1870 was het ook daar mis. Want velen waren bang, dat er politiek ter
sprake zou komen, en dat moest vooral niet. Ik wil aan geen partij, ik wil aan heel
mijn volk behoren, had Beets gezegd. Niemand kon beweren, dat Groen de leider
was van een georganiseerde A.R. Partij. Nog minder, dat er een A.R. fractie was in
de Tweede Kamer. Er waren Kamerleden, die bij de conservatieve vleugel enigszins
opvielen, omdat zij het met warmte opnamen voor de chr. school. Maar het bleef bij
een getuigenis, zo nu en dan. Er zat geen eigen lijn in hun politiek.
Toen kwamen de verkiezingen van 1871, omdat de helft van de leden van de
Tweede Kamer periodiek aftrad. Er was door de redacties van een aantal A.R.
weekbladen een soort program opgesteld. Het scheen, dat de ‘vrienden’, de
sympathiserenden in de conservatieve groep, wel met dit program in zee wilden gaan.
Maar zes weken voor de verkiezingen gebeurde er iets, dat niemand had verwacht.
Groen deed opeens een radicale stap. Hij verklaarde openlijk, dat hij alle A.R.
kiesverenigingen in het hele land adviseerde om geen andere candidaat te stellen dan
een van deze drie: Keuchenius, Kuyper of Otterloo. De eerste naam was voldoende,
om alle conservatieven, die aan de motie van 1866 dachten, op een afstand te houden.
En dan Kuyper. Een jong theoloog, een man met heel bijzondere gaven, die de
gereformeerde theologie nieuw leven inblies, die het volk achter de kiezers warm
maakte en tot activiteit bracht, die in de diepere lagen van het volk contact kreeg met
de calvinistische onderstroom in ons volksleven. Otterloo, de derde, was hoofd van
een openbare school in de Betuwe, en een man, die in meer dan één opzicht een
vertrouweling was van Groen, een man, die in de pers de beginselen van Groen al
sedert jaren had uitgedragen. Niemand had verwacht, dat Groen ineens, zonder
iemand te raadplegen, met dit advies zou komen. En hij kon ook niet terug. Hij
verklaarde openlijk, dat elke keus van de zijde
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van de A.R. kiesverenigingen op een andere man dan op een van deze drie, door hem
zou worden beschouwd als een stem tegen hem persoonlijk uitgebracht. Het gevolg
was, dat wel sommige van de conservatieve vrienden herkozen werden, maar van
de drie, door Groen genoemd, niemand. En zij kregen in het hele land, alles bij elkaar
geteld, maar enkele honderden stemmen. En - tot verbazing van Kuyper - verklaarde
Groen zich met het behaalde resultaat heel tevreden. Want er was nu tenminste een
streep gezet onder het verleden en voortaan stond de A.R. groep werkelijk als een
zelfstandige groep in het land. En - de conservatieven de rug toekeren, dat betekende
zich keren naar het volk. Het betekende ook nog wat anders. Dit nl., dat de liberalen
allengs zouden leren, dat hun tegenstanders niet waren de conservatieven, met wie
zij slechts verschilden in graad, maar de volgelingen van Groen, die principieel
tegenover hen stonden.

Jacob Voorhoeve.
In deze tijd woonde in Rotterdam een commissionair in effecten, Jacob Voorhoeve,
een ijverig medestander van Groen. Hij was door zijn buitenlandse relaties uitstekend
op de hoogte met de politieke situatie in Engeland, en het had hem bijzonder geboeid,
dat daar de actie tegen de korenwetten een echte volksbeweging was geworden. Een
beweging, die het volk niet alleen probeerde te bereiken, maar het actief maakte. Hij
wilde naar het voorbeeld van de Engelse Anti-Cornlaw-League een massa-organisatie
in het leven roepen, om het volk politiek te activeren, een organisatie met plaatselijke
afdelingen tot in de verst gelegen dorpen, met een propaganda-apparaat, dat zorgt
voor populaire lectuur, en met een kort, heel concreet en duidelijk program. En hij
heeft doorgezet, ondanks alle aarzelingen en bezwaren van Groen, en een
Anti-schoolwetverbond in het leven geroepen. Merkwaardig is het slot van zijn
oproep: Aan het bijwonen der Vergadering is een hoofdvoorwaarde verbonden, nl.
dat men voorstander is van onverwijlde verandering van de grondwet en de schoolwet
in de geest van C.N.S.
‘Die dit niet is; die niet van heeler harte zeggen kan hoe eerder hoe beter, wordt
verzocht de beraamde bijeenkomst niet bij te wonen.’ Binnen twee jaren had het
Verbond 144 afdelingen met meer dan 10.000 leden, waarvan verscheidene in
afgelegen plaatsen. Kuyper had er zich in Amsterdam voor gespannen, en daar
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was de oogst 1450 leden. Een eerste bewijs was geleverd, dat het volk zelf te activeren
was. Het Verbond van Voorhoeve is spoedig in moeilijkheden gekomen, met name
doordat Groen deze vaart niet kon bijhouden en na zijn radicalisme in 1871 weer
voorzichtiger was dan ooit. Maar het heeft de belangstelling als het ware geregistreerd.
Toen de Anti-Cornlaw-League in Engeland het volk activeerde, waren het vooral de
dissidente predikanten, die het volk bewerkten. Zo was het ook hier. Het is hoogst
merkwaardig, dat in een hele reeks van dorpen de afgescheiden predikanten de leiding
namen.
En intussen bewerkte Kuyper het volk door De Standaard, die in 1872 werd
opgericht. Het eerste nummer verscheen drie eeuwen na de inneming van Den Briel,
en de geuzen zijn in de eerste jaargang voortdurend aan de orde, vooral omdat de
officiële herdenking van deze nationale gebeurtenis zo neutraal werd gehouden, als
het maar enigszins kon, en Den Briel als monument ter gedachtenis van de
geuzenstrijd een gedenkteken kreeg, dat een - zeemeermin voorstelde.

Regeringsjubileum.
In 1872 had het Nederlandse volk moeite, een zuivere nationale vorm te vinden voor
een nationale herdenking. In 1874 volgde het zilveren regeringsjubileum van Koning
Willem III. De Koning was bij de gezeten burgerij niet populair. De min of meer
officiele geschiedschrijving schildert hem graag als een autocraat, of als iemand, die
weinig verstond van zijn plichten als constitutioneel vorst. Maar het eenvoudige
protestantse volk had een heel andere kijk op het geval. Het beschouwde de Koning
als een gevangene van de grondwettenmakers. Het vereenzelvigde hem nooit met
de liberale politiek. Het leefde bij heel andere indrukken en herinneringen. Het dacht
aan de overstromingen in 1861, toen de Koning niet alleen de natie een voorbeeld
van offervaardigheid gaf, maar ook herhaalde persoonlijke bezoeken bracht aan de
Bommelerwaard, waar hij in een open bootje tussen de ijsschotsen de mensen bezocht
en zich in geen enkel opzicht spaarde. En Beets dichtte bij de beeltenis van Zijne
Majesteit de Koning in februari 1861:
Dit 's WILLEM, wiens gelaat, en woord en milde hand
De jamm'ren matigen van 't Overstroomde land.
Gods hand zij met hem en bescherm hem op zijn wegen!
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's Volks liefde stroome hem, aan alle stroomen tegen.

Toen het volk zijn dankbaarheid voor 's Konings meeleven wilde tonen, schonk het
hem een bijbel, met de woorden:
Een held in ijs en baren
Dien God weet te bewaren.

Zo hield de Koning in mei 1874 zijn plechtige intocht in de hoofdstad des lands,
waar hij een kwart eeuw geleden was ingehuldigd. De Koning was vergezeld van
Prins Frederik, Prins Hendrik en Prins Alexander (niet van de Kroonprins) ‘allen op
fraaie rossen, door een schitterende erewacht van Amstels burgers voorafgegaan en
door vele militairen gevolgd. Koningin Sophie, reeds lijdende, was met Prinses
Sophie, zuster des Konings, in een met zes paarden bespannen koets gezeten. Maar
het hoogtepunt voor het gereformeerde volk was de plechtige dankdienst in de
Westerkerk, midden in de volksbuurten van het Westen, waar de grijze Oranjeklant
Ds. Hasebroek voorging, en Oranje en het volk de historische verhouding, in een
ogenblikkelijke ontroering, opnieuw beleefden. Toen nl. Hasebroek na het einde van
de dienst zei: Laat ons nu allen staande aanheffen: Zijn Naam moet eeuwig eer
ontvangen, was het de Koning, wiens herculische gestalte het eerst oprees en die de
dankpsalm aanhief. En toen het orgel zweeg en Hasebroek zeide: Roept nu allen:
God behoede de Koning! klonk plotseling, boven de jubelkreet der gemeente uit, de
donderende stem des Konings: God zegene Nederlandl’
Ik zal het nooit vergeten, het was een onvergetelijk heerlijk ogenblik, vertelde de
kerkmeester Dibbetz, een oud-zeeofficier, aan Kuyper.
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8. De scherpe resolutie
De liberale zon.
Licht krijgt de geschiedschrijver, als hij over de liberalen in Nederland schrijft, de
schijn tegen zich, de schijn van partijdigheid. En toch is het juist de objectiviteit, die
hem moet drijven, over de liberalen als politieke groepering in Nederland een hard
vonnis te vellen. Zij bleken niet in staat te regeren. Zij hebben veertig jaar bijna
onafgebroken de meerderheid gehad in het Nederlandse parlement, maar slechts
zelden is een liberaal kabinet in staat gebleken om geruime tijd een vaste koers te
houden en vruchtbaar werk te doen. De liberalen waren in wezen altijd oppositioneel,
ook tegen hun eigen ministers. Zij waren één in het negatieve. Zij waarschuwden
elkaar voor de fijnen en voor de clerus en zij spraken eerbiedig over wat de
wetenschap had uitgemaakt.
Zelden is een politieke groep maatschappelijk zo machtig geweest als de liberalen.
Zij hadden bijna de gehele dagbladpers in handen; hun mannen bezetten de leerstoelen
aan de universiteiten; het officium was liberaal. De rechters, de notarissen, de
burgemeesters, de advocaten, de artsen, zij waren vrijzinnig. Toen Dr. Kuyper in
1901 minister-president werd, liet hij nagaan, hoe de provincies, die een liberale
Commissaris der Koningin hadden, met liberale burgemeesters waren bezet.
Dat leidde tot het opstellen van het volgende staatje:

Zeeland

aantal burgemeesters
103

daarvan liberaal
79

Zuid-Holland

177

160

Drente

33

32

Groningen

51

50

Friesland

43

36

Overijsel

61

56

Noord-Holland

124

112

En dan moeten vooral de schoolopzieners niet worden vergeten. Ook zij waren
liberaal en voorstanders van de openbare school. Ds. Antony Moens, vrijzinnig
predikant te Sneek, en later Kamerlid en vervolgens inspecteur van het L.O., ijverig
medestander van Kappeyne, verklaarde in de Tweede Kamer, dat de grote meerderheid
van ons volk toch wel inzag, dat het beter was, de kinderen
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toe te vertrouwen aan de onderwijzer bij het openbaar onderwijs. De bevolking was
ingenomen met die onderwijzer ‘als een vriend des huizes, als een vriend der kinderen,
omdat men, niet blindelings maar met onderscheiding oordelende, gaarne te doen
heeft met die man, die men kent als een goed leermeester, als een goede leidsman
voor zijn kinderen, als een braaf en eerlijk en trouw burger’. Die man was misschien
ongelovig of niet zeer gelovig, maar het was iemand, die de kinderen tot zich trok
en ‘die in zijn doen en laten, in zijn woord en blik de ernst en de liefde toont, die in
hem wonen en die door de kinderen gevoeld wordt, en als een opvoedende kracht
ook vrucht bij hen draagt’. Was men er wel zo zeker van, dat alle christelijke
onderwijzers werkelijk gelovig waren en als ze geloof hadden, stond het dan wel
vast, dat de werken niet ontbraken? Of deed dat er niet toe? Indien Moens het geloof
even noodzakelijk achtte als de rechtse leden, dan zou hij toch niet ingenomen zijn
met de gelovige onderwijzer, ‘die ruw was van vorm en somber van aard, traag in
het benaarstigen, de kinderen van zich afstotende door bijzondere stugheid en
strengheid’. (Naar R.W. Feikema, De totstandkoming van de Schoolwet van
Kappeyne.)
Deze schoolopzieners hebben met ijver de neutraliteit bevorderd. Voor één van
hen werd het streven naar neutraliteit zelfs een schier religieuze belevenis. Hij
verklaarde, dat neutraliteit in dit leven niet bestaat, niet ten volle en zuiver bestaat,
omdat alles in dit ondermaanse gebrekkig is, maar de openbare onderwijzer jaagt er
naar om het te grijpen. En dat in Nederland, meer dan in enig land op de gehele
wereld, de gedachte heeft wortel geschoten, dat het algemene, het nationale alleen
gevonden wordt via de poort van de neutraliteit, is gevolg van een eeuw liberale
overheersing.
Van 1872 tot 1874 was er een liberaal kabinet De Vries-Fransen van de Putte, dat
de Koning en de directeur van diens kabinet uit de vorige liberale kabinetten bijelkaar
hadden geconstrueerd. Er was een vrij sterke liberale meerderheid in het parlement,
maar niet, wat de Engelsen noemen, een working majority. Maar dit kabinet blijft
van historische betekenis door zijn vestingwet, die bedoelde, de vestingen te slopen
en Nederland voortaan niet meer te verdedigen, behalve het gebied achter de
Waterlinie.
En toen kwam er weer een conservatief kabinet, omdat de verdeeldheid der liberalen
te groot was, een kabinet onder leiding van de ‘soms tergend bekwame’ Mr. J.
Hecmskerk Azn. Hij bracht een Wet op het Hoger Onderwijs tot stand, waarbij de
Rijksuni-
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versiteiten het voortaan moesten stellen zonder een eigenlijke theologische faculteit.
Er kwam een faculteit voor godsdienstwetenschap voor in de plaats. Maar tegelijk
werd het wettelijk mogelijk, een bijzondere universiteit te stichten, en die was er
gauwer dan menigeen dacht. De Vrije Universiteit werd geopend in 1880. Maar toen
de verkiezingen van 1877 gunstig uitvielen voor de liberalen, meenden zij, zich niet
langer aan regeringsverantwoordelijkheid te kunnen onttrekken. Zij hadden trouwens
weer een leider, de Haagse advocaat Johannes Kappeyne van de Coppello, een man
van grote geleerdheid en speels vernuft, diep overtuigd van de voortreffelijkheid van
de liberale beginselen, en bereid, de liberalen te leiden langs nieuwe wegen van
progressiviteit. In het najaar van 1877 stelde hij namens de liberalen het kabinet
Heemskerk de eis ‘se soumettre ou se démettre’, en het ministerie viel. Kappeyne
werd kabinetsformateur.
Ook op duistere dagen, aldus Kappeyne, waren de liberale beginselen wat de zon
was voor de aarde, maar nu zou de zon doorbreken en die liberale zon zou warmte
en vruchtbaarheid geven.

Die éne wet.
Maar het is bij één belangrijke wet gebleven. Alleen de wet tot regeling van het lager
onderwijs, de liberale partijwet van Kappeyne. Er waren heel wat meer vraagstukken
op te lossen: defensie, financiën en kiesrecht b.v. Een grondwetsherziening werd hoe
langer hoe meer noodzakelijk. Maar dit kabinet heeft slechts die éne wet, die
onderwijswet tot stand gebracht.
Het openbaar onderwijs was de zaak van de overheid. Het bijzonder onderwijs
was vrij, maar de overheid had er geen cent voor beschikbaar. Dus zou het, zo zei
Kappeyne, nooit iets anders kunnen zijn dan een luxe voor sommige rijken en een
aalmoes voor sommige armen. Geen cent voor het bijzonder onderwijs...... Het mag
volgens de grondwet niet, zeiden de liberalen, want daar staat immers, dat het
openbaar onderwijs een voorwerp is van aanhoudende zorg voor de Regering. Maar
het staat niet alleen zo in de wet, maar het hóórt er ook zo te staan, oordeelden de
liberalen. De wet Kappeyne was een poging, om het openbaar onderwijs in een bijna
onaantastbare sterke positie te brengen. Het aantal verplichte onderwijzers werd
vermeerderd en de salarissen verhoogd. Bij het openbaar onderwijs zouden er 4000
nieuwe onderwijzersplaatsen komen. Tot nu toe hadden de gemeenten het openbaar
onderwijs
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moeten bekostigen, maar nu kwam een deel voor rekening van het Rijk. Maar tegelijk
nam de Rijkscontrole toe. De eigenlijke leiding moest van de gemeentebesturen
overgaan op de van uit Den Haag geïnstrueerde ambtenaren.
En terwijl nu het openbaar onderwijs straf georganiseerd en uitgebreid en versterkt
zou worden, stelde de wet een aantal eisen, die ook voor het bijzonder onderwijs
golden en ook van dat onderwijs de kosten verhoogden. Maar dat betekende
verzwaring van onrecht. Het betekende, dat Christenouders eerst via hun
belastingbiljet hun deel zouden dragen van de stijgende kosten van het openbaar
onderwijs, om daarna ook nog alle kosten van het christelijk onderwijs, de kosten,
die een gevolg waren van de nieuwe wet, daarbij inbegrepen, uit eigen middelen te
betalen.
Bij de liberalen was de hoop, dat het openbaar onderwijs nu voortaan een
onaantastbare positie zou hebben; bij de mannen van het christelijk onderwijs de
vrees, dat de zorg voor het christelijk onderwijs op den duur hun krachten te boven
zou gaan. Van de oppositie in de Kamer had Kappeyne niets te duchten; hij kon de
vertogen van mannen als Mackay, Teding van Berkhout en Van Asch van Wijk met
een gebaar en een machtspreuk terzijde leggen, En wat hinderde het hem, dat Kuyper
in De Standaard al scherper, dag aan dag, tegen deze Scherpe Resolutie schreef? Alle
liberale bladen stonden aan zijn zijde.

Petitionnement.
Maar toen de wet in de Tweede Kamer was aangenomen, en het vaststond, dat de
Eerste Kamer dat voorbeeld zou volgen, ontstond door het hele land de beweging
voor het volkspetitionnement. Het volk, dat zich verdrukt en bedreigd voelde door
de liberale overmacht, ging heul zoeken bij de Koning.
Dr. Kuyper stelde een ‘smeekschift’ op, De Savornin Lohman schreef de
toelichting. Lohman was rechter in Den Bosch en Ds. Pierson was er predikant. En
daar in Den Bosch had zich in 1874 een geschiedenis afgespeeld, die door Ds. Pierson
uitvoerig is beschreven. De vrijzinnigheid, die in de hervormde gemeente de macht
in handen had, vreesde, dat de orthodoxen hen zouden overvleugelen. En daarom
hieven zij de hervormde diaconieschool op, en verwezen de kinderen uit arme
hervormde gezinnen naar de openbare school, die in Den Bosch praktisch rooms
was. Zij vonden dat minder erg dan dat de diaconieschool onder orthodoxe leiding
zou komen. ‘Dit zijn overtuiging kwetsende voorval dreef
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Lohman tot een eigen onderzoek van de schoolkwestie, die hem niet weer loslaten
zou. De hele rest van zijn leven heeft hij aan wat hij als verschuldigd rechtsherstel
moest gevoelen, gewijd. Hij heeft in de politiek dat éne hoge goed gezocht en niet
zichzelve.’ Het smeekschrift werd overal in het land ter tekening gelegd door de
Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs. Maar de Hervormde Synode
was er tegen en mannen als Beets en Van Koetsveld hielden zich afzijdig. En de
‘neutrale’ werkliedenorganisatie steunde Kappeyne, terwijl Patrimonium het eerste
smeekschrift tegen de wet aan de Koning aanbood. De Hervormde Synode mocht
dan al tegen de beweging zijn, 306 hervormde kerkeraden zonden hun instemming
met het smeekschrift aan de Koning, en 108 kerkeraden van de Chr. Ger. Kerken
deden hetzelfde.
Maar een volkspetitionnement is een hachelijke onderneming. Als er minder
handtekeningen komen, dan verwacht worden, dan is dat een bewijs, dat de zaak niet
lééft onder het volk. Bij de voorbereidingen was binnenskamers het getal van 100.000
handtekeningen genoemd. Maar toen het uitlekte, distantieerden de organisatoren
zich haastig van dat getal. De organisatie was trouwens ook gebrekkig. Men moest
maar afwachten, of er plaatselijk mensen waren, die er wat voor voelden. En binnen
een week, midden in de zomer, moesten de handtekeningen er zijn. Maar toen zij
binnenstroomden, was het om er stil onder te worden. Het bleek, dat het volk wakker
was geworden. Het was, of er een deining ging door het land. Misschien is nooit zo
diep en zo sterk de eenheid en de mystieke verbondenheid tussen al de voorstanders
van het christelijk onderwijs gevoeld. Midden in de week werden er in vele dorpen
bidstonden gehouden en daarna werd in de consistorie queue gemaakt, waar het adres
ter tekening lag.
Het werden er geen 100.000 handtekeningen, maar meer dan 300.000. Dit is de
oogst uit de provincies:
Groningen

15.562

Friesland

37.147

Drente

5.921

Overijsel

21.296

Gelderland

41.435

Utrecht

26.980

Noord-Holland

46.622

Zuid-Holland

87.888
----282.851
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282.851
Zeeland

14.037

Noord-Brabant

7.765

Limburg

20
-----

Totaal

304.673

Van de 46.622 handtekeningen uit Noord-Holland waren er 32.839 uit Amsterdam.
Van R.K. zijde kwam er een petitionnement met de handtekeningen van 164.000
hoofden van gezinnen.

Bij de Koning.
Op vrijdag 2 augustus 1878 kwam de deputatie, die het smeekschrift van de prot.
chr. ouders zou bezorgen, in Apeldoorn bijeen, ten huize van Ds. Jorissen.
Zij bestond uit de heren:
Voorzitter der deputatie: Jhr. Mr. Elout van Soeterwoude.
Voor Groningen: Mr. Th. à Th.v.d. Hoop van Slochteren.
Voor Friesland: W.M. Oppedijk; D.J. baron van Sytzama.
Voor Drente en Overijsel: A. baron van Dedem; Prof. S. van Velzen; Baron van
Asbeck.
Voor Gelderland: Graaf van Rechteren van Appeltem; C.J. de Bordes.
Voor Utrecht: Mr. A.W. van Beeck Calkoen; Prof. B.J.L. baron de Geer van
Jutphaas.
Voor Noord-Holland: Th. Sanders Jr.; W. Hovy; Mr. G.H. de Marez Oyens.
Voor Zuid-Holland: K.T. baron van Lijnden; J. Voorhoeve H.Czn.
Voor Zeeland: Jhr. Mr. Pompe van Meerdervoort.
Voor Noord-Brabant en Limburg: Jhr. Mr. A.F de Savornin Lohman; A. den
Dekker.
Voor de Vereniging ‘Christelijk Nationaal Schoolonderwijs’: N.M. Feringa.
Voor ‘Christelijk Gereformeerd Schoolonderwijs’: M. Noordtzij.
Voor de Vereniging ‘Christelijke onderwijzers in Nederland’: A. Meijer.
Voor de kerkeraden der Ned. Herv. Kerken: Ds. P. van Son, F.A. Meyer,
ouderling, en J.A. Wormser, diaken; voor de Chr. Ger. Kerken: Ds. H. Beuker,
B.H. Blankenberg Sr., ouderling, en J.W. Hartgerink, diaken.
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Op zaterdagmorgen kwam bericht, dat de Koning 's middags om twee uur de deputatie
zou ontvangen. Na eerst sterking te hebben gezocht in het gebed, togen de heren ten
paleize. Zijne Majesteit ontving hen in de zgn. ‘blauwe kamer’. Omdat hij wist, dat
zijn komst ten paleize niet aangenaam zou zijn, was Dr. Kuyper, die wel in Apeldoorn
was, in de tuin achtergebleven, terwijl de deputatie binnen was. Afgesproken was,
dat Elout van Soeterwoude het woord zou voeren, maar de Koning stuurde alles in
de war, door het woord te verlenen aan Ds. Van Son. Die sloeg er zich door en toen
kwam Elout toch nog aan het woord en hield een rede van twintig minuten, waarin
hij Zijne Majesteit de noodsituatie uiteenzette. De Koning luisterde met aandacht,
meermalen met tekenen van instemming vergezeld. Baron van Lijnden schreef onder
de verse indruk van de ontvangst:
‘Het antwoord des Konings, aan de Commissie hierop gegeven, was
treffend in de hoogste mate. Het welde uit de volle borst ener sympathieke
overtuiging, werd met den gloed en den ernst van het hoog belang der
zaak wegslepend uitgesproken in bewoordingen, zoals deze Oranjevorst
het geheim bezit tot het volk te spreken, en met een “leve Nederland” door
den Koning gesloten, waarop de commissie haar “leve de Koning, leve
Oranje!” met geestdrift liet volgen.’
Maar Lohman had scherper geluisterd. Hij begreep, dat het alleen naar een
algemeen woord was, dat woord van de Koning, en dat er geen enkele aanwijzing
in was, dat de Koning iets zou doen om het recht te herstellen. Hij zei het Kuyper,
dat hij van de Koning niets verwachtte, maar Kuyper sprak hem moed in. Hij zag de
voortstuwende stroom. Hij zei: Over tien jaar zijt gij zelf minister. En in 1890 werd
Lohman Minister van Binnenlandse Zaken, kreeg hij de portefeuille van Kappeyne.
Kappeyne stelde een rapport voor de Koning op, en liet het in de Staatscourant
publiceren. Daardoor kon iedereen er kennis van nemen, hoe het liberale ministerie
over de inhoud van het smeekschrift dacht. In het smeekschrift was er op gewezen,
dat voor de brede massa, die met de handen het brood verdient, een muur werd
opgetrokken tussen hun kinderen en de christelijke school. Het werd immers op den
duur onmogelijk vanwege de kosten, om éérst voor de openbare school te betalen
en dan nog voor de eigen school. De minister noemde deze klacht over de financi-
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eel zo ongelijke behandeling een uiting van het grofste communisme. De heer Elout
heeft in een open brief geantwoord op het officiële staatsstuk. Hij schreef:
‘U, Mijnheer de Minister - wil mij dat woord ten goede houden - u is
het niet mogelijk het petitionnement in zijn vanzelfsheid en drang des
harten te beoordelen. Ook niet in het aandeel, daaraan genomen door onze
gelovige, met Gods Woord gevoede, heldere, kloeke burgerij, welke in
allen tijd mannen schonk en diensten bewees ten nutte van Kerk en Staat.
Ook niet, eindelijk, het afzijn van alle gevaar van communisme onder de
naar de wereld arme, doch in het geloof rijke leden dier burgerij, zodat
veilig te hunnen behoeve de toekenning wordt ingeroepen van hun, nog
meer dan der rijken, onmisbare burgerrechten. Tot die beoordeling is nodig
ernstige godsdienstzin, eigen ervaring van Christus' genade, van de kracht
des Bijbels. God schenke ze u!’
Maar wat zou de Koning doen?
Op de 3de augustus was hem het smeekschrift aangeboden; in de daaropvolgende
week kwamen de verslagen in de krant. Op zondag 11 augustus werden op vele
plaatsen de kerkdiensten als vanzelf tot bidstonden. Nooit waren de gedachten van
het volk, dat gewend was voor de Koning te bidden, zo gericht geweest op de
naderende koninklijke beslissing. En op 18 augustus was er nog altijd dezelfde
gespannen verwachting. Maar maandag 19 augustus hadden alle kranten het telegram:
de Koning heeft zaterdag het wetsvoorstel ondertekend. Zaterdag 17 augustus 1878,
twee weken nadat het smeekschrift was aangeboden.
De schoolstrijd werd voortgezet.
En de voorstanders van de christelijke school, hoe ook teleurgesteld, hadden toch
één ding gewonnen: zij hadden het volk wakker gemaakt en zij waren zelf verwonderd
over zoveel steun in het volk. Zij wisten nu, dat de liberalen slechts een minderheid
achter zich hadden, en dat alleen een betrekkelijk hoge census en een onbillijk
districtenstelsel hun nog de meerderheid in het parlement konden helpen bewaren.
Het kwam er nu op aan, te tonen, dat de ondertekenaars van het smeekschrift meer
voor de christelijke scholen over hadden dan hun handtekening. Bronsveld sloeg het
eerst alarm en spoedig verscheen er een oproep, om de plaatselijke commissies, die
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de handtekeningen hadden verzameld, niet te ontbinden, maar er kernen van activiteit
voor het christelijk onderwijs van te maken.
Bijna een half jaar later, op 19 januari 1879, werd te Utrecht opgericht de Unie
‘Een school met de Bijbel’. Het was een unie, waarbij de locale comité's zich
aansloten. Op 19 januari 1579 had Jan van Nassau te Utrecht de Unie gesticht, die
de grondslag werd van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Precies drie eeuwen
later werd deze nieuwe Unie gesticht, en Lohman, die de vergadering presideerde,
zei: ‘Wij zijn op deze dag samengekomen om, waar wij in menig opzicht in dezelfde
toestand zijn, een nieuwe Unie te stichten, die hetzelfde wil, wat de vorige bereikte:
allen samenwerken en toch allen vrij.’ En verder: ‘De Unie vraagt geen
rechtspersoonlijkheid aan, geen erkenning, dan alleen in het hart der natie.’
Onder auspiciën van de Unie werd voortaan ieder jaar, op 17 augustus, door het
gehele land de Uniecollecte gehouden, tot steun van het christelijk onderwijs.

Kappeyne's nederlaag.
Toen de Uniecollecte in augustus 1879 voor het eerst werd gehouden, was het kabinet
Kappeyne reeds ter ziele. En het was een tragikomische ondergang geweest. In 1877
gestart, omdat de liberale zon nu zou gaan schijnen; in de zomer van 1879 roemloos
ondergegaan, omdat de liberalen, die de meerderheid hadden in de Kamer, hopeloos
verdeeld waren, een verdeeldheid, die zich ook openbaarde in het kabinet. De Koning
gaf drie liberale leiders opdracht, te proberen, er wat van te maken, en met
toestemming van de Koning riepen zij de liberale leden van de Tweede Kamer in
een geheime vergadering bijeen, maar het resultaat was alleen, dat de liberale
verdeeldheid blijkbaar niet bezworen kon worden. De Koning zat met de scherven.
Hij moest een kabinet hebben, maar het kòn geen liberaal kabinet zijn.
Een demonstratie van de verdeeldheid der liberalen was het feit, dat bij de
Kamerverkiezingen in 1880 te Amsterdam twee leden van het Ministerie Kappeyne
tegenover elkaar stonden, Kappeyne zelf en Gleichman, die in Kappeyne's kabinet
Minister van Financiën was geweest. En Kappeyne verloor de slag. ‘Kappeyne toonde
zich herhaaldelijk bereid en zelfs geneigd weer een kamerzetel te aanvaarden, maar
hij werd door de kiezers afgewezen’ (Blok). In 1888 kozen de liberale Statenleden
van Noord-Holland hem in de Eerste Kamer, en daar poogde hij vergeefs de aan-
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neming van het wetsvoorstel Mackay te verhinderen, waarbij aan de bijzondere
scholen subsidie werd verleend.

Van Lynden van Sandenburg.
De Koning kreeg toch weer een ministerie, en wel onder leiding van graaf Van
Lynden van Sandenburg, een man van christelijke beginselen. Maar in zijn kabinet
had hij ook liberale en conservatieve heren opgenomen, o.a. Prof. Modderman, die
zorgde voor een nieuw wetboek van strafrecht.
Maar de grote vraag was, wat dit nieuwe kabinet zou doen met de wet Kappeyne.
Die was wel aangenomen en bekrachtigd, maar nog niet in werking getreden. Er
kwam nieuwe hoop: zou dit nieuwe kabinet misschien de invoering uitstellen of de
wet intrekken, om in de plaats van een partijwet een wet te maken, die in breder kring
bevrediging zou vinden? Zou de Koning misschien in die richting druk uitoefenen?
Het bleek al gauw, dat die verwachting ijdel was. Het nieuwe kabinet wilde geen
heropening der debatten, en het uitvoeringsbesluit werd door de Koning getekend.
Bitterder dan in 1878 waren de reacties van de rechterzijde. Stel u voor, zo zeiden
sommigen, dat Mozes naar Farao was gegaan om verlichting van lasten te krijgen
en hij keerde terug met de boodschap: de lasten blijven even zwaar, maar de Koning
heeft mij in de plaats gesteld van hen, die tevoren uw drijvers waren...... En dat was
de positie van Van Lynden van Sandenburg, vriend van het christelijk onderwijs.
In vele kringen groeide nu ook een andere stemming jegens de Koning. Het werd
nu immers veel duidelijker dan in 1878, dat hij niet als gevangene der liberalen, maar
naar eigen inzicht en op eigen verantwoordelijkheid de wet had getekend. Het werd
al meer de overtuiging: het smeekschrift is de Koning niet welgevallig geweest.
In die dagen schreef Dr. Kuyper een openhartig artikel in De Standaard, waarin
hij de houding van zijn geestverwanten jegens de Koning trachtte te bepalen:
‘Zoo is dan de Scherpe Resolutie toch door Z.M. den Koning geteekend:
Driemaal honderd duizend volwassen Protestanten; ruim één vierde van
's lands bevolking vertegenwoordigend; hebben den Koning op het
allerdringendst en ootmoedigst en
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eerbiedigst gebeden: “Sire, plaats onder zulk een Wet uw koninklijke
handteekening nooit!”
En schier heel de Katholieke bevolking, veel meer dan één vierde der
landsbevolking in aantal, heeft bij eigen smeekschrift, maar niet minder
dringend, diezelfde bede herhaald. Door vroede, invloedrijke mannen is
aan Z.M. eerbiediglijk onder het oog gebracht, dat doorgaan op den weg,
die Kappeyne had afgebakend, de ontevredenheid in den lande zou doen
toenemen.
En, waar we vooral aan hechten, de eerste generale verkiezing, ná de
indiening van het Smeekschrift op het Loo, heeft den Koning getoond, dat
zelfs onder de nu nog eenzijdig gegroepeerde kiezers verre de meerderheid
tegen de Scherpe Resolutie in verzet kwam. Toch heeft het Z.M. den
Koning behaagd, aan de bede, in deze Smeekschriften neergelegd, geen
gehoor te geven; de raad dier vroede mannen niet te volgen; met dien
merkwaardigen uitslag der verkiezingen niet te rekenen; en door zijn
koninklijken naam tot wet te verheffen een ontwerp, dat twistappel blijven
zal, zoolang het de volksschool in Nederland beheerscht.
Over dit droeve feit mogen we niet heenglijden.
Getrouw aan onze staatkundige en godsdienstige beginselen, buigen we
voor het gevallen besluit het hoofd, als voor een druk, onder Godes bestel
ons overkomende.
Ook ontblooten we, in weêrwil van dit besluit, even eerbiedig als dusver
het hoofd voor de macht, die door God over ons gesteld is.
En, om alle oorzaak voor verkeerd vermoeden op eenmaal af te snijden,
haasten we ons zelfs, er bij te voegen: ons gebed voor den Koning, uit
liefde voor Oranje, zwijgt om deze fatale handteekening niet stil. Maar
noch onze stille berusting in Gods raad; noch onze eerbiedige onderwerping
aan de Overheid als dienaresse Gods; noch onze verkleefdheid aan het
Oranjehuis, mag of kan ons ontslaan van de pijnlijke taak, om uiting te
geven aan het gevoel van diep teleurgestelde liefde, waarmeê ons
Christenvolk van dit droef besluit des Konings kennis nam. Ook de Koning
mag en moet weten, hoe er in den boezem des volks over een zoo
gewichtige regeringsdaad gedacht wordt.
Zwijgen zou hier lafheid zijn; spreken is, ook tegenover den Koning,
plicht.’
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9. Nieuwe wegen
Twente.
Toen Potgieter eens de gast was op Huize Twickel, heeft hij in kunstvolle verzen de
veranderingen in Twente bezongen. Eens was het een vergeten oord. Maar de grote
verandering kwam in de 19de eeuw, ‘toen de Improvisatore kwam’. Dat is Willem
de Clercq, een van de mannen van de Nederlandsche Handelmaatschappij, die de
opkomst van de Twentse textielindustrie heeft bevorderd. Dat was het begin van een
ontwikkeling, waardoor Twente tot een van de voornaamste Nederlandse industriële
centra werd. In 1832 had De Clercq in Hengelo een jonge Engelsman ontmoet,
Thomas Ainsworth, die bij deze ontmoeting het gevleugelde woord gesproken moet
hebben: ‘Geef mij een snelspoel en een Twentse jongen en ik zal u in korte tijd zoveel
calicots leveren, als gij maar wilt.’ Vier weefscholen heeft de Nederlandsche
Handelmaatschappij daarop in Twente opgericht, en die van Goor, door Ainsworth
later naar Nijverdal verplaatst, werd de modelweverij van calicots (Indische
katoentjes), waaruit de grote industrie ontstond. Na 1860 komt in Twente de grote
ontplooiing, waardoor zijn industrie ook zonder bescherming door de Regering en
zonder speciale contracten met de Ned. Handelmaatschappij zich een plaats veroveren
kan.

Waterwegen.
Er is een tijd geweest, dat Twente niet alleen vergeten was, maar ook goede
verbindingen met het Westen ontbeerde. Het transport van goederen geschiedde, als
de waterstand het toeliet, via de Regge en de Vecht. En eerst, toen kanalen en
spoorwegen het oude Tubantia met het Westen verbonden, met de Hollandse
zeehavens, was de scherpste concurrentiestrijd mogelijk. En daarmee is de hele
economische ontwikkeling van Nederland getypeerd: het is in sterke mate een
industriële ontwikkeling, maar altijd in nauw verband met de wegen naar het Westen
en over de zee. De Brabantse industrie groeide op dezelfde wijze, en hier was Koning
Willem I al begonnen met de Zuid-Willemsvaart te doen graven.
In 1867 kwam het Suezkanaal gereed en sombere stemmen werden er in ons land
gehoord. Zij zeiden: Voordat de weg om de
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Kaap werd bevaren, was de Middellandse Zee het bekken, waarop de wegen uit het
Oosten uitliepen, en de Italiaanse handelssteden bloeiden. Nu krijgt de Middellandse
Zee weer de grote kans boven de Noordzee. Het kwam anders uit. Maar in plaats
van de vaart rondom de Kaap moesten nu de moderne Suez-boten voor de verbinding
zorgen, met als eindpunt Amsterdam of Rotterdam. Dat bracht weer in sterkere mate
de noodzaak mee, om aan de eerste handelssteden van het land moderne verbindingen
te geven naar de zee. En zo was er maar één oplossing: het IJ en het Wijkermeer
moesten worden ingepolderd en midden door deze oude zeeboezem moest een kanaal
worden aangelegd, en dan dwars door de duinen een doorgraving van Holland op
zijn smalst. Koning Willem I had het al eens met een ruwe potloodstreep aangegeven
op de kaart. Het was niet gemakkelijk: de duinen, waardoor een weg moest worden
gebaand, waren tot 30 meter hoog. Maar in 1876 kwam het gereed, en kreeg het IJ
een mond aan de Noordzee, IJmuiden. Het kanaal had 50 millioen gekost.
Moeilijker nog was de verbinding van Rotterdam met de zee. De Nieuwe Waterweg
is eerst een lijdensgeschiedenis geweest. Het stoutmoedige ontwerp was van de jonge
waterbouwkundige Caland: een kanaal bij Hoek van Holland dwars door de duinen
met zuidwaarts zwenkende dammen ip de zee. De getijden zouden de vaargeul op
peil moeten houden. Het plan was in 1870 grotendeels voltooid, maar in 1877 ging
een schip van de Holland-Amerika-lijn weer langs een grote omweg voorbij Zierikzee
naar de open zee, omdat de Waterweg geen diepte genoeg had. Het bleek, en Caland
erkende dit zelf, dat zijn oorspronkelijke verwachtingen te optimistisch waren geweest.
Anderen kregen de opdracht, de nodige verbeteringen aan te brengen, en Caland
werd min of meer terzijde geschoven. Maar in 1907 werd er een monument te zijner
ere opgericht bij het Boymansplein.

Haarlemmermeer.
Op 12 maart 1767 hadden de Staten van Holland besloten, Aalsmeer te redden. Het
dorp werd bedreigd door het Haarlemmermeer, dat als een waterwolf het land
verslond. In de twee eeuwen voor 1740 gingen er jaarlijks gemiddeld 15 tot 20 ha
land verloren, maar daarna daalde dit cijfer, mede doordat volgens het besluit van
1767 er een zware dijk werd aangelegd van Oude Wetering tot Rietwijkeroord, om
verdere veroveringen van het
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water naar het Oosten te stuiten. De 12de maart was sedert in Aalsmeer een bid- en
dankdag. Maar eerst in het midden van de 19de eeuw werd het meer ingepolderd.
Drie stoomgemalen, de Leeghwater, de Cruquius, de Lijnden, hebben in vier jaar
tijds, van 1848 tot 1852, het meer drooggemalen. En dan - begint een
lijdensgeschiedenis: slechte wegen, vergeefse strijd tegen de wateroverlast in de lage
gedeelten, verpaupering van een deel der bevolking, slechte landbouwresultaten. Het
is een leerzame bezigheid de geschiedenis van de Haarlemmermeer in de eerste tien
jaren na de drooglegging te vergelijken met die van de Wieringermeer of de
Noordoostpolder.
Toen de droogmakerij een burgerlijke gemeente werd met Mr. Pabst als
burgemeester, dichtte Beets het advies:

Wapen voor de gemeente ‘Haarlemmermeer’
Gij, die op 't nieuw, veroverd land,
De vlag, in naam uws Konings plant;
Uw oog schijnt Mij te vragen:
‘Wat Teeken zal zij dragen?’
Zoo ik een Teeken kiezen zou,
't Ware, op een veld van Hemelsblauw,
Drie gulden Koren-aren,
Oprijzende uit de Baren.
Zoo gij 't aanvaardt, en kronen wilt:
Plaats dan een Tand-rad boven 't schild,
Symbool dier werktuigkunde,
Die dees triumf vergunde.
Dat ‘GOUD UIT SCHUIM’ de Zinspreuk zijl
Het is eens Dichters Profecy;
De Hemel doe beleven
Wat VONDELS vingren schreven!
De Leeuw van Holland, nu gezond,
Zie bij dit Schild met hoogmoed rond,
Bescherm het met zijn klauwen,
En geef het d' aard te aanschouwen.

In '1856 werd besloten, dat het wapen der gemeente zou worden drie gouden
korenaren, oprijzende uit een waterplas.
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Landbouwcrisis.
Maar het was niet altijd goud uit schuim. Omstreeks 1880 kwam er een stroom van
graan uit Amerika, door roofbouw gewonnen op de prairiegronden in het Westen,
‘die bijna voor een zuur gezicht te koop waren’. De middenprijzen der tarwe daalden
binnen enkele jaren op de Nederlandse markten met meer dan 50 %. In 1895 kwam
de tarwe in Amsterdam zelfs op 4 gulden per hl. Vooral de boeren op de klei werden
zwaar getroffen. Zij zaten bovendien op hoge kosten, doordat zij in betere tijden dure
landerijen hadden gekocht of zware pachten moesten betalen. Niet weinig landbouwers
zijn in deze jaren geruïneerd en de gehele plattelandsbevolking werd er door getroffen.
Het gevolg was o.a. een onafgebroken stroom van landverhuizers naar datzelfde
Noord-Amerika, dat de markt voor onze granen had bedorven.
Het was geen wonder, dat de landbouwcrisis leidde tot geroep om protectie.
Waarom zou men niet, zoals in sommige andere Europese staten, de import van
landbouwproducten zo zwaar belasten, dat de prijs van het binnenlands product weer
redelijk kon worden? Het is niet gebeurd. De vrijhandelsgedachte behield de overhand.
En de landbouw is de crisis te boven gekomen. Het landbouwonderwijs kwam tot
ontwikkeling, de gehele landbouw werd gemoderniseerd, en bovenal: de
landbouwcoöperatie werd een macht op handels- en industrieel gebied.

De arbeiders.
In december van het jaar 1867 maakte Beets een gedicht, waarin hij de vraag stelde:
Wat wil men toch?
Wat wil men toch in Nederland?
Het zwaard bleef in de scheede;
De welvaart deelt naar elken kant,
Haar gaven rijklijk mede, De tong is vrij, 't geweten vrij,
De vrije pers dient u en mij,
Bij orde, rust en vrede.

Maar de welvaart deelde zich niet mee naar èlke kant. De arbeiders hadden het slecht
en kregen het nog slechter. De prijzen der levensmiddelen stegen geleidelijk; de
stijging der lonen bleef daarbij achter. Die lonen..... Op het platteland verdienden de
arbeiders in de zomer van 50 tot 70 cent per dag; in de winter was er geen
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99. De Koninklijke familie in 1873, naar een litho van A. Canelle (Kon. Huisarchief, 's-Gravenhage).
V.l.n.r.: Prins Hendrik, broer van de Koning; Prins Frederik, oom van de Koning; Willem vorst van
Wied; Vorstin van Wied, geb. Prinses Marie der Nederlanden, dochter van Prins Frederik; haar oudste
zoon Frederik, Prins van Wied; Koning Willem III; Koningin Sophie; Prins Alexander; Prins Willem,
de oudste zoon en troonopvolger. De beide laatstgenoemden stierven op jeugdige leeftijd, resp. in
1884 en 1879.
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100. De Prins van Oranje steekt de eerste spade voor de aanleg van de Nieuwe Waterweg te Hoek
van Holland, 31 oktober 1866 (Gemeente-archief, R'dam).

101. Gezicht op Rotterdam vanaf Katendrechtse Veer in 1862, toen de eerste stoom(rader)boten nog
maar pas in gebruik waren (Gemeente-archief, R'dam).
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102. Opening van het Noordzeekanaal, 1 november 1876. De tekening, ontleend aan het Engelse
tijdschrift ‘The Graphic’, toont het moment waarop de raderstoomboot ‘Stad Breda’, met aan boord
Koning Willem III en andere genodigden, de Noordzeesluis te IJmuiden verlaat om een tocht naar
zee te maken. Na afloop daarvan werd het kanaal officieel voor de scheepvaart opengesteld.

103. Het gemaal ‘Cruquius’ (ANP-foto).
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104. Klaas Kater (Foto Coll. Icon. Bureau, 's-Gravenhage).

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 3

105. Het eerste nummer van ‘Patrimonium’, het orgaan van het gelijknamig Chr. Werkliedenverbond,
onder hoofdredaktie van Klaas Kater.
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106. F. Domela Nieuwenhuis, naar een tekening van J. Haverman (Coll. Icon. Bureau, 's-Gravenhage).
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107. Voorpagina van ‘Recht voor allen’, het blad van Domela Nieuwenhuis.
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108. B.H. Heldt (Coll. Icon. Bureau, 's-Gravenhage).

109. Mr. Sam. van Houten, naar een tekening van B. van Houten (Rijks Prentenkabinet, A'dam).
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110. Mr. J. Heemskerk Azn.

111. Dr. Abraham Kuyper.
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112. Koning Willem III en Koningin Emma, kort na hun huwelijk, naar een foto van Th. Molsberger
(Kon. Huisarchief, 's-Gravenhage).
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113. Prinses Wilhelmina, kort na de dood van haar vader.
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verdienste. Soms zorgden de gemeentebesturen voor wat werk: het kloppen van keien
voor de macadam-wegen en soms ook het braken van vlas. Dat laatste had ook zijn
kwade kant: lange dagen, voor een gedeelte bij het licht van een lantaarntje en in een
wolk van stof, stond de arbeider te zwoegen in het braakhok. Het afval gloeide en
smeulde de volgende dag in een ijzeren pot en verwarmde zo zijn huiskamer.
De werktijden waren verschrikkelijk lang. Op de tichelwerken, de veldovens voor
de steenfabricage, kwamen werktijden voor van 18 uren per dag. De kinderexploitatie
was verschrikkelijk. Bij de behandeling van het wetje Van Houten, een
initiatiefvoorstel, dat loonarbeid van kinderen beneden twaalf jaar verbood, stemde
Dr. Kuyper tegen, omdat hij een wetgeving wilde, die van een ander principe uitging:
hij wilde niet de regeling van de arbeid, maar de bescherming van het kind
vooropstellen. Maar hij constateerde wel overduidelijk, dat het met die kinderarbeid
verschrikkelijk gesteld was:
‘Er wordt, m.i., geen schildering van aandoenlijke taferelen vereist, om
te kunnen zeggen, dat het ergerlijke feit geconstateerd is. Waar uit de
opgaven van industriëlen blijkt, dat in ons land kinderen van zeven jaar
in de tijd van zes dagen 85 à 87 uur arbeiden, spreekt het feit zo vanzelf,
dat het van alle verder betoog ontslaat. Het kwaad is zó ernstig, dat ik
weet, hoe men kinderen van 5 en 6 jaar, om ze 's morgens naar de fabriek
te doen gaan, maar niet wakker kon krijgen, ze uit het bed moest nemen,
in letterlijke zin wakker schudden en met water het hoofd bedruipen, om
in dat geparalyseerde lichaam weer enige beweging te doen komen. Zó
sterk wordt de physieke welstand van die kinderen onderdrukt, dat men
hun 's morgens bij het uitgaan gezouten haring moet geven, zullen ze niet
flauw vallen en de buitenlucht kunnen verdragen.’
Van schoolonderwijs kwam op die manier niet veel terecht. Mensen, die drie jaar
geregeld lager onderwijs hadden genoten, waren gelukkig. En dan de woningen! Bij
een onderzoek in 1858 bleek, dat in Amsterdam 23.655 mensen, dat is 8,5 % van de
toenmalige bevolking, in kelders woonden, niet alleen arbeiders, maar ook kleine
neringdoenden. Eerst na 1870 werd de belangstelling voor het woningvraagstuk
levendig en eerst omtrent de eeuwwisseling
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werd het een nationale taak, het woningvraagstuk ter hand te nemen.
Het is geen wonder, dat dit alles een slechte invloed had op het geestelijk en
zedelijk peil van vele arbeiders. De borrel was goedkoop en geliefd. Sommige
patroons gebruikten de borrel als een middel, om de willigheid van de arbeiders te
bevorderen. Werd het karwei moeilijk en de dag extra lang, dan kwam de baas met
de fles.
In 1884 besloot het gemeentebestuur te Leeuwarden, de kroegen des morgens tot
zes uur gesloten te houden om aan de arbeiders, die als regel op dat uur op het karwei
moesten wezen, de kans te ontnemen, reeds voor dag en dauw hun eerste borrel te
verschalken, die hun overigens maar drie cent kostte, of enkele jaren later vijf cent.
En al evenmin behoeft het te bevreemden, dat er van vakonderwijs weinig
terechtkwam en er met reden werd geklaagd over de geringe vakbekwaamheid van
vele arbeiders.

Organisatie.
Zullen de arbeiders in staat zijn, hun rechten en belangen langs organisatorische weg
te verdedigen en te behartigen, dan is er een zeker peil van ontwikkeling, van
solidariteit en van zelfbewustzijn nodig. Ook dat ontbrak aanvankelijk. De eerste
landelijke organisatie: het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond (okt. 1871)
werd gepatroneerd en mede geleid door een aantal jonge liberalen met
vooruitstrevende ideeën. Het Verbond sprak zich dan ook beslist uit tegen het
socialisme. Maar het voer in het water van de neutraliteit en weigerde in elk geval
beslist, steun te verlenen aan het streven van de Christen-arbeiders om recht op
schoolgebied.
Dat was een van de redenen, waarom een aantal christelijke arbeiders in Amsterdam
niet meer hun steun aan het A.N.W.V. van Heldt en de zijnen konden verlenen en
overgingen tot het stichten van de eerste christelijk-sociale organisatie in ons land,
het Verbond Patrimonium (= Vaderlijk erfdeel). De strijd werd ingezet met de
verklaring, ‘dat alleen Gods Woord en de traditiën onzes volks de betrouwbare
grondslagen ener Christelijke maatschappij uitmaken’. Beeremans, Kater en Witmond
hadden het initiatief genomen, zij hebben grote steun ondervonden van de industrieel
Willem Hovy. Patrimonium heeft altijd gepoogd, een werkelijk christelijk-nationale
beweging te zijn, die niet alleen
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streefde naar sociale verbetering, maar ook naar bevestiging van de
christelijk-historische grondslagen van ons volksleven. Het Verbond deed veel voor
de volkshuisvesting, stichtte christelijke leesbibliotheken en nam het vakonderwijs
ter hand.
Zo kon het A.N.W.V. niet meer rekenen op de mannen van christelijke overtuiging.
Maar nog meer verloor het terrein door de aanvallen van links. Daar was de Sociaal
Democratische Bond opgericht, een bundeling van plaatselijke socialistische
organisaties. In deze Bond kreeg al spoedig Ferdinand Domela Nieuwenhuis de
leiding. Hij was oorspronkelijk Luthers predikant geweest, maar in zijn boek Van
Christen tot anarchist verhaalt hij, hoe hij het Evangelie langer weigerde te
aanvaarden en te dienen, en het heil van het volk zag in de revolutie. Domela
Nieuwenhuis is de profeet van het socialisme geweest. Hij was radicaal en fel,
niemand kon met meer hartstocht het volk in beweging brengen. Vele socialisten
vereerden hem als een heilige. Een theekopje, waaruit hij eenmaal had gedronken,
werd in Friesland als een relikwie bewaard. Dáár, in het Noorden, èn in Amsterdam
had hij grote invloed op de arbeiders. In 1886 werd hij tot een jaar gevangenisstraf
veroordeeld wegens majesteitsschennis. In zijn blad Recht voor Allen had hij Koning
Willem III beledigd. Het socialisme was in die dagen fel anti-koningsgezind, en
demonstraties tegen de socialisten waren het hevigst, als het volk daarmee wilde
getuigen van zijn trouw aan Oranje. Domela Nieuwenhuis moest ook niets van de
liberalen hebben, en duidelijk keerde hij zich tegen de liberale schoolpolitiek:
‘Men zegt, dat de openbare school voor allen toegankelijk is. Wie zegt
dat? Zij, die in de meerderheid zijn en die in de praktijk de minderheid
schrik aanjagen. Zij zeggen: Wij verklaren, dat onze school onzijdig is en
toegankelijk voor allen: bijgevolg kan zij door allen worden aangenomen.
Zij die 't tegendeel beweren zijn fanatiek of dom. Men zegt: “In de openbare
school worden de godsdienstige denkbeelden van elk geëerbiedigd.” Dat
schijnt mij voorwaar een zonderlinge opvatting van de eerbied, die men
ieder verschuldigd is. De liberalen denken, dat zij eerbied tonen wanneer
zij zwijgen over zaken, die de godsdienst betreffen, b.v. het gebed. Men
bekreune zich niet om het gebed, dan wordt niemand gekrenkt. Welke
kinderachtige onderstelling! Alsof dat verzuim geen schandaal is voor
hen, die er op gesteld zijn....’
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In 1888 werd Domela Nieuwenhuis door het district Schoterland in de Tweede Kamer
gekozen, tot grote ergernis van de Koning, die op Prinsjesdag nu niet in persoon de
zitting der Staten-Generaal opende. Maar al spoedig daalde de invloed van Domela
Nieuwenhuis. Hij had eigenlijk geen vertrouwen in parlementaire arbeid als middel
tot sociale verbeteringen; er was maar één weg: die van de agitatie, die voert tot
revolutie. Een deel van de socialisten keerde zich dan ook van hem af en stichtte de
S.D.A.P.
De R.K. arbeidersbeweging komt later dan die van Patrimonium en van de
socialisten, maar politiek was het laatste kwart van de negentiende eeuw voor de
Rooms-Katholieken zeer belangrijk.

Op weg naar de coalitie.
Lang hadden in de landspolitiek de R.K. met de liberalen samengewerkt. De
Aprilbeweging had een tijdlang zelfs geleid tot een nauwe samenwerking. Daarbij
moet wel worden bedacht, dat het hier vaak betrof een samenwerking met
‘liberaliserende’ Roomsen, die deftig waren en officieel R.K., maar die in de praktijk
zich toch wel graag wat distancieerden van de wat eenvoudige, soms wat bekrompen
houding van de pastoor, die zij soms eerder verontschuldigden dan volgden.
Maar er kwam verandering, en dat kon ook niet anders, gezien de houding van de
liberalen. Misschien is nog meer de internationale ontwikkeling van betekenis. In
1870 maakten Italiaanse troepen een einde aan de wereldlijke macht van de Paus.
De triumf van het liberale Italiaanse koninkrijk, gesymboliseerd in de inneming van
Rome, was voor de Roomsen over de gehele wereld een dag van rouw.
Dag van tranen, dag van rouwe,
Die de koninklijke Vrouwe (= de pauselijke staat)
Door de rovers boeien zaagt;
Dag van jammer en ellende,
Die het hoogste recht miskende
En het merk der schande draagt;
Dag van gramschap en van toren,
Uit der helle schoot geboren,
Morgenrood der dwingelandij......

Het is het ritme van de middeleeuwse kerkzang over de grote dag
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van Gods toorn, de Dies Irae. En het is een klacht van Schaepman, de jonge priester,
de grote kanselredenaar, de dichter van het R.K. reveil in de negentiende eeuw in
Nederland, die man, die later de R.K. tot een eigen partij zou beginnen te organiseren.
Terwijl de Paus zijn wereldlijke macht verloor, steeg zijn geestelijk aanzien bovenmate
bij alle Rooms-Katholieken. In 1871 kwam het voor het eerst in de geschiedenis
voor, dat een Paus zijn zilveren ambtsjubileum vierde, de Paus, onder wiens leiding
het leerstuk van de onfeilbaarheid van de Paus was geproclameerd, de krachtige Pius
IX, de principiële tegenstander van het liberalisme. In de Parkzaal te Amsterdam
hebben de R.K. toen een meeting gehouden om de Paus te huldigen, en Schaepman
voerde de geestdrift op tot een storm.
Plechtig naakt de rij der jaren,
Brengt den Koning hulde en lof,
O, de glans der grijze haren
Straalt de glans der Kronen dof,
Als de Kroon, door God geschonken
Aan den strijder van het Recht,
Aller knechten armste knecht,
Vorst in boeien vastgeklonken;
Maar in boeien en in nood,
Toch der waarheid heldere bronne,
Toch des levens gouden zonne,
Toch der Vrijheid morgenrood.

De Parkmeeting zond een deputatie naar Rome om de Paus te huldigen, en deze
deputatie werd te Rome met stenen gegooid, te Rome, waar het liberalisme de staat
en de straat beheerste.
Ook in Duitsland was het Rooms-Katholicisme in een zware strijd gewikkeld tegen
het Pruisisch regime van Bismarck, en de R.K. in Nederland leefden mee. Zij voelden
zich sterk verbonden met het Centrum, de Duitse R.K. partij; nog meer - zij gingen
evenals de Duitse geloofsgenoten opnieuw de geschiedenis lezen, en laafden zich
aan de hoofdstukken, die over de Middeleeuwen handelden, over de Kruisridders,
over Karel de Grote.
Maar de liberalen juichten ook in Nederland over de ondergang van de Kerkelijke
Staat en haastten zich, het gezantschap bij de Paus af te schaffen. Zij prezen de
openbare school door er op te wijzen, dat die stukken beter zorgde voor de
ontwikkeling dan de volksschool, die in roomse landen onder leiding van de R.K.
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Kerk stond. Een R.K. land betekent een achterlijk land, dat was de propagandistische
stelregel der liberalen. En zij waren voortdurend in discussie met de R.K. over de
encycliek Quanta Cura, waarin de Paus positie had gekozen in de negentiende eeuw
en het liberalisme principieel had veroordeeld.
Zo kwamen de R.K. al meer tegenover de liberalen te staan. Daarom steunden zij
het conservatieve Ministerie Heemskerk (1874 - 1877) en daarom keerden zij zich
even scherp tegen de wet Kappeyne, als de A.R. het deden. Werd het een blijvende
samenwerking van christen-democraten?

De Doleantie.
Vrij gemakkelijk hebben de Rooms-Katholieken in Nederland een einde gemaakt
aan de overheersing door liberaliserende Roomsen, als men een vergelijking trekt
met wat er in de Nederlands Hervormde Kerk gebeurde. In de dagen van de
Afscheiding ging het verzet tegen de Groninger richting, maar daarna kwam het
modernisme op. De Rijksuniversiteit te Leiden was lange tijd in theologische zin de
burcht van dat modernisme. Dat wenste er zelfs een monopolistische positie. En het
19de eeuwse modernisme liet de gemeente niet in het onzekere, wat in het geding
was. Ds. De Haas van Winsum nam een ringbeurt waar in het rechtzinnige Lollum
en preekte over het huis op de rots en het huis op het zand. Het modernisme is het
huis op de rots, gebouwd immers op de rots van de moderne wetenschap; de
orthodoxie heeft haar wankel huis zonder fundament neergezet op het zand van
onbetrouwbare overleveringen. De heilsfeiten werden nadrukkelijk geloochend, met
name de opstanding van Christus uit de doden. Sommige moderne predikanten lieten
ook blijken, dat zij geen betekenis meer hechtten aan de doop in de naam van de
Drieënige God en de gemeente werd verontrust, toen herhaaldelijk nieuwe
doopformules werden bedacht. Was het dan nog wel een doop? De vraag werd acuut,
toen een predikant te Workum een volwassen vrouw doopte, hoewel hij anders weinig
waarde hechtte aan die plechtigheid, en bij de doop naliet te zeggen in wiens naam
er werd gedoopt. En al duidelijker werd het, dat de Hervormde Synode de leervrijheid
beschouwde als wettelijk en reglementair bestaande. De gemeenten waren tegen dit
veldwinnend modernisme weerloos, zolang de Kerkelijke Reglementen werden
gehandhaafd. De kerkeraden konden ook uit de eigen gemeenten de aanhangers
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van het modernisme niet weren. En wanneer een modernist lidmaat wilde worden
en de kerkeraad had bezwaar, dan deed hij belijdenis bij een naburige vrijzinnige
predikant en meldde zich daarna met attestatie bij zijn plaatselijke kerkeraad. Uit het
verzet der gemeente tegen deze ontwikkeling is de Doleantie ontstaan in 1886.
Feitelijk had de kerkeraad van Amsterdam de leiding, en in die kerkeraad (en
kerkvoogdij) hadden drie hoogleraren van de Vrije Universiteit grote invloed: Dr.
A. Kuyper, Dr. F.L. Rutgers, Mr. A.F. de Savomin-Lohman. Dat is een van de
oorzaken, waardoor de Doleantie sterk werd gezien in verband met de Vrije
Universiteit. Een andere oorzaak was, dat de studenten in de theologie, die aan de
V.U. waren afgestudeerd, niet beroepbaar waren in de Ned. Hervormde Kerk, maar
wel in de kerken van de Doleantie.

Bittere strijd.
De Doleantie heeft geleid tot veel bittere strijd. Niet zozeer, omdat heel het liberalisme
en radicalisme zich er tegen keerde, maar veel meer, doordat een deel van de
rechtzinnigen deze weg niet wilde gaan. In vele dorpen ging er een scheur door de
rechtzinnige gemeenschap, die overal merkbaar werd, ook op het gebied van school
en politiek. En de scheur ging ook dwars door vele families heen. Overigens was het
een uitzondering, wanneer een patricisch geslacht zich aan de zijde van de Dolerenden
stelde. De Dolerende gemeenten waren veelal typisch gemeenten van kleine
middenstanders en Patrimoniummannen. En de Doleantie leidde er ook toe, dat de
Vrije Universiteit praktisch een veel smaller basis kreeg dan oorspronkelijk was
bedoeld. Maar in de kerken der Doleantie werd een offervaardigheid openbaar, die
indrukwekkend mag worden genoemd. Dolerende kerken, klagende kerken waren
het, klagend over het onrecht. Maar later werd de naam Nederduits Gereformeerd
zonder de toevoeging Dolerend.

Democratisering.
De kerken, die uit de Doleantie ontstonden, waren over het gehele land verspreid,
maar zéér dicht gezaaid in Zuid-Holland en de westelijke helft van Utrecht, en voorts
in het Noordoosten en het Zuidwesten van Friesland. In Zeeland bepaalde de beweging
zich oorspronkelijk hoofdzakelijk tot Walcheren, en in Groningen en Dren-
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te, waar de Afscheiding het sterkst om zich heen had gegrepen, had zij héél weinig
invloed.
Zes jaren na de Doleantie vergaderden de synoden van de Nederduits
Gereformeerde Kerken en die van de uit de Afscheiding stammende Christelijke
Gereformeerde Kerk beide te Amsterdam, aanvankelijk in twee verschillende
kerkgebouwen, maar daarna vloeiden zij ineen in één kerkgebouw en werden tot één
synode. De praesides van beide synoden, Ds. W.H. Gispen van de Afgescheidenen
en Dr. A. Kuyper van de Dolerenden, reikten elkaar de hand. Zelden stonden twee
zó contrasterende figuren hand in hand. Want Kuyper was een universeel geleerde
en een forse leider; Gispen was een octavist, dominee geworden wegens zijn singuliere
gaven, zilversmid in zijn jonge jaren, een man uit het gereformeerde volk met zijn
zin voor humor, zijn innigheid en zijn nuchterheid.
Een kleine groep uit de kring der Christelijk Gereformeerden had onoverkomenlijke
bezwaren tegen deze vereniging van 1892, omdat de plaatselijke gemeenten er te
weinig in gekend waren èn omdat zij verkeerde Kuyperiaanse invloeden vreesde.
Ook voor de politieke gang van zaken is de Doleantie van betekenis. De Dolerenden
waren een zéér actieve, ijverige Kuyperiaanse groep, ook in de politiek. Zij aarzelden
niet om te spreken van de van God gegeven leider. En Kuyper was in deze jaren in
de politiek sterk gericht op de sociale ontwikkeling. Het eerste nummer van
Patrimonium is in het Doleantiejaar verschenen. Het Christelijk Sociaal Congres van
1890, waaraan ook vele Hervormden meewerkten, en waar de hervormde predikant
Talma zich zijn grote sociale roeping bewust werd, stond in het teken van de sociale
politiek en was gericht op de emancipatie van de vierde stand. Bij de Afgescheidenen
was vanouds, zoals bleek bij het anti-schoolwetverbond, evenzeer een neiging naar
de democratisering aanwezig.
Dit alles leidde er toe, dat na 1890 de A.R. Partij wel wezenlijk een ander beeld
gaat vertonen, waar sommige patricische geslachten, die vanouds mee leiding hadden
gegeven, maar moeilijk aan konden wennen.
Maar daarbij moet men niet denken aan Lohman, die altijd een volksman is
geweest. Mee daarom kon hij zo goed opschieten met Schaepman, dè volksman van
de R.K. Staatspartij. Kuyper was niet minder democraat dan zij, vooral niet, maar
hij had een andere stijl, die niet vrij was van pose, en hij had zijn eigen taal, waarin
hij de mannen broeders toesprak. En - hij was singulier in alles.
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Kostelijk is het verslag, dat iemand in de N.R.C. schreef op 9 november 1920, na
Kuypers overlijden. Het is een jeugdherinnering uit de tijd toen de schrijver, toen
nog H.B.S.-leerling, een handtekeningenalbum aanlegde en ook de handtekening
van Kuyper, die toen nog aan de Prins Hendrikkade te Amsterdam woonde, begeerde.
De jongen verwachtte toegelaten te worden bij een fijne dominee, ‘iets bleeks en
magers in dof kerkezwart’.
‘En lichtelijk rillend wachtte ik zijn komst af in zijn indrukwekkende studeervertrek.
Toen daar binnenkwam de korte, zware gestalte, ja - van een athleet, met op zijn
welige manen een rode Turksche fez, in een heel licht en groot geruit colbert-pak,
een kleurig geborduurd zijden vest aan, op glanzend goud gestikte muilen. En zijn
gelaat was door breede vlakken omsloten als de kop van een Caesar.
Nog zie ik hem voor mij staan en goedmoedig neerkijken door zijn pince-nez op
het verlegen ventje, dat heusch dacht aangescheld te hebben aan een verkeurde deur,
waarachter een of andere singuliere theater-directeur verblijf hield. Maar de zware
dreun van Dr. Kuypers machtige stem overtuigde mij dat hij het toch zijn moest.’

Samenwerking met de A.R.?
Schaepman heeft al heel gauw begrepen, dat de macht van het liberalisme alleen
gebroken kon worden, als de A.R. en de R.K. samengingen bij de stembus. Maar o
dat ellendige anti-papisme, riep hij uit. Dat staat elke samenwerking in de weg. Dat
sloeg niet in de laatste plaats op Kuyper. Kuyper was in zijn hart altijd antirooms.
Hij waardeerde Schaepman; hij schreef eens: Wij hebben groot bezwaar om op R.K.
candidaten te stemmen, behalve natuurlijk op Schaepman, maar die is ook eigenlijk
A.R....... In 1872 had Kuyper bewogen woorden geschreven over de
Bartholomeusnacht, de grote moord op de Protestanten in Parijs in 1572, en hij
voegde er aan toe, dat over een zo brede stroom van zo kostbaar bloed de eeuwen
geen brug kunnen slaan.
In 1878 kreeg de A.R. Partij als eerste in ons land een landelijke organisatie, met
een program, in hoofdzaak door Kuyper opgesteld. De Tijd, het R.K. dagblad, waarin
Schaepman schreef, heeft zich heftig tegen dat program gekeerd, omdat het
vooropstelde, dat de A.R. gedachten en idealen bij uitstek nationaal waren, omdat
zij wortelden in het beste van onze historie.
Kuyper is dan ook eerst langzaam rijp geworden voor samenwer-
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king met Rome op politiek gebied - Lohman was daar eerder voor te vinden -, al
hadden de Roomsen al geholpen in 1874 om Kuyper voor Gouda in de Tweede
Kamer te brengen. En toen de A.R. er aan meewerkten, om in Delft een R.K. gekozen
te krijgen, protesteerden de liberalen fel: in elk geval diende voor Delft, waar het
praalgraf van de Vader des Vaderlands was, nooit een R.K. in de Kamer te zitten!

Van Lynden van Sandenburg.
Toen de liberalen door onderlinge verdeeldheid een liberaal ministerie onmogelijk
maakten, kregen we ruim vier jaar lang een ‘zakenkabinet’ onder leiding van de graaf
Van Lynden van Sandenburg, een man van A.R. beginselen, bij de Koning zeer
gezien, die zich gedistancieerd had van de actie voor het volkspetitionnement,
waarvoor de Koning hem dankbaar was. Hij vormde een kabinet, waarin ook
conservatieven en liberalen zaten, en dat nuttig werk heeft gedaan. Dat dit ministerie
de schoolwet als een voldongen feit aanvaardde, is op blz. 251 besproken.
Op een ander gebied kwam de Regering wel tegemoet aan gewetensbezwaren. De
burgers van de steden moesten nl. zich bij de schutterij oefenen in de wapenhandel.
Op sommige plaatsen werden zij geregeld op zondag voor deze oefeningen
opgecommandeerd. De Afgescheidenen, o.a. in Zaandam, weigerden en kwamen
daardoor met de strafrechter in aanraking. Ds. Lindeboom, later hoogleraar te Kampen,
sprong voor hen in de bres, en de Regering bepaalde, dat voortaan de oefeningen
niet meer op zondag zouden worden gehouden. Het is merkwaardig, dat een aantal
liberale fabrikanten uit het Oosten des lands verzochten, deze zondagse oefeningen
in stand te houden: de arbeidersvrouwen zouden er nl. op gesteld zijn, omdat het een
probaat middel was om haar mannen uit de kroeg te houden.

Non possumus.
En toen kwam er een conservatief ministerie, althans een ministerie onder
conservatieve leiding, omdat er geen andere mogelijkheid was. De liberalen hadden
de helft van de zetels, de anti-liberalen de andere helft, een paar conservatieven zaten
op de wip. De leider van het ministerie was de wijze, bekwame, handige, goedmoedige
Heemskerk. Hij wilde komen tot een grondwetsher-
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ziening, waardoor het kiesrecht zou worden uitgebreid. Maar voordat deze voorstellen
aan de orde konden komen, werd er eerst een ‘kleine’ grondwetsherziening
noodzakelijk geacht. De Kroonprins, Prins Alexander, stierf in 1884; toen werd
Prinses Wilhelmina de vermoedelijke erfgenaam van de troon, maar zij zou eerst in
1898 zelf kunnen regeren; de Koning had een wankele gezondheid - als hij kwam te
sterven, zou er vóór 1898 geen grondwetsherziening mogelijk zijn, omdat de wet
grondwetsherziening tijdens een regentschap uitdrukkelijk verbood. De kleine
herziening behelsde nu, dat zulk een grondwetsherziening tijdens een regentschap
wel was toegelaten, als men maar geen verandering bracht in de troonopvolging.
Bij die kleine grondwetsherziening is er een merkwaardig debat geweest tussen
Schaepman en de liberale vertegenwoordiger van Groningen, Mr. Samuel van Houten.
Laatstgenoemde had gezegd: De kroon is niet een fundament, maar een ornament
van het staatsgebouw. Daarop reageerde Schaepman aldus:
‘De geachte afgevaardigde schijnt alleen aan gebouwen te denken, die
in Rococostijl zijn opgetrokken. Het is inderdaad een eigenaardigheid van
dien stijl, dat het constructieve en het ornament zijn gescheiden en het
ornament gemeenlijk niets is dan een bijkomend ding. Maar in den
bouwstijl, dien onze vaderen hebben liefgehad, is zoowel het constructieve
lid als het sieraad tezamen verbonden tot een geheel en strekt dit, wat
inderdaad niet anders schijnt dan een sieraad, wel degelijk tot
instandhouding van het gebouw. Wanneer ik nu denk aan de Kroon in het
Staatsgebouw van ons Nederland, dan denk ik aan den sluitsteen in het
gewelf, die tegelijkertijd een sieraad en tevens het constructieve lid is, dat
geheel den hoogopstrevenden bouw tezamen houdt.’
Bij de grote grondwetsherziening trokken A.R. en R.K. één lijn. Zij voerden een
non-possumus-politiek. Non possumus (wij kùnnen niet) meewerken aan enige
grondwetsherziening, die het onrecht op schoolgebied bestendigt. Immers, er stond
in de grondwet, dat het openbaar onderwijs een onderwerp was van voortdurende
zorg van de Regering, en dus, zo redeneerden de liberalen, mag de overheid haar
zorg alleen uitstrekken over het openbaar onderwijs. Elke subsidie b.v. aan het
bijzonder onderwijs zou in strijd zijn met de grondwet. Maar dan alleen
grondwetsherziening, als dat veranderd wordt, zeiden de A.R. en R.K.
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En - zij konden elke herziening keren. Immers, bij tweede lezing zou aanneming
moeten plaatshebben met 2/3 der uitgebrachte stemmen en de voorstander van de
non-possumus-politiek hadden meer dan 1/3 van de stemmen; zij hadden ongeveer
de helft. Toen verklaarden een aantal liberalen, dat naar hun mening het
onderwijsartikel in de grondwet toch géén beletsel behoefde te zijn om het bijzonder
onderwijs te subsidiëren; Heemskerk bleek van hetzelfde gevoelen; de liberalen
gaven daarmee toe, dat de theorie van Kappeyne, waarmee hij de wensen van het
volkspetitionnement had afgewezen als ongrondwettig, niet houdbaar was ..... nog
geen tien jaar nadat zij onder grote liberale geestdrift de overwinning had behaald!
Toen deze theorie van Kappeyne verloochend was, ging de grondwetsherziening er
glad door. Heemskerk had zijn doel bereikt.

Overwinning der coalitie.
Toen de grondwetsherziening in veilige haven was, volgden er nieuwe
Kamerverkiezingen. Maar daarbij kwamen veel meer burgers in de gelegenheid als
politiek mondigen op te treden. De additionele artikelen van de grondwet behelsden
een grote uitbreiding van het kiesrecht, zodat het getal kiezers steeg van 300.000 op
700.000. De ‘kleine man’ ging voor het eerst naar de stembus! De eigenlijke regeling
van het kiesrecht bij de wet zou later moeten komen. Heemskerk had daar een
formulering voor in de grondwet gebracht, die om haar rekbaarheid het
caoutchoucartikel werd genoemd. Er stond alleen maar in, dat kiezers zouden zijn
degenen, die de door de wet vast te stellen kentekenen van geschiktheid en
maatschappelijke welstand bezaten. Het was een handige formulering, die later
aanleiding heeft gegeven tot grote en bijna bizarre politieke verdeeldheid.
De verkiezingen van 1888 leidden tot een overwinning voor de coalitiepartijen,
de R.K. en A.R.; zij behaalden samen 54 zetels, en het aantal zou nog groter zijn
geweest, als de grote steden geen meervoudige districten waren geweest.
Zo trad in 1888 het eerste coalitieministerie op onder leiding van Mackay. En dit
ministerie slaagde er in, een wet in het Staatsblad te krijgen, waardoor een bescheiden
subsidie onder bepaalde voorwaarden werd toegekend aan bijzondere scholen. Er
was enige spanning geweest, of de in overgrote meerderheid liberale Eerste Kamer
het wetsontwerp wel zou goedkeuren, en de Maatschappij
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tot Nut van het Algemeen verzocht dringend, zulks niet te doen. Maar het gebeurde
wel, ook ondanks het verzet van Kappeyne, die nu als lid van de Eerste Kamer tot
de liberale ‘palstaanders’ behoorde.
Maar op een ander punt raakten de coalitiegenoten al gauw hopeloos verdeeld. De
R.K. Minister van Oorlog Bergansius wilde de persoonlijke dienstplicht invoeren;
hij wilde een eind maken aan het sociale onrecht, dat rijkeluiszonen niet behoefden
te dienen, als hun ouders kans zagen een remplaçant dan wel een nummerverwisselaar
te doen ronselen. Maar de R.K. waren over het algemeen hartstochtelijk tegen dit
voorstel. Ouders moesten ook voortaan in de gelegenheid blijven, hun kinderen buiten
de kazernes (die pestholen der zonde) te houden. Alleen Schaepman koos de zijde
van het kabinet.

De Koning sterft.
Tijdens dit eerste coalitieministerie stierf Koning Willem III op 23 november 1890
op het Loo. Hoe de dood stilte en eenzaamheid had gebracht in de Nederlandse
paleizen blijkt uit dit schema:

In 1877 was 's Konings eerste gemalin, Koningin Sophie, gestorven; het huwelijk
met Koningin Emma had plaats in januari 1879, waarbij de zonen des Konings
openlijk hun ongenoegen lieten blijken.
Het leven van Koning Willem III heeft veel spanningen gekend, ook in de
familiekring. De Koning was bij het volk populair. De hogere klassen beschouwden
hem vaak als een man, die niet helemaal met zijn tijd meeging. In liberale
geschiedboeken wordt het niet zelden voorgesteld, alsof hij zijn plichten als koning
met een zekere tegenzin waarnam. In werkelijkheid heeft de Koning
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dikwijls verstandige en voorzichtige beslissingen genomen in een periode, dat er
bijna jaarlijks een ministercrisis was of zelfs een heel kabinet ontslag vroeg, en het
Nederlandse parlement niet in staat bleek, een meerderheid te leveren, waarop een
parlementair kabinet kon steunen. In de laatste jaren van 's Konings leven waren
allerwege tekenen zichtbaar van een nieuwe tijd, een tijd van grote ontwikkeling op
velerlei gebied, een tijd waarin de kleine luyden naar voren komen en waarin de
politieke verhoudingen sterker dan ooit worden beheerst door principiële keuze van
een mondig geworden volk.
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A. Algra de passende kroon
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1. Als een goed instrument
Verantwoording.
Dit gedeelte zal hoofdzakelijk handelen over de regeringsperiode van Koningin
Wilhelmina en de tijd, die daaraan voorafging, het regentschap van Koningin Emma.
Die jaren zijn zegenrijk geweest, en daarom koos de schrijver als titel: De passende
kroon. Hoe hij er toe kwam?
Wel, in 1923 schreef de opperrabbijn van Utrecht en Drente, J. Tal, een zeer
waarderend artikel over Koningin Wilhelmina. Hij ging daarbij uit van de kroning
van koning Josia van Juda en hij vertelde:
‘Er was een oud getuigenis getradeerd in Davids stamhuis, dat al wie
waardig was en geschikt voor het koningschap - dat hem bij zijn kroning
de kroon paste en uitnemend om het hoofd sloot, maar wie niet geschikt
was - hem dan de kroon niet paste!’
En deze rabbijn voegde er aan toe, dat na 25 jaar moest getuigd worden, dat de
kroon Koningin Wilhelmina zeker gepast moest hebben, want ‘liefde en recht vormen
het voetstuk van haar troon, zoals Etan de Ezrahiet zingt’.
Bij dit oordeel kan elk zich aansluiten, óók na 50 jaar!

‘Par le droit de conquète’.
‘Onze laatste koning raakte wat vergeten’, schreef Professor Brugmans eens, en
inderdaad, de laatste jaren voor zijn overlijden was de band tussen volk en vorst
verslapt. De rampen, die het koninklijk huis hadden getroffen, maakten Willem III,
die toch al nimmer de populariteit van zijn vader had genoten, teruggetrokken. Doch
het contact tussen het Oranjehuis en het Nederlandse volk is hersteld en versterkt
door Koningin Emma. Officieel hoort zij niet thuis in de rij van vorstelijke personen
uit het aloude stamhuis. Zij was geen Oranje, al stamde zij dan nog wel af van
Carolina, een dochter van stadhouder Willem IV. Die oude familierelatie was het
echter niet, waardoor zij het hart van het volk won. Zij is een echte Oranjevorstin
geworden en geweest, niet ‘par le droit de naissance’, maar ‘par le droit de conquète’.
Niet de geboorte gaf haar recht op de plaats, die zij heeft inge-
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nomen, maar zij heeft die plaats veroverd, veroverd door liefde en plichtsbetrachting.
Toen zij in het huwelijk trad met Koning Willem III, vermaande de hofprediker haar,
dat zij moest streven naar dit ene, dat het volk van haar gemaal haar volk zou worden.
Welnu, zij heeft het hart van dat volk gewonnen. Is er ooit iemand geweest, die ook
maar iets heeft gehoord, dat haar naam als vorstin geen ere aandeed? Zelfs in het
buitenland stond zij bekend als de liefste dame van Europa. Toen zij het bewind
overdroeg aan haar dochter, kon van haar worden getuigd: zij was een gave van God,
een zegen voor Nederland.
En toen zij aan het begin van haar taak stond en de Staten-Generaal haar het
regentschap opdroegen, werd in dat staatsstuk een veelzeggende zinsnede opgenomen:
zij, die aller harten wint......
Groot was zij in de opvoeding van de toekomstige koningin. ‘Geen onzer
stadhouders en koningen heeft zo goed voorbereid het bestuur aanvaard als Koningin
Wilhelmina’, zegt Professor Blok, en dat was vooral te danken aan het wijs beleid
van de moeder.
Haar betekenis is het best weergegeven door haar dochter:
‘Zij trachtte steeds een zegen te zijn voor ons allen. Zij wist zich in te
denken in de noden en behoeften van geheel ons volk, zowel hier te lande
als in de overzeese gewesten. Zij heeft steeds alles gedaan, wat in haar
vermogen was, om deze te verzachten en te lenigen. Zij verstond het, blijde
te zijn met de blijden en in hun vreugde te delen.’
En wij mogen er aan toevoegen: ook toen zij leiding had te geven op politiek
gebied, heeft zij dit gedaan op een wijze, die geen man haar zou hebben verbeterd.
Zij, die in en voor 1890 twijfelden of een vrouw, en feitelijk een vreemdelinge, de
zware taak wel zou kunnen vervullen, zagen hun vrees beschaamd.
Die vrees was niet geheel ongegrond geweest. Driemaal was er reeds eerder een
minderjarige Oranje geweest, wiens opvoeding was opgedragen aan een moeder, die
zelf uit de vreemde kwam. Stadhouder Willem III is misschien de grootste van al de
Oranjes geweest, maar hij is het geworden ondanks zijn moeder, die zijn belangen
verwaarloosde, die een afkeer had van ons land en die alleen maar dacht aan het
welzijn van haar eigen huis, dat der Stuarts.
Stadhouder Willem V had als voogdes en gouvernante zijn moeder Anna, ook een
Engelse prinses, die al haar best gedaan heeft
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om haar taak zo goed mogelijk te vervullen, maar die er niet in slaagde ons volk te
winnen en die op vaak lage wijze door de regentenkliek werd tegengewerkt, zodat
haar bestuursperiode een der ongelukkigste episoden uit onze geschiedenis is
geworden.
De acht jaar van het regentschap van Koningin Emma vertoonden echter een gans
ander beeld en Emma is in zekere zin te vergelijken met de Duitse Maria Louise van
Hessen-Kassel, de Friese Marijke-meu, wier rijtuig door kinderen was omstuwd, als
zij uitreed. Marijke-meu, die de moeder was van Willem IV, die nimmer zijn vader
heeft gekend. Marijke-meu, die haar zoon steeds inprentte, dat hij al zijn vijanden
door liefde moest overwinnen. Die liefde, niet alleen jegens de vijanden, maar voor
heel het volk, heeft ook Koningin Emma door woord en voorbeeld aan haar dochter
geleerd, en daarin was zij groot. Zo dikwijls lezen we in het boek der Koningen of
dat der Kronieken: En de naam zijner moeder was...... Is het om de invloed, die de
moeder heeft gehad op het karakter en de regeringswijze der koningen? Welnu, zo
ooit, dan mag bij de bespreking van het bewind van Koningin Wilhelmina en van
haar persoon gezegd worden: En de naam van haar moeder was Emma.
Groot was Koningin Emma niet alleen hierin, dat zij de acht jaar van haar
regentschap met wijs beleid is opgetreden, maar ook, door in 1898 zich geheel uit
de staatszaken terug te trekken. Zo vaak is het in de historie voorgekomen, dat een
regentes ook na de meerderjarigheidsverklaring van haar zoon of dochter meende
nog mee te moeten regeren. Catharina de Médici heeft dit gedaan en is daardoor
schuldig geworden aan de bloedbruiloft. Lodewijk XIII van Frankrijk moest zijn
eigen moeder wegens intrigues verbannen. Koningin Emma heeft steeds doen
uitkomen, dat zij ‘maar’ plaatsvervangster was, en zij heeft na de regeringsaanvaarding
van haar dochter zich alleen gewijd aan sociale arbeid. De liefde voor
hulpbehoevenden, zieken en armen gaf haar de 36 jaar, dat zij nog te midden van
ons volk mocht verkeren, volop gelegenheid te arbeiden.

‘Geboortklock’.
Toen in 1880 51 saluutschoten de geboorte van een prinses verkondigden, was de
blijdschap niet uitbundig. Daarvoor was de rouw te groot. In de voorafgaande drie
jaren was de koninklijke grafkelder te Delft driemaal geopend. Koningin Sophie
overleed in 1877 en in
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1879 stierven zowel de kroonprins als de enige broer van Koning Willem III. Wel
was de jonge prinses bij haar geboorte nog niet bestemd om haar vader op te volgen,
want haar broer Alexander en haar oud-oom Prins Frederik leefden nog en hadden
meer rechten op de troon dan zij. Maar Prins Frederik was oud en had geen mannelijke
nakomelingen, en Prins Alexander, die ongehuwd gebleven was, vertrouwde zijn
vriend, de latere Minister Heemskerk, toe, dat hij erg zwaarmoedig was na het
overlijden van zijn oudere broer, omdat hem de verantwoordelijkheid tot regeren
zwaar drukte. Zowel Prins Frederik als Prins Alexander zijn spoedig na de geboorte
van Prinses Wilhelmina overleden, en in 1884 kon haast met zekerheid gezegd
worden, dat het prinsesje eenmaal geroepen zou worden, de scepter van haar vader
over te nemen.
Toen Koning Willem III de geboorte aan de volksvertegenwoordiging meedeelde,
eindigde hij zijn boodschap met de dankbare erkenning van de zegen, door de geboorte
van dit dochtertje aan Vorstenhuis en Vaderland geschonken. Niemand heeft toen
vermoed, hoe waar die slotwoorden zouden blijken, hoe groot de zegen zou zijn door
de geboorte van dit prinsesje, aan Nederland geschonken.
Het volk had op een prins gehoopt en de pers kon maar nauwelijks de teleurstelling
verbergen, evenmin als de gelegenheidsdichter Beets, die alvast een mannelijk oir
had begroet.
En zo kon er moeilijk gezegd worden bij deze geboorte, wat Vondel zong in zijn
‘Geboortklock’, toen de later door hem zo versmade stadhouder Willem II ter wereld
kwam:
't Is bruyloft in de wey;
't Is boter tot den boôm!

Koninklijke leerlinge.
Zo was dan ‘deze jonge bloem, ontloken aan de kwijnende Oranjestam’, voorbestemd
tot opvolgster van haar vader. Wij zagen reeds welk getuigenis Professor Blok van
haar opvoeding gaf.
Vooral na 1890 had zij allerminst, wat wij gewoonlijk noemen: ‘een leven als een
prinses’. Van haar kon worden gezegd, dat zij geen dag onnut doorbracht. Door de
Koningin-Moeder en de raad, die haar bijstond, werd een programma voor haar studie
tot in de finesses uitgewerkt. Er werd voor gezorgd, dat de ontwikkeling zo rijk en
zo algemeen mogelijk was. Een hele staf van pro-
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fessoren en leraren onderwees de koninklijke leerlinge in de moderne talen, wiskunde,
fysica, aardrijkskunde, en vooral in staatsleer, geschiedenis en economie. Zelfs een
cursus in militaire en maritieme zaken. In haar lust tot studie was ze menig H.B.S.-er
of gymnasiast tot een voorbeeld. Toen haar gouvernante eens op 1 september - de
dag na haar verjaardag - de clementie van de leraar inriep, omdat de jonge koningin
weinig tijd aan haar lessen had kunnen besteden, zei ze: Ik ken de les wel, neemt u
de proef maar.
Niet alleen de wetenschap werd beoefend, maar ook de kunst, vooral de muziek,
het tekenen en het schilderen. En ieder weet, hoever zij het gebracht heeft in de laatste
kunst. De lichamelijke opvoeding werd niet vergeten, en vooral in paardrijden blonk
de jonge vorstin uit, waardoor zij bij manoeuvres zulk een uitstekend figuur maakte.
Zelfs de huishoudelijke bezigheden moest zij leren, zoals koken en naaien. Koningin
Emma stond er op, dat zij het leven leerde kennen. Vandaar ook de vele reizen door
het land, het bezoek aan tentoonstellingen, musea en allerlei inrichtingen. Zij maakte
kennis met ministers en commissarissen, met burgemeesters en leiders op
maatschappelijk gebied, maar ook kwam zij in aanraking met de kleine burger en de
arbeider. Zij onthulde een gedenkteken te Heiligerlee, maar net zo goed bezocht zij
een pas gereed gekomen complex arbeiderswoningen in Leeuwarden.
Reizen naar het buitenland verruimden de gezichtskring; het contact met vreemde
vorsten en diplomaten kwam haar later te stade. Bijzonder treffend was het bezoek
aan Koningin Victoria, die toen reeds 60 jaar haar land had bestuurd: de oudste en
de jongste koningin van Europa maakten samen een rijtoer!
Zo was haar vorming all-round. Want ook het allerbelangrijkste werd niet verzuimd.
Koningin Emma onderwees haar zelf de eerste jaren uit Gods Woord en later werd
deze taak overgenomen door de hofprediker Ds. van der Flier. De 24ste oktober 1897
deed zij in tegenwoordigheid van deze prediker en de ouderlingen baron Mackay en
Wijsman belijdenis van haar geloof. De volgende dag zat zij mee aan het Avondmaal
in de oude Kloosterkerk. En ieder, die iets van de persoon en het leven van Koningin
Wilhelmina afweet, is er van overtuigd, dat haar leven werd beheerst door het
getuigenis, dat zij zelf eenmaal gaf aan de voet van het standbeeld van haar grote
voorvader admiraal de Coligny:
‘Het is mijn levendige wens, dat een ieder, die in Christus

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 3

280
als zijn Zaligmaker gelooft, in dat geloof moge worden gesterkt en dat wij
allen waarachtige getuigen des Heren mogen zijn.’
De smaad om dit getuigenis is niet uitgebleven, maar dat heeft haar nooit
weerhouden, om het ‘Christ avant tout’, dat zij schreef in antwoord op de aanbieding
van een copie van het Christusbeeld van de Andes, te belijden en te beleven.
‘Christ avant tout!
Een belijdenis van heerlijk geloof, uiting van innige liefde, betuiging van
onwankelbare hoop.
Woorden, schoon van klank, diep van zin, vèrstrekkend van betekenis.
Niet alleen voor het persoonlijk leven, zo van vorsten als van onderdanen
- maar ook voor 't leven der volkeren en hun onderlinge verhouding, ook
voor de vredesbeweging.
Weerklonken hebben die drie korte woorden met hun sonore klank door
een wereld, die in overmoedige vredesroes van alle oorlogswee zich
genezen waande...... En zo schoon en sterk en zo zuiver is hun klank, dat
zij blijven klinken hoog boven 't kanongebulder uit, dat een paar jaar later
losbarstte.’

‘De blijde incomste’.
31 augustus 1898. De jonge Koningin was 18 jaar geworden en had daarmee de
leeftijd bereikt, die in de Grondwet voor de daadwerkelijke regering wordt gesteld.
Op die dag verscheen haar eerste proclamatie, die een rijke belofte inhield:
‘Mijn innig geliefde Moeder, aan Wie ik onuitsprekelijk veel verschuldigd
ben, gaf Mij het voorbeeld van een edele en verheven opvatting der
plichten, die nu op Mij rusten. Ik stel Mij tot levensdoel dat voorbeeld na
te volgen, te regeren zoals van een Vorstin uit het Huis van Oranje wordt
verwacht.’
Zes dagen later had de ‘blijde incomste’ in de hoofdstad plaats, en bewaarheid
werd, wat Vondel eens zong:
De stadt loopt overendt: de burgervendels zetten
Zich rustigh in 't gelid: het zwangere metael
Baert onweer, niet tot schrick, maar heerelijck onthael.
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Men ziet één aangezicht in duizenden ontwaken,
Op steigers, wal en brugh, op straten, dam en daken.
De bogen van triomf verlangen hun gordijn
Eens t' openen voor 't licht van zulck een Zonneschijn,
Die 's weerelds koopstad komt voor 't hoofd slaan, en verbazen,
En met een glans van vreught, doorstralen alle glazen.
De huizen zwellen van het schaterend geluit.
De vensters springen op: de blyschap vlieght er uyt!
Buitenlandse journalisten hadden geen woorden genoeg voor de geestdriftige en
toch zo ordelijke manifestaties van heel de bevolking. ‘Je n'ai jamais rien vu, en fait
de reconstruction historique, de si parfaitement ordonné et de si noble.’
De volgende dag had de grote plechtigheid plaats in de Nieuwe Kerk. Daar hadden
zich verzameld de leden van de Staten-Generaal, de Raad van State, het kabinet en
andere hoge colleges, de Indische vorsten, de gezanten en tal van andere autoriteiten.
Doodstil was het, toen H.M. de Koningin, gehuld in purper en hermelijn, de
fonkelende diadeem op het hoofd, met haar gevolg de kerk binnenschreed. Langzaam
en plechtig besteeg zij de treden van de troon, terwijl de standaard van het Rijk en
de regimentsvaandels statig ten groet daalden. Met een klare en klankrijke stem, ‘zo
zuiver alsof de woorden uit de hoogte neerparelden in de ruimte’, sprak zij voor het
eerst tot de vertegenwoordiging van haar volk:
‘...... Thans is de ure gekomen, waarop ik Mij, te midden van Mijn
trouwe Staten-Generaal, onder aanroeping van Gods heilige Naam, zal
verbinden aan het Nederlandse volk, tot instandhouding van zijn dierbare
rechten en vrijheden.’
En dan:
In 't hoge koor volstroomd van zonnelicht
Verheft zich van haar troon de Koninginne,
Een zomerglans licht van haar aangezicht,
Licht uit haar oog naar 't rijk gewelf gericht
In eenvoud en in vrome christenzinne.
Zij staat en beurt de blanke hand ten hogen,
Klaar klinkt de stem: ‘Ik zweer aan Neêrland trouw,
Met heel mijn kracht, mijn pogen en vermogen,
Aan alles en in alles trouw en hou.
De grondwet zal ik volgen en handhaven,
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's Volks onafhankelijkheid en 't rijksgebied
Verdedigen, bewaren; de eêlste gaven:
De vrijheid en het recht, die God ons liet,
Voor allen en voor ieder staag behoeden,
De bozen richtend, erende de vroeden,
De twist beslechtend in der vrede zoen;
Met alle macht, die mij de wetten geven,
Zal ik voor 't volk naar heil en welvaart streven
Als een goed Koning schuldig is te doen’.
‘En’, bidt de stem zo tederlijk en krachtig:
‘Zo waarlijk help' mij God, de God Almachtig!’
(Schaepman)

Daarop trad de voorzitter van de Eerste Kamer naar voren en beantwoordde de eed
van de Koningin met de belofte van trouw en hulde in naam van het Nederlandse
volk. Eén voor één stonden de leden van de Staten-Generaal op en bevestigden de
woorden van hun voorzitter met de woorden: ‘Zo waarlijk helpe mij God almachtig’
of: ‘Dat beloof ik!’
Toen klonk driemaal de kreet van de heraut van wapenen: ‘Hare Majesteit Koningin
Wilhelmina is ingehuldigd!’ Uit honderden monden kwam het antwoord: ‘Leve de
Koningin!’ Ontroering maakte zich van velen meester, zodat een Engelsman, die in
de kerk aanwezig was, schreef: ‘Many strong Dutchmen felt unusual moisture in
their eyes...’

Huwelijk.
Niet minder groot was de vreugde, toen ruim 2 jaar later de verloving van de 20-jarige
Koningin bekend werd. Hertog Hendrik van Mecklenburg had in het kroningsjaar
zijn toekomstige bruid leren kennen bij een ontmoeting te Cannes, waar het huwelijk
van een van zijn zusters met een Deense prins plaatshad. Twee jaar later logeerden
de beide koninginnen bij de erfgraaf van Erbach-Schönberg, en daar had een tweede
ontmoeting plaats.
‘Op een buitenweg in de nabijheid van König wordt een jongeman, daar
in een eenvoudig logement afgestapt en bekend als de “graaf von Bülow”,
door een heer aangesproken, terwijl hij een tochtje maakt op zijn fiets. De
boodschap is zeer eenvoudig:
“Zijne Doorluchtige Hoogheid Hertog Hendrik wordt hedenmiddag ten
paleize te König verwacht.”
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De in het logement vertoevende “graaf von Bulow” is niemand anders dan
Hertog Hendrik van Mecklenburg-Schwerin De heer, die hem de tijding
brengt - de Schlosshauptmann Baar uit Schönberg - gaf hem in die weinige
woorden het kostbaarste wat hem ooit ten deel viel: de zekerheid, dat hij
door Koningin Wilhelmina als haar Gemaal werd aanvaard.’
De 15de oktober 1900 keerden de beide koninginnen van haar ‘vacantiereis’ terug,
maar de Minister-President Dr. Pierson was uitgenodigd, om bij de aankomst op het
Loo aanwezig te zijn. Hem werd het grote nieuws het eerst bekend gemaakt, dat de
volgende dag aan beide Kamers der Staten-Generaal werd meegedeeld. In een
proclamatie aan haar volk geschiedde hetzelfde, en zo kon heel Nederland opnieuw
feestvieren. De 7de februari 1901 had de huwelijksvoltrekking plaats. De bevestiging
geschiedde door de hofprediker Dr. van der Flier, die als uitgangspunt koos de bede:
‘Verhef Gij over ons het licht Uws aanschijns, o Here!’
De Prins, die als elke Nederlander onderdaan werd, kreeg vanzelfsprekend geen
enkel aandeel in de regering, al kan een echtgenoot van een regerende koningin grote
invloed uitoefenen door zijn meningen en adviezen. Dat is indertijd heel scherp
uitgekomen in Engeland, waar prins Albert ‘de particuliere secretaris en de
voortdurende minister’ van koningin Victoria werd.
Een dergelijke functie heeft Prins Hendrik in ons land nimmer bekleed, althans
voorzover de waarneming van de niet-ingewijde gaat. Wij mogen aannemen, dat dit
wèl het geval is met Prins Bernhard, die zeker een bepaalde invloed op de staatszaken
niet is ontzegd. Prins Hendrik heeft zijn werkzaamheid dan ook gezocht buiten het
terrein van de politiek. Het is bekend, hoe zijn hart uitging naar landcultuur, speciaal
naar de bosbouw, en het is aan zijn aandrang en voorlichting te danken geweest, dat
in het houtarme Nederland door doelmatige bebossing nieuwe cultuurwaarden werden
geschapen, waarom hij in de kringen van de Nederlandse Heidemaatschappij een
geziene figuur was. Voorts had de arbeid van het Rode Kruis en de jeugdvorming
zijn speciale liefde, terwijl zijn grote belangstelling voor en steun aan het
reddingswezen algemeen bekend zijn geworden. Van 67 bonden en verenigingen
was hij voorzitter, ere-voorzitter of beschermheer, en onnoemlijk groot zijn de vaak
vermoeiende vergaderingen geweest, waaraan hij deel wilde nemen, want nimmer
beschouwde hij het lidmaatschap als een erebaantje zonder meer.

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 3

284
De hofprediker wees bij de huwelijksbevestiging op doornen en distelen, die vaak
tussen het geluk opschieten, en deze waarheid is ook hier gebleken. Maar al wie de
Prins van nabij gekend heeft, getuigt, dat hij een warm hart had en graag wilde
meewerken in alle werk, dat ten doel had een zegen voor ons volk te zijn.

30 april 1909.
In de Staten-Generaal deelde in het begin van 1909 de Minister van Binnenlandse
Zaken, Mr. Heemskerk, namens H.M. de Koningin mede, dat zij binnenkort moeder
hoopte te worden, een mededeling, die gedaan werd met ontroering en bevende
vreugde. Vooral na de teleurstelling en de zware ziekte van de Koningin enkele jaren
tevoren, was bij velen de vrees gewekt, dat ons vorstenhuis gedoemd was om uit te
sterven. En daarom was het ook dat Mr. Heemskerk met zo grote ontroering en
vreugde de mededeling deed. Een vreugde; die door een groot deel van ons volk
gedeeld werd, al ontbraken de wanklanken niet.
Troelstra sprong direct na de mededeling van de minister op, om te verklaren, dat
hij deze boodschap allerminst als een oorzaak van nationale vreugde wenste te zien.
En toen de Regering verzocht aan de kerken, om H.M. in de gebeden te gedenken,
smaalde ‘Het Volk’:
‘Terwijl Jezus het gebed naar de binnenkamer verwees en de farizeeër
veroordeelde, die op de hoeken der straten zijn gebed uitgalmde, heeft ons
voor 2/3 of 7/9 christelijk ministerie het met zijn christendom te rijmen
geacht, aan de hoogste kerkbesturen het verzoek te richten, om voor de
zwangere koningin te doen bidden.’
Het was een staaltje van wat Schaper, toen hij beter over de dingen had nagedacht,
domme koninginnehaat zou noemen.
En al bleef dus een deel van ons volk zichzelf opzettelijk van de feestvreugde
uitsluiten, uitbundig was de blijdschap van verreweg het grootste deel van de
onderdanen van Koningin Wilhelmina, toen op 30 april 1909 in de vroege morgen
het bericht werd bekend gemaakt:
‘Hare Majesteit de Koningin heeft om 6 uur 50 minuten het leven
geschonken aan een dochter. De Koningin en de Prinses zijn welvarend.’
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De zegen, die door velen zo vurig afgebeden was en die zo lang had getoefd, was nu
geschonken. De band, die door ons volk zo vurig begeerd werd en die scheen te
zullen blijven ontbreken, was toch gelegd.
Het gebed was verhoord.
De jonggeborene kreeg als eerste naam Juliana.
‘Die naam’, zo schreef eens Mej. H.S.S. Kuyper, ‘was een
“Gedenckclanck”. Onze Prinses zou de naam dragen van de vrome moeder
der Oranjes, Juliana van Stolberg, die op haar slot te Dillenburg biddend
de bange strijd der benarde Nederlanden medestreed, en gewillig en
heldhaftig het leven van vier harer zoons voor Neerlands vrijheid ten offer
bracht.’
En wie nog heugenis heeft aan het jaar 1909 en de eerste jaren daarna, die weet, met
hoeveel innigheid door ouderen in allerlei tongvallen gesproken werd over ‘ons
prinsesje’ en door de kinderen over ‘Juliaantje’. De Byzantijnse vorstenverering is
ons vreemd gebleven. Gelukkig ook maar. Maar in de familiare wijze waarop
voorheen over ‘ons koninginnetje’, later over ‘Juliaantje’ en thans over de prinsessen
gesproken wordt, is een bewijs, dat groot en klein hen beschouwd hebben en
beschouwen als leden van het éne grote gezin, waartoe wij toch allen - hoe verscheiden
ook - behoren.
Ook Prinses Juliana kreeg een opvoeding, een Oranje waardig, en het is waarheid,
wat H. van Malsem eens schreef:
‘Prins Willem van Oranje zou niet geworden zijn, wat hij geweest is,
zonder Juliana van Stolberg, Juliana van Oranje-Nassau zou niet geworden
zijn, wat zij is, indien zij niet opgevoed ware naar de beginselen van haar
Moeder.’

Blijdschap na rouw.
De 20ste maart 1934 overleed Koningin Emma na een rijk en gezegend leven, en de
3de juli van hetzelfde jaar ging Prins Hendrik plotseling heen. Twee rouwdragende
vrouwen bleven in eenzaamheid achter. En weer groeide langzaam de vrees, dat de
band Nederland-Oranje misschien in de toekomst zou worden verbroken.
Tot de 8ste september 1936 het blijde nieuws bekend werd: de verloving van
Prinses Juliana en Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld. Volkomen onbekend - en
in één dag de populairste man
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van heel Nederland, vooral toen hij in nog gebroken Nederlands de 9de september
het Nederlandse volk toesprak:
‘Ik wil trachten mij zo spoedig mogelijk met mijn toekomstige vaderland
vertrouwd te maken.....
Ik ben heel gelukkig en mijn streven zal er op gericht zijn, mijn aanstaande
vrouw tot een werkelijke steun in het leven te zijn.
In mijn betrekkingen met het Nederlandse volk neem ik mij voor, mij te
laten leiden door het voorbeeld van de zo bijzondere betrekking, welke
van ouds bestaat tussen Nederland en het Huis van Oranje.’
Deze belofte is gestand gedaan. In blijde en droeve dagen is Prins Bernhard de
Prinses en Koningin tot steun geweest, hij heeft zijn rijke gaven aangewend ten nutte
van ons volk, en nimmer heeft Nederland misschien zulk een goed ambassadeur in
den vreemde gehad dan deze Prins, die bovendien van het eerste ogenblik af
Nederlander is geweest in de volste zin van het woord.
7 januari 1937 werd het huwelijk voltrokken en kerkelijk bevestigd, en het was
Professor Obbink, die bij deze gelegenheid de feestpreek hield en die uitging van
het woord van God,
‘dat geen goede wensen, maar een belofte inhoudt, want - Hij alleen
kan beloven zonder falen. Ik bedoel het woord uit de 32ste psalm, het
laatste gedeelte van het achtste vers: Mijn oog zal op u zijn. En ik leg de
nadruk hierop, dat onder de duizenden wier ogen in dit ogenblik op u
gericht zijn, er Eén is die meer kan dan toezien en wensen uitspreken.
Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan,
zal ook wel wegen vinden,
waarlangs uw voet kan gaan.’

Weinig zal het koninklijk bruidspaar op dat ogenblik gedacht hebben, hoe spoedig
de hemel zich voor hen, zou verduisteren, maar toen hebben zij zich aan dat woord
mogen vastklemmen: Mijn oog zal op u zijn.
Ruim een jaar later was er weer feest. Op de 31ste januari 1938 werd des
voormiddags te 9.47 uur op het paleis Soestdijk door H.K.H. Prinses Juliana het
leven geschonken aan een flinke dochter, zoals het officiële bulletin luidde.
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Van Dollard tot Schelde, maar ook overal in den vreemde, waar Nederlanders
woonden, werd op intense wijze in de vreugde van het koninklijk huisgezin gedeeld,
werd feestgevierd en gedankt voor deze nieuwe zegen, en zelden heeft het hoofd van
een kabinet een treffender redevoering gehouden dan Minister Colijn op 1 februari
1938. Het is steeds weer een genot die te lezen.
En 5 augustus 1939 opnieuw vreugde. Weer een prinsesje! Over haar geboorte
viel echter een schaduw. De oorlog scheen toen al onvermijdelijk. Zou de naam van
het kleine kindje toch nog een profetie zijn: Irene - Vrede? Een maand later brak de
grote oorlog uit, en het kleine prinsesje vierde haar eerste vijf verjaardagen in
ballingschap.
Geen vlaggentooi, toen ons derde prinsesje geboren werd. Het was midden in de
oorlog, toen het petekind van de koopvaardij in Canada ter wereld kwam, maar het
was alsof de vreugde dieper was dan de beide vorige keren. Censuur noch verbod
konden de vreugde binnenskamers verhinderen, en zelden is een bericht zo snel
verbreid door wat men in Indië pleegt te noemen: de kabar anggin, het bericht, dat
door de wind wordt verspreid. Muus Jacobse wijdde een van zijn prachtige ‘illegale’
gedichten aan deze Margriet:
Vandaag is het een feestdag in ons midden,
want een prinses neemt intrek in ons hart!
Wij willen haar liefhebben, voor haar bidden,
dat God haar hoede en haar niets benart.
Wij kunnen haar niet zien, maar in gedachten
kussen wij haar de hand tot verre groet,
want zij zal komen en wij kunnen wachten
tot de baan ruim wordt voor haar kleine voet.
Nog is zij ver over het wijde water,
maar liefde kent geen afstand die haar scheidt:
eens stapt zij hier aan wal met blij geschater
en wuift haar handje dat wij zijn bevrijd.....
Volk in uw donkre druk, uiteengeslagen
onder de dreiging van een schrikbewind,
sta op, herinner u de oude dagen
en wordt weer één rondom dit verre kind!
Gij zijt een volk voor koningen en prinsen,
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niet voor dit tuig dat u terroriseert!
Verkoop uw droom niet voor een schotel linzen:
de honger gaat voorbij, Oranje keert!

Nog eenmaal zou de geboorteklok luiden. Dat was, toen Oranje en Nederland weer
waren verenigd en in de koude februarimaand van 1947 Prinses Marijke het prinselijk
gezin kwam verrijken, het kind dat bijzondere zorg en liefde nodig heeft en ontvangt.
In 1934 twee eenzame rouwdragende vrouwen, thans 7 ‘verjaardagen van het
koninklijk huis’ in almanak en op kalender.
Rijke zegen van God, blij geluk in het vorstelijk gezin, dankbaarheid en innige
liefde bij het Nederlandse volk.
En er is niemand, die meer teleurgesteld is, omdat het ‘maar’ prinsesjes zijn. De
bekwaamheid en wijsheid van de beide vrouwen, die achtereenvolgens de leiding
gehad hebben, en van haar, die thans de kroon draagt, hebben ons volk niet alleen
verzoend met de gedachte van een koningin, maar zij hebben het overtuigd, dat de
regering van een vrouw zelfs veel rijker kan zijn dan die van een man.

Oranje en Nederland.
Monarchieën zijn schaars geworden in de geschiedenis. Als in de 17de eeuw
gesproken werd van de Republiek, dan wist ieder, welke staat daarmee bedoeld werd.
Dat zou in onze eeuw niet meer het geval zijn. Als we eens letten op de laatste halve
eeuw, dan is het wel zeer opvallend, hoeveel dynastieën er gevallen zijn, in Europa
èn daarbuiten. In Duitsland alleen deden met de keizer nog ruim 20 vorsten afstand,
velen van hen uit huizen, die eeuwenlang hadden geregeerd. In Rusland werd de
laatste tsaar met zijn gezin vermoord. De Habsburgers verdwenen na meer dan 6
eeuwen uit Oostenrijk. China werd in 1912 een republiek. De koningen van Spanje
en Portugal gingen in ballingschap, de Balkanstaten werden op één na republieken,
en de Italiaanse koning Victor Emanuel trachtte tevergeefs de troon te redden voor
zijn huis, door afstand te doen ten behoeve van zijn zoon.
En in diezelfde periode is de band tussen Nederland en zijn koningshuis versterkt.
De grote massa van het volk heeft zich om de troon geschaard en zelfs velen, die
vroeger op 31 augustus geen oranje wilden dragen en hun kinderen verboden om aan
de feesten op die dag deel te nemen, hebben zich van de dwaling huns weegs bekeerd.
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114. De plechtige inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
naar een schilderij van N. van der Waay, eigendom van H.M. de Koningin (Kon. Huisarchief,
's-Gravenhage).
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117. Koningin-Moeder.
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118. Het Koninklijk Gezin.
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119. De kerkelijke inzegening van het huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana en Prins Bernhard in de
Grote of St. Jacobskerk te 's-Gravenhage, 7 januari 1937. (Foto Schimmelpenningh).

120. Oudergeluk.
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De regering van Koningin Wilhelmina heeft aan deze verbondenheid van Nederland
en Oranje veel bijgedragen, maar is daarvan niet de enige oorzaak. Die saamhorigheid
is in de eeuwen gegroeid.
‘Ook in andere landen vindt of vond men gerespecteerde vorsten, die zich
beijveren of beijverden de belangen van hun volk te dienen. Maar hun
aanwezigheid is niet of althans zelden met de oorsprongen van het
zelfstandig volksbestaan samengeweven. Ook duurt het soms lang, eer
een aanvaarde, soms opgedrongen dynastie één is geworden met het diepere
wezen van het volkskarakter. Dit nu is het bijzondere bij onze
verhoudingen, dat Vorst en Volk met ineengestrengelde wortelen vastzitten
in dezelfde aarde.’
(Colijn)

Als een goed instrument.
De eerste vijf koningen van het huis Hannover zijn in Engeland vreemden geweest.
Eerst koningin Victoria heeft het hart van haar volk gewonnen. In Nederland werd
de eerste Willem al vader genoemd, en op het standbeeld van de eerste Friese Nassau
staat het eenvoudige opschrift: Us Heit.
In de eeuwen, die volgden, is deze ‘familierelatie’ gebleven. De erenaam van
Koningin Wilhelmina, haar gegeven door Minister Treub, was: een moeder van haar
volk.
En dan hebben deze namen nimmer de betekenis gehad, die de verlichte despoten
er aan hechtten. Die wilden regeren over een volk van onmondige kinderen, doch de
Oranjes schiepen een verhouding als tussen ouders en volwassen zoons en dochters,
kinderen met een eigen wil en oordeel. Vandaar dan ook, dat het volk in tijd van
nood, van buitenlandse of binnenlandse tirannie, altijd weer uitzag naar Oranje. Dat
volk voelde instinctief, dat Oranje niet eigenbelang zocht, maar immer bedoelde de
vrijheid en het welzijn der ‘onderzaten’.
Willem van Oranje was het, die in een tijd, toen het absolutisme steeds scherper
vormen aannam, de stelregel onderschreef dat de onderdanen niet zijn geschapen ter
wille van de vorsten, maar dat de vorst er is om zijn onderdanen, zonder wie hij geen
vorst is. Hij was het, die aan de Staten schreef:
‘Zo gij gelooft, Mijne Heren, dat ons vertrek of onze dood Ulieden
dienen kan, wij zijn bereid U te gehoorzamen. Zendt
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ons slechts heen, gebiedt ons te gaan tot het einde der wereld en wij zullen
het gewillig doen.’
En dan wijs ik op die schone woorden uit de Apologie, het verweerschrift tegen
Philips II, die hem in de ban had gedaan:
‘Wat is de reden, dat wij al onze goederen hebben prijsgegeven?
Was het om ons daardoor rijker te maken?
Waarom hebben wij onze broeders verloren?
Was het om andere te vinden?
Waarom hebben wij zo lange tijd onze zoon in gevangenschap gelaten?
Waarom hebben wij zo dikwijls ons leven gewaagd?
Wat loon konden wij verwachten, anders dan datgene wat wij begeerden: U zo nodig met
opoffering van ons leven, een vrijheid te kopen?’

Was het wonder, dat het volk hem Vader Willem noemde?
‘Toen hij vermoord lag, schreiden de kinderkens op de straten; ze schreiden
de smart uit van een volk, dat zich verweesd voelde, verlaten door zijn
vader.’
(Dr. L. Wagenaar)
Maar God zal mij regeren
Als een goed instrument.
Beter had de dichter van het Wilhelmus de eerste Oranje niet kunnen tekenen. En
dat getuigenis geldt ook hen, die na hem kwamen. Niet allen zijn ze even bekwaam
geweest, ze hebben soms gefaald en gedwaald, maar nimmer was dat, omdat zij
eigenbelang zochten. Zij zouden allen het woord van Koning Willem III hebben
willen onderschrijven:
‘Oranje kan nooit, neen nooit genoeg voor Nederland doen!’
‘De beste speer, waarop de vrijheidshoed hoog wordt gedragen, is en blijft de
koningsscepter in de vaste hand van Juliana van Stolbergs nageslacht.’
‘Onder de hoede van Oranje waren de volksvrijheden verzekerd.’
‘Een autocraat past niet in de traditie der Oranjes.’
Deze drie uitspraken van eminente Nederlanders, Dr. Th. de Visser, Lohman en
generaal Snijders, vormen de beste getuigenis, die van een dynastie kan worden
gegeven.
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Bescherming van vrijheid is meer dan gebiedsuitbreiding.
Handhaven van de volksrechten is grootser dan de stichting van een imperium.
Liefde van het volk is waardevoller dan overwinningen op het slagveld.
Zo is die verbondenheid tussen Nederland en Oranje gegroeid en in de
regeringsperiode van Koningin Wilhelmina sterker geworden dan ooit te voren.
‘Oudere dynastieën zijn gevallen, maar de wortelen van de Oranjeboom
zochten hun weg dieper in de aarde. Partijstrijd kan in Nederland heftig
laaien, maar zó dik kan de kruitdamp niet over het slagveld hangen, of
men ziet door die damp altijd toch het eenheidssymbool van de natie:
ORANJE.’
Op die wijze tekende Minister Colijn in 1938 de situatie, en hij wees daarbij op het
geheim van haar, die door wijlen Dr. de Visser was genoemd: Koningin, Vrouw,
Moeder en Christin, op wier leven door het argusoog van de felste republikein geen
smet was te vinden:
Wie met Haar in aanraking kwam, behoudt tot het laatst zijner dagen een
onuitwisbare indruk van een door diep geloof geschraagde berusting in
Gods wegen. Het geloof in Christus is voor Haar de bron van alle kracht
en hoop ook voor dit leven.’
Datzelfde moge eenmaal getuigd worden van onze Koningin en van alle Oranjes,
die God ons nog geven zal.
Dan kunnen zij eerst recht zijn, wat Vader Willem wilde zijn en ook geweest is:
een goed instrument.
Zo daalt rondom de Koning de ééne gratie,
Gods gratie, met haar starrenzegen neer
In 't vijftal deugden, mannelijk en teer,
Door iedre kring en ieder lid der natie
Ontvangen en weerspiegeld keer op keer;
In 't blij geloof aan 't volk en aan zijn lot
Geleid, bestierd, gezegend door zijn God;
Gerechtigheid, die hoog en onverwricht
Gedachten, woorden, daden, alles richt;
Gematigdheid, die in zijn eindigheid
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De oneindigheid van 's mensen macht verspreidt;
Voorzichtigheid, die de eeuwen past en meet,
Door 't gisteren voor 't morgen steeds gereed;
En kracht gelijk aan 't beeld dat in de ziel
Aan Godes beeld uit Godes handen viel;
Vijf deugden, die het wereldrond regeren,
Door 't Kruis gebonden tot één Koningskroon.
(Schaepman)

‘Gerechtigheid en recht zijn de grondslag van Uw troon, goedertierenheid en trouw
gaan voor Uw aangezicht heen.’
Zo zong Ethan, de Ezrahiet, van het koningschap van God.
Is het niet de hoogste eer, dat de aardse troon een flauwe afschaduwing is van de
hemelse, waarop in het voetstuk ook de woorden recht, liefde en trouw zijn gegrift?
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2. Andere tijden
De fiets.
In 1938 schreef Dr. Colijn in het Officieel Gedenkboek, dat uitgegeven werd ter
gelegenheid van het 40-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina: Als
Napoleon in 1812 zijn tocht naar Rusland onderneemt, beschikt hij in hoofdzaak
over dezelfde transportmiddelen als koning Darius van Perzië bij zijn veldtocht naar
het land der Scythen, ruim 23 eeuwen tevoren. In de 19de eeuw verandert er op dit
gebied door de stoommachine meer dan in de vele eeuwen, die er liggen tussen Darius
en Napoleon; en de veertig jaren, die er verliepen sinds 1898, geven door electriciteit
en motor een verandering te aanschouwen, die de toepassing van de uitvindingen
der 19de eeuw weer verre overschaduwt.
Deze opmerking is volkomen juist, en als de 70-jarigen onder ons eens even zich
terugdenken in de dagen van hun jeugd, dan moeten zij toegeven: wij leven wat de
techniek en het verkeer betreft, in een heel andere wereld dan toen.
Onze jongeren kunnen zich nog moeilijk voorstellen, dat een 60 jaar geleden er
gemeentebesturen waren, die een fiets een ongewenst en gevaarlijk vervoermiddel
noemden. De raad van Deventer bepaalde, dat ‘de bestuurder van een rijwiel verplicht
was zijn fiets onmiddellijk tot stilstand te brengen, indien bestuurders van rij- en
voertuigen of geleiders van rij- of trekdieren of van vee, daartoe het verlangen kenbaar
maakten’. Het gemeentebestuur te Zwolle bepaalde, dat het verboden was ‘om met
een velocypède binnen de grachten met sneller vaart te rijden dan in matige draf van
een paard’. En Groningen spande de kroon, door te verordenen, dat bestuurders van
rij- of voertuigen niet verplicht waren voor een rijwiel uit de weg te gaan, waarbij
burgemeester Modderman de toelichting gaf, ‘dat in zekere zin een rijwiel op straat
is, wat een sneltrein buiten de straat is. Men wijkt vanzelf uit, omdat men zich bewust
is, dat als men het niet doet, men vermorzeld zal worden’.
Nu loopt het aantal fietsen in ons land in de millioenen, en het lijkt soms, alsof de
kinderen het gebruik er van niet eens meer behoeven te leren. De toneeltjes, waarbij
een vader of oudere broer naast de fiets van een jongen draafde, die ‘het leerde’, ziet
men helemaal niet meer. Van 5 - 80 jaar zitten de Nederlanders op hun stalen ros.
In 1938 waren er 3.729.880 rijwielen geregistreerd.
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De auto.
En toen kwam de auto. Was het de notaris uit de Wieringerwaard of de Haagse
fotograaf Zimmerman, die zich in 1896 als eerste in ons land in zo'n vehikel waagde?
Men is het er niet over eens, maar de Haagse gemeenteraad nam reeds hetzelfde jaar
een besluit, waarin het verboden werd ‘langs straten of wegen te rijden met door
mechanische kracht voortbewogen voertuigen, zonder vergunning van B. en W. en
zonder inachtneming van de door hen te stellen voorwaarden’.
Het is wel eens aardig om over te nemen, hoe de ontvangst en het inrijden van de
automobiel, zoals men toen nog deftig zei, plaatshad.
De Nieuwe Rotterdammer Courant schreef daarover in 1933:
‘De bakermat van het Nederlandse automobilisme heeft gestaan in de
Wieringerwaard, en wanneer Dirk Kuiper, de nestor onzer
beroepschauffeurs, de eerste Nederlander, die het volant hanteerde, uit de
oerdagen vertelt, moet men onwillekeurig glimlachen, hoewel zijn verhalen
even authentiek als geloofwaardig zijn. Hij was in die dagen koetsier bij
notaris Bacx, die reeds herhaaldelijk voor “een auto” bewerkt was. Kuiper
gaf tenslotte de doorslag. Een erkend ingenieur had de notaris
gewaarschuwd voor het veelvuldig warmlopen van de nieuwe
benzinewagens. Hij weet er niks van - had Kuiper geantwoord - als ik de
assen van het rijtuig niet smeer, worden ze ook warm! En Kuiper was
deskundig: hij had ervaring met stoomdorsmachines.
De order voor de Daimler Victoria werd dus geplaatst.
Koopsom ƒ 3000, maximum snelheid 25 km.
Per trein werd in October 1896 de eerste auto voor ons land aan de
Weesperpoort te Amsterdam aangevoerd. De ondernemende
auto-importeur, de gelukkige koper en zijn chauffeur waren allen op dat
gedenkwaardige ogenblik aanwezig. Geen hunner evenwel mocht het
gelukken, de nieuwe machine op gang te krijgen, en bij navraag in de
hoofdstad bleek er niemand te zijn, die raad wist te schaffen. De enige
uitkomst was de fabriek. Zeven dagen later reden de automobielhandelaar,
die straalde van trots en geluk, en de inmiddels gerequireerde
fabrieksmonteur het Noorden in, en door een haag van onthutste
dorpelingen beleefden zij een glorieuze intocht in de Wieringerwaard.
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Nog drie dagen zouden de twee experts na de aflevering blijven om Dirk
het rijden met de wagen bij te brengen. Echter geen van beiden had lust
om op de smalle wegen in het waterland het stuur uit handen te geven. De
rijles bleef uit. Zo stond, toen de deskundigen naar de trein waren gebracht,
de pionier Kuiper met zijn nieuwe rijtuig alleen voor de nachtelijke
terugtocht naar het dorp. Het was een grondige vuurproef met alle
technische wederwaardigheden uit die tijd: tweemaal drie emmers
koelwater benevens een keer of wat schoonmaken van de branders.
Toen Alkmaar voor het eerst genomen moest worden, stapten vier dienders
voor het rijtuig uit om de bevolking te beschermen en vrij baan te maken.
Bij het eerste bezoek aan Amsterdam was het de chef van het
vervoerswezen zelf, die het vehikel besteeg en het de stad doorloodste om
er tenslotte het predicaat “veilig” aan te verlenen.
Van een rijbewijs wist niemand. Een door de Koningin eigenhandig
getekende acte was nummer- en rijbewijs tegelijk en machtigde Kuiper
met het gevaarte te rijden. Een der voorschriften bevatte het verbod om
bij mist harder te rijden dan 8 km.’
In 1938, dus 42 jaar later, waren er in ons land 200.000 motorvoertuigen. Naast
de auto deed de motorfiets zijn intree, en degenen, die omstreeks 1900 zijn geboren,
zullen zich die oude ‘stoomfietsen’ herinneren, waarnaast de een of andere acrobaat
eerst een hele tijd draafde, om dan als het ding begon te sputteren, er op te springen.
De vrachtwagen met de hit er voor, de bodedienst, is door een vrachtauto
vervangen. De stoomboten en veerschepen, die vee en goederen naar de markten
vervoerden, hebben hun tijd allang gehad, want het wegverkeer is veel sneller, en
zo ooit, dan is in de 20ste eeuw het wachtwoord: tijd is geld.

De vliegmachine.
En dan komt de vliegmachine. In 1903 gelukt het de gebroeders Wright zich over
een afstand van 300 meter op geringe hoogte boven de grond voort te bewegen. In
1909 gelukte het Bleriot met een toestel, dat in onze ogen uit wat plankjes en draden
bestond, het Kanaal over te steken. En ook hier is een beschrijving van de eerste
‘tocht’ per vliegtuig in ons land op zijn plaats. Dat
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was 27 juni 1909, toen Comte de Lambert te Leur op uitnodiging van S.C.J. Heerma
van Voss zijn kunsten vertoonde.
Eerst zou een zekere Delagrange de proefvluchten maken, en hij had reeds een
contract afgesloten om ‘twee vluchten elk van minimum 15 minuten’ te maken tegen
een honorarium van ƒ 20.000! Toen hij echter niet in staat was om aan zijn afspraak
te voldoen, bracht de Franse graaf De Lambert uitkomst. Tegen hetzelfde tarief
verplichtte hij zich om op 29 juni te Leur met een Wright-aeroplane twee vluchten
te maken, echter van 10 minuten.
‘Uit geheel Nederland, uit België en Duitsland stroomden hierop bezoekers
toe, zodat te Leur op 29 Juni naar schatting 30.000 - 40.000 mensen
aanwezig waren. De wind was ongunstig en zo kon De Lambert niet voor
's avonds kwart voor 8 opstijgen.
Tot op een hoogte van 30 à 40 meter steeg het toestel, om na een rondje
over het terrein circa 1000 meter van de hangar weer te dalen, daar een
kortsluiting in de magneet verder vliegen onmogelijk maakte.
Er was echter gevlogen!’
(N.R. Crt.)
In 1935 is op de Klappenberg te Leur een eenvoudig monument onthuld ter herdenking
van het zo belangrijke feit.
Vooralsnog moesten we het met vreemdelingen doen. Hoe heeft de naam van de
Belg Jan Olieslagers niet in ons straatlied weerklonken. Maar in 1910 behaalden de
eerste Nederlanders, Van Riemsdijk, Van Maasdijk en Küller hun brevet in Frankrijk,
en de jonge Fokker stond gereed, om Nederland een wereldnaam te bezorgen op het
gebied van vliegtuigbouw. Generaal Snijders was het vooral, die de grote betekenis
inzag voor het leger, en al heel spoedig werd het eerste vliegtuig gesignaleerd boven
de oefenterreinen bij de manoeuvres.
En dan maken we een hele sprong. In de vroege ochtend van de lste oktober 1924
startten Thomassen à Thuessink van der Hoop, Van Weerden Poelman en H. van
den Broeke met de Fokker F. VII van Schiphol om de eerste vliegtocht naar Batavia
te maken. Hoe men toen nog vloog, blijkt uit de beschrijving van de eerste piloot.
De tweede dag werd een afstand van 800 km. in 8 uur en 40 minuten afgelegd! Door
pech had men bij Philippopel een oponthoud van bijna een maand, en 24 november
werden op Tjililitan de wielen aan de grond gezet. De hele afstand, 15.373
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km., was in 127 uren en 16 minuten afgelegd, en de hoogte was, behalve in de
bergstreken, 300 meter.
Tien jaar later had de glorieuze vlucht van ‘De Uiver’ plaats en in mijn bezit is
nog een brief, te Londen afgestempeld op 20 okt. 1934 en te Batavia op 22 okt. 1934.
Hetzelfde jaar waagde ‘De Snip’ de sprong over de Atlantische Oceaan naar Suriname
en Curaçao. Op 5 juli 1920 werd de eerste post van Nederland naar Engeland per
vliegtuig vervoerd: één postzak met 6½ kg., waarbij 300 brieven, meest van
verzamelaars.
Nog voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog ging alle brievenpost naar
Indië per vliegtuig en was er driemaal per week een verbinding. In 1920 konden
passagiers vervoerd. worden, echter niet meer dan twee tegelijk, die onbeschut zaten
in weer en wind. Nu nemen de ‘luchtschepen’ wel 80 passagiers mee, die zich in het
fijnste hotel wanen en die in een etmaal in Amerika zijn of in 3 dagen in N.-Guinea.

Meer voorbeelden.
De trein scheen in de vorige eeuw het verkeer te zullen veroveren. Postkoets en
trekschuit verdwenen, maar in deze eeuw moesten verschillende spoorlijnen, waarvan
sommige zelfs nog na 1900 aangelegd, opgeheven worden, omdat de autobus oorzaak
was, dat de machinist, stoker en conducteur de enige passagiers waren. De kleinste
en meest afgelegen dorpen kregen nu een verbinding met de steden. Op lange
afstanden bleef de trein favoriet, maar langzamerhand verdwenen de
stoomlocomotieven; de electrische en dieseltractie heeft thans volkomen gezegevierd.
De rijtijd van de noordelijkste stations naar Den Haag is tot de helft teruggebracht.
De stoomtrams puffen niet meer langs de wegen en de laatste paardetram werd in
1930 opgeheven. In het laatst van de 19de eeuw waren er nog gemeentebesturen, die
dit vervoermiddel het enig toelaatbare vonden van de moderne vervoermiddelen.
Waren er sedert 1880 al enkele locale telefoonverbindingen, in 1888 kwam de
eerste ‘vèrspreek-verbinding’ tot stand tussen Amsterdam en Haarlem.
In de vorige eeuw vertrok een arme jongen uit Friesland naar Amerika. Hij maakte
het er goed en stichtte in 1900 een tehuis voor ouden van dagen in zijn geboorteplaats
Akkrum, dat de naam Coopersburg (Kuipers was zijn naam in Friesland) kreeg. Toen
de kranten hiervan melding maakten, vertelden zij tevens als grote
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bijzonderheid, dat Kuipers een zaak in Amerika had met electrische verlichting (300
lampen) en dat hij zelfs automobielen gebruikte om zijn goederen te bezorgen. Nu
is het helemaal niet ongewoon, als de bakker of kruidenier met zijn bestelauto voor
ons huis verschijnt. En wat de zaken met electrische verlichting betreft, de schrijver
van 1900 had eens moeten wandelen langs onze winkelstraten in de week voor
Sint-Nicolaas of Kerstmis.
In 1896 slaagde Marconi er in, over een afstand van 3 km. Morse-tekens over te
brengen, en 5 jaar later werden in ons land de eerste proeven met het nieuwe
communicatiemiddel genomen. Op 19 december 1904 volgde de opening van het
Radio-kuststation Scheveningen, en 23 jaar later spraken H.M. de Koningin en H.K.H.
Prinses Juliana uit het Philips-laboratorium voor het eerst via de kortegolfzender tot
de Nederlanders in Indië. Hoe groot de bewondering in de wereld was, bleek uit een
tekening in een Engels blad: een terugkerend schip van Tromp met de bezem in de
mast en een radiomast met dezelfde trofee, met deze verklaring:
‘In 1652 versloeg Admiraal Tromp, de dappere Nederlandse
bevelvoerder, de Engelse vloot onder Admiraal Blake bij Dover, en, der
traditie getrouw, voer hij het Kanaal op met de bezem in de mast, ten teken,
dat hij de zeeën schoongeveegd had. In 1927 heeft het Nederlandse
zendstation van Philips te Eindhoven op de korte golf de aether
schoongeveegd en opnieuw Engeland een lesje gegeven, echter ditmaal
op wetenschappelijke wijze.’
Sedert begon het radiocontact met de hele wereld, en in 1938 waren er 1.071.869
luisteraars in ons land, de clandestiene niet meegerekend.
We kunnen verder wijzen op de bouw van verscheidene bruggen over de grote
rivieren, zelfs over het Hollandsch Diep, en de aanleg van tal van moderne wegen
voor het snelverkeer.
In 1912 verscheen in Nederland de eerste verkeersagent op de weg, en de gebruikte
staaf was een geschilderde stoelpoot. Dat was in Den Haag, en er werd bepaald, dat
de agent, op post staande, niet met die staaf mocht spelen.
Nu heeft elke stad zijn verkeersbrigade, op de scholen worden de kinderen wegwijs
gemaakt in de verkeerspuzzles, en elke toekomstige chauffeur moet een hele rist van
verkeersborden herkennen. De tijd, dat je een vergunning om een auto te besturen
zon-
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der meer van het gemeentehuis kon halen, behoort al jaren tot het verleden.
De 12de maart 1895 werd de eerste film, of liever het eerste filmpje,
gedemonstreerd, en van de kroningsfeesten van Koningin Wilhelmina werden een
aantal beelden op het celluloid vastgelegd. Dit filmpje is bij een brand verloren
gegaan. De film heeft thans de wereld veroverd en is van misschien even grote
betekenis geworden als de boekdrukkunst. Da Costa zou ook hiervan gezegd hebben:
Een stap ten hemel en ter hel!
Hoe op het gebied van de berichtgeving alles veranderde, blijkt uit het volgende:
Toen Koning Willem III in februari 1817 werd geboren, bereikte het heuglijk nieuws
van de geboorte van het prinsje Batavia in september. De kleine was toen al een half
jaar oud. Toen in 1880 Prinses Wilhelmina werd geboren, wist men dit in Indië reeds
de volgende dag, want via allerlei telegraafkabels konden in die tijd berichten naar
Java gezonden worden. De 5de augustus 1939 vierde men in Indië al feest, toen heel
Nederland, op enkele journalisten, veldwachters en militairen na nog onkundig van
de geboorte van Prinses Irene, sliep, - dank zij het tijdsverschil van 7 uren èn de
radio.
Wie kan zich nog een dagblad voorstellen zonder fotopagina! En toch is het nog
maar 34 jaar geleden, dat de eerste krant het waagde, om op deze wijze de publiciteit
te dienen.
Wie twee wereldoorlogen heeft beleefd, kan het zich nauwelijks voorstellen, dat
in het jaar, dat Koningin Wilhelmina de regering aanvaardde, de eerste bruikbare
duikboot van stapel liep.
Genoeg. De voorbeelden omtrent het verkeer zouden met tientallen zijn te
vermeerderen, maar deze greep alleen toont al voldoende aan, hoe in de tijd, waarover
dit gedeelte handelt, heel het leven veranderde en het steeds sneller voorspoedt naar
het grote Einde.

Het bedrijfsleven.
Welk een hoge vlucht ons bedrijfsleven nam, moge door een enkel voorbeeld worden
geïllustreerd. In ‘Philidra’, een orgaan van een personeelsvereniging van Philips,
vonden we het volgende:
‘Op 28 maart 1891 kocht Gerard Philips voor ƒ 2500,een terrein van 1233
m2 aan de Westbinnensingel te Breda. Op dit terrein zou hij zijn
gloeilampenfabriek gaan bouwen. Het liep echter anders. Nog voor een
begin was gemaakt met
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de bouwwerkzaamheden, deed zich de gelukkige omstandigheid voor, dat
hij een leegstaand fabrieksgebouw te Eindhoven kon kopen. Dit betekende
voor de jonge fabrikant een belangrijk voordeel: het ontlastte hem van de
zorgen voor het bouwen van een fabriek en hij zou nu eerder met de
productie kunnen beginnen. Het gebouw had een oppervlakte van 18 bij
20 meter en kostte 12.150 gulden. 15 mei 1891 werd een vennootschap
opgericht, Philips en Co, met Gerard Philips als werkend en zijn vader als
stille vennoot. De laatste stak ƒ 75.000 in 't bedrijf. Het duurde nog bijna
een jaar voordat Gerard zover was gevorderd met de voorbereidingen, dat
hij een begin kon maken met de fabricage. Alle hulpmiddelen,
gereedschappen, vacuümpompen en wat er allemaal nog meer nodig was,
moesten worden aangemaakt en gemonteerd. Gerard moest personeel
aantrekken en persoonlijk deze mensen alle bewerkingen leren. Hij moest
materialen en brandstoffen inkopen, kortom er waren duizend en één
dingen te doen, voor de eerste bruikbare lampen konden worden geleverd.
In april 1892 verkocht hij de eerste 50 kooldraadlampen aan...... een
kaarsenfabriek te Gouda. In dit eerste jaar verkocht hij nog 10.000 andere
lampen. Dit aantal bleef echter ver onder het geplande aantal van 150.000
per jaar. In deze beginperiode van de gloeilamp bestond er al een sterke
concurrentie. In Nederland waren nog enkele fabriekjes opgericht en in
het buitenland zat men ook niet stil. De marktprijzen waren al aanzienlijk
gedaald vóór Philips zijn eerste lampen afleverde. Het eerste jaar leverde
dan ook verlies op. Dag en nacht werkte de jonge ingenieur om het verlies
te verminderen en tot winst te komen. Hij ontsloeg een werkbaas en een
reiziger; om de kosten te drukken deed hij hun werk er zelf bij. Het mocht
echter niet baten, hij bleef verlies lijden, en 1893 en 1894 verliepen ook
slecht. Zou dit het einde betekenen van een illusie?
Vader Philips was, hoewel hij respect had voor zijn ondernemende,
doelbewuste zoon, voldoende zakenman, om in te zien, dat het zo niet
langer ging. Eind 1894 viel de beslissing: de zaak zou worden verkocht.
Het was een zware slag voor Gerard, die inmiddels 36 jaar was geworden
en nu zijn leven weer helemaal opnieuw zou moeten beginnen.
Voor ƒ 25.000 was de hele fabriek, inclusief de inventaris, te koop. Enkele
heren uit Venlo kwamen als serieuze kopers,
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maar zij wilden afdingen: ƒ 24.000 en niet meer was hun bod. Vader Philips
was echter koppig: ƒ 25.000 en geen cent minder. Deze koppigheid om
een luttel bedrag van ƒ 1000 werd de redding van het Philipsbedrijf. “Dan
nog maar wat meer geld er in en doorgaan”, aldus de vader.’
Over het boekjaar 1895/96 werd door het kleine bedrijf met 60 arbeiders voor het
eerst winst gemaakt, dank zij de omzet in het buitenland, die voortdurend steeg door
de vele reizen van Gerards jongere broer Anton. In 1901 maakten 500 arbeiders
2.600.000 lampen.
En dan komt de fenomenale groei van het bedrijf. Steeds nieuwe vindingen, al
meer uitbreidingen van de productie, verbetering van de fabrikaten, bouw van
fabrieken, laboratoria woonwijken, spreiding van de industrie over een groot deel
van ons land. Wie de opsomming leest van al wat er behalve de gloeilampen wordt
geproduceerd, komt al dicht bij de 100 Philips-producten. In en buiten Nederland
kreeg Philips een naam, en geen kind van de lagere school, of het weet thans, dat die
naam verbonden is aan lampen en radio's, om maar de twee meest bekende fabrikaten
te noemen. Het aantal bewoners van Eindhoven verdubbelde in 15 jaar tijds, en dan
wijst dit nog maar op een deel van de duizenden, die werkzaam waren bij Philips,
omdat ook in tal van andere plaatsen en in het buitenland zeer velen hun brood in
het bedrijf verdienden. In 1891 60 arbeiders, in 1954 115.000 medewerkers, van wie
50.000 in Nederland en 65.000 daarbuiten. In Eindhoven woonden daarvan alleen
30.000. Een pensioenfonds met een kapitaal van ƒ 200 millioen, andere sociale
voorzieningen, waarvan in 1891 nog geen mens had gedroomd.
Ik was hier iets uitvoeriger, omdat geen bedrijf zulk een opgang en bekendheid
heeft gekregen, zowel in Nederland als over de wereld. Maar meer nog was mijn
doel om iets te laten zien van de grote ommekeer op industrieel gebied, en de lezer
beschouwe deze korte geschiedenis daarom vooral als voorbeeld. Er zijn nog heel
wat bedrijven, die tot grote bloei kwamen, waar de modernste methoden worden
toegepast, waarin tienduizenden arbeid en brood vinden. Op het gevaar af, zeer
onvolledig te zijn, noem ik hier de A.K.U., Stork, Kromhout, Werkspoor, het
Hoogovenbedrijf te Velzen, Hazemeyers fabrieken, Lips, Heemaf.
‘Wie had indertijd kunnen denken, dat de bescheiden margarinefabrieken van
Jurgens en Van den Berg zouden uitgroeien tot
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het wereldbedrijf der Margarine-unie, die zich op haar beurt zou verbinden met Lever
Bros, de “soapmakers of the world”, tot het grote concern der Unilever, dat in 1940
belangen had in 42 landen. Een ander geval van de snelle groei is de Kon. Petroleum
Maatschappij na haar samensmelting met de Shell Company.’
(Dr. van Dillen)

Hoe het was en werd.
Het is nog maar een 80 jaar geleden, dat Nederland, wat de nijverheid betreft,
achteraankwam. Ons land was het land van boter en kaas en verreweg het grootste
deel van wat wij nodig hadden, op schier elk gebied, moest uit het buitenland komen.
Het beste wordt dat weergegeven door ‘Nederlands Fabrikaat’:
‘In het begin dezer eeuw kwamen biscuits uit Engeland, fijne bonbons uit
Zwitserland, fabrieksjam uit Engeland, gastoestellen uit Duitsland, fietsen
uit Engeland. In die tijd vervaardigden onze chocoladefabrieken nog geen
fijne bonbons, maakten onze conservenfabrieken nog slechts groenten in,
werden fijne koekjes nog alleen door banketbakkers, kachels door
kachelsmeden, dus in ambacht gemaakt, bevond de inheemse
rijwielindustrie zich in het eerste stadium van ontwikkeling, was van
fabricage van huishoudelijke apparaten hier te lande nog geen sprake.
Thans wordt in de vraag naar alle hier genoemde producten vrijwel geheel
voorzien door producten van zuiver Nederlands fabrikaat.’
En ook deze opsomming is nog zeer onvolledig, terwijl van heel wat producten
niet alleen geldt, dat wij in eigen behoeften kunnen voorzien. Hoeveel wordt er ook
niet uitgevoerd?
De landbouw en veeteelt kwamen tot hoge ontwikkeling en bloei, die zelfs door
de malaise niet kon worden vernietigd. De voorlichting, het wetenschappelijk
onderzoek, het landbouwonderwijs en de landbouworganisaties werkten daartoe
samen. Ons stamboekvee was over de hele wereld bekend. In 1938 werd 5½ milliard
liter melk verwerkt op een deskundige en hygiënische wijze, die een voorbeeld werd
voor de wereld.
In de 17de eeuw werd eens gezegd, dat de Nederlanders het goud uit zee dolven,
en dan werd daarmee de visserij bedoeld. In 1938 werd in de Nederlandse havens
nog 226 millioen kg. zeevis aangevoerd, waarvan 148 millioen kg. naar het buitenland
ging.
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Maar ook uit de grond werd goud gehaald, al was het dan zwart goud. In 1910 was
de opbrengst van onze mijnen ruim 1 millioen ton, in 1937 was het meer dan 14
millioen ton. De mijn Maurits werd de grootste en modernste van Europa, en
Nederland had de eer, dat het de grootste productie per arbeider en het geringste
aantal bedrijfsongevallen noteren mocht. Nederland was in deze dingen, naar het
woord van wijlen Koningin Emma, groot in alles, waarin een klein volk groot kan
zijn.
Scheepsbouw en scheepvaart namen een grote opgang. Voor de bouw van
oceaanstomers hadden we het buitenland niet meer nodig. Onze werven konden ook
mailschepen en vrachtschepen van meer dan 20.000 ton bouwen. In 1890 had onze
koopvaardijvloot een totale inhoud van 379.000 B.R.T. In 1939 was dit bijna 3
millioen ton (in 1930 was het er iets boven geweest). Daarbij hadden onze
binnenschepen, 192.800 in totaal, nog een laadvermogen van 3.847 millioen kg.

Organisaties.
De ontwikkeling van industrie en landbouw was mede oorzaak van het onstaan van
de organisaties, en omgekeerd werd de bloei van die takken van bestaan weer
bevorderd door deze organisaties.
Maar ook de werknemers gingen zich steeds sterker organiseren. Een eerste begin
was er reeds in de 19e eeuw, toen Heldt zijn neutrale werkliedenvereniging oprichtte:
niet-socialistisch, neutraal. Op christelijk terrein ontstond door het werk van mannen
als Kater en Poesiat ‘Patrimonium’, aan welks arbeid later met name Talma en Sikkel
een groot aandeel hadden. Ook van socialistische zijde werd een organisatie opgericht,
die later vooral in anarchistische banen ging, waarom degenen, die met de S.D.A.P.
sympathiseerden, eigen wegen gingen. Tenslotte ontwaakte ook in R.K. kringen,
door de arbeid van mannen als Schaepman en Ariëns, een actief sociaal leven. In
deze eeuw zijn het vooral het N.V.V., de K.A.B. en het C.N.V. geworden, die een
groot deel van de vakbonden overkoepelen. De strijdmethoden wijzigden zich in de
loop der tijden, de principiële geschillen bleven, al kwam er op den duur nauwer
contact tussen de verschillende organisaties. Reeds voor de oorlog waren er tal van
middelen tot het bereiken en bestendigen van arbeidsvrede. Ik wijs alleen maar op
het collectief arbeidscontract en de arbeidsgeschillenwet van Aalberse. Op die weg
werd en wordt verder doorgegaan.
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Volksgezondheid.
De verbeterde sociale omstandigheden, de huisvesting, en ook de wetenschap hebben
in deze eeuw in ons land grote verbeteringen in de volksgezondheidstoestand gebracht.
Het sterftecijfer is enorm gedaald en in verband daarmee is in een halve eeuw de
gemiddelde leeftijd verdubbeld. Was b.v. het sterftecijfer aan tuberculose in 1920
nog 14,71 per 10.000 inwoners, in 1939 was het nog slechts 4,1. Waterleiding,
reinigingsdienst, badhuizen, licht en lucht in de woningen, vacantiekolonies, toezicht
op eetwaren, het zijn allemaal middelen geweest, waardoor de gezondheid van ons
volk sterk is verbeterd, en dan is het nog maar een greep uit de vele maatregelen van
de overheid en het particulier initiatief.
Tal van besmettelijke ziekten, die vroeger vaak de bevolking decimeerden, zijn
daardoor zeldzaamheden geworden, terwijl de betere voeding sterk heeft meegewerkt
tot de lichamelijke weerbaarheid. De tijd is voorbij, dat in arme gezinnen driemaal
per dag glazige aardappels met mosterdsaus en ‘pakjesvet’ werd gegeten.

Geestelijk welzijn.
Men kan niet zeggen, dat deze vooruitgang op stoffelijk gebied parallel ging met een
geestelijke vooruitgang. Wel werd op intellectueel gebied veel bereikt. Groot is het
aantal scholen en veelsoortig het onderwijs. Analfabeten zijn uitzonderingen geworden
en het is niet meer een uitzondering, als een jongen uit het dorp naar de stad gaat
‘om te leren’. De middelbare school is niet meer het domein- van de zoontjes van
de notaris, dokter en advocaat, maar ook het arbeiderskind met aanleg zag zich de
poorten voor verder onderwijs ontsloten.
Doch daartegenover staat, dat het godsdienstig leven in vele streken in ons land
achteruitging, vooral in de grote steden. Het leven is rijker geworden, drukker, maar
in vele opzichten ook armer, en dat geldt zeer sterk op religieus gebied. Wie de
toeneming van het aantal ‘onkerkelijken’ op de statistieken afleest, komt tot de
conclusie, dat er gedeelten van ons land zijn, waar de meerderheid van de bevolking
met God en Zijn dienst heeft afgerekend.
Toch zijn er ook tekenen van opleving en verdieping, ook in deze ‘eeuw van afval’.
In de Hervormde Kerk, zo lang verstard door de organisatie van 1816, kwam nieuw
leven. De Confessionele Vereniging stelde in 1930 reorganisatie voor en wilde weer
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121. Het station der H. IJ. S.M. te 's-Gravenhage, naar een anonyme litho die zich in het Haags
Gemeente-archief bevindt.

122. Opening van de spoorlijn Amsterdam-Haarlem, 20 september 1839. De tekening, eigendom van
de Stichting Nederlands Spoorweg Museum te Utrecht, toont het vertrek van de trein vanaf het
hulpstation ‘Een Honderd Roe’ te Amsterdam.
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123. Een diligence (± 1830).

124. De Benz Victoria van 1895, een der eerste automobielen in Nederland, werd o.m. door de Haagse
fotograaf Zimmermann aangekocht.
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125. Anthonie Fokker in zijn eerste toestel (1911), dat wegens zijn fragiele, ‘web’-achtige constructie
de ‘Spin’ werd genoemd.

126. Route van de eerste Holland-Indië-vlucht van de K.L.M. in 1924. De foto linksonder werd
genomen vlak voor het vertrek. V.l.n.r. Albert Plesman, directeur van de K.L.M.; H. van Weerden
Poelman, 2e piloot; A.N.J. Thomassen à Thuessink van der Hoop, le piloot; P.A. van den Broeke,
boordwerktuigkundige; generaal b.d.C.J. Snijders. Rechtsboven het beroemde toestel, de Fokker
F-VII H-NACC.
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127. Bediening van de lokale telefonie te Amsterdam in 1881.

128. De eerste fabriek van de N.V. Philips aan de Emmalaan te Eindhoven (Foto Philips' Persbureau).
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komen tot een belijdende kerk. Uit deze beweging werd ‘Kerkherstel’ geboren,
waarnaast (aanvankelijk tegenover) van rechtsmoderne en ethische richting
‘Kerkopbouw’ tot stand kwam. Van beide organisaties konden voorstellen tot
wijziging geen genade vinden. Toen zochten ze elkaar en kwamen met eeh
gemeenschappelijk voorstel, dat in 1938 werd verworpen met een zeer kleine
meerderheid. Scheen elke poging daardoor weer volkomen nutteloos, de gedachte
werkte door, en na de oorlog zou het doel worden bereikt: de kerk weer kerk.
Rome ontwikkelde een grote activiteit. Ook hier dreigde grote afval, maar met
buitengewone ijver wierp men zich op de jeugd, het verenigingsleven,
maatschappelijke organisaties, en hoe men ook tegenover de Roomse Kerk en leer
staat, toegegeven moet worden de buitengewone ijver en zorg, die deze kerk aan
haar leden besteed heeft en nog besteedt.
De invloed van het gereformeerde volksdeel is naar het woord van de vrijzinnige
kerkhistoricus Lindeboom een invloed, die niet evenredig is aan het toch maar
beperkte aantal belijders. Immers 700.000 Gereformeerden op een bevolking van
meer dan 9 millioen, is niet veel. Hij voert voor die invloed verschillende factoren
aan, maar hoofdzaak is, dat het gereformeerde Protestantisme verder reikt dan de
kring van hen, die behoren tot de verschillende gereformeerde groepen en kerken.
Het gereformeerde beginsel is sterk Nederlands en de gereformeerde levensstijl is
ook elders nog duidelijk waarneembaar.
Ik zou hieraan willen toevoegen, dat de grote offers, die de verschillende
Gereformeerde Kerken zich hebben getroost, de organisatie en het belijdende element,
van grote betekenis waren voor de bloei van dit kerkelijk leven, al ontbreekt ook hier
de schaduwzijde niet: de schier repeterende breuk.
Het zou te ver voeren, om alle kerkelijke groeperingen te bespreken. Zullen de
kerken haar roeping verstaan, dan is een eerste vereiste, dat zij de weg tot het van
haar vervreemde volk weten te vinden, want alleen een volk, dat het Evangelie kent,
kan waarachtig gelukkig zijn.

Wetenschap en kunst.
Deze serie is niet als cultuurgeschiedenis bedoeld, maar toch mag ook hier niet
ontbreken een enkel woord over de culturele bloei. Over het onderwijs merkte ik al
iets op. In dat opzicht kan ons
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land een vergelijking met andere westerse landen glansrijk doorstaan, al hebben wij
wel eens de neiging te prijzen al wat uit het buitenland komt, waarmee dan een
misprijzing van eigen onderwijs gepaard gaat. Op wetenschappelijk gebied heeft
Nederland zijn naam en faam de laatste eeuw gehandhaafd. Mannen als Lorentz,
Zeeman, de vitaminenjager Eykman, Kamerlingh Onnes, Van 't Hoff, Asser, Loder,
Einthoven, om maar enkele te noemen, zij hebben elk op eigen terrein de naam van
ons volk hooggehouden. Ook de tochten van Vening Meinesz op de K XVIII zijn
beroemd geworden.
Berlage en Dudok van Heel, de bouwmeesters, maakten naam, en op het gebied
van letterkunde, muziek en andere schone kunsten ontstond een opleving, die aan
de gouden eeuw doet denken. Namen zouden hier alleen maar een dorre opsomming
betekenen. En het verheugende is, dat een groot deel van ons volk steeds meer oog
en oor krijgt voor die kunst. Ik denk hier alleen maar aan de oratoria, de
orkestuitvoeringen, de goede spelen in plaats van de ‘voordrachten en samenspraken’,
de wat kunst betreft verantwoorde radio- en televisie-uitzendingen.
Maar het bederf van het goede is het slechtste, en het gevaar van oppervlakkigheid,
van slechte films, van bederf van de volkszang, van vervreemding van eigen cultuur,
is door de moderne techniek tegelijk een groot gevaar geworden.
Nog eens: dit hoofdstuk is zeer onvolledig. Wanneer slechts bereikt wordt, dat de
enkele bladzijden een beeld geven van de grote veranderingen in de laatste 60 à 70
jaar, die een zegen èn een vloek kunnen zijn, dan is het doel bereikt.
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3. Tien liberale jaren
Verkoeling der liefde.
Over het eerste rechtse ministerie, het kabinet Mackay, is in het voorgaande reeds
geschreven. Met vreugde was het door duizenden begroet, en er heerste dankbaarheid
bij velen, toen de wijziging van de onderwijswet tot stand kwam, waardoor aan het
ergste onrecht een einde kwam.
Maar het scheen, alsof de onderlinge liefde bij rechts was verkoeld, toen deze
oogst was binnengehaald. De verhouding tussen Antirevolutionairen en
Rooms-Katholieken verslechterde zodanig, dat Schaepman schreef:
‘Van beide zijden heeft men alles gedaan en niets ongedaan gelaten,
wat de gestaakte samenwerking tot een besliste scheuring en scheiding
maken kon.’
De legerwetten van Bergansius, waarbij persoonlijke dienstplicht werd ingevoerd
(het remplaçantenstelsel werd dus afgeschaft), verwekten bij de Rooms-Katholieken
- hoewel Bergansius zelf tot die partij behoorde - een geweldig verzet. Schaepman
stond in dezen vrijwel alleen, zoals wel vaker. Bij de leerplichtwet en ook toen het
ging om het voorstel Tak inzake het kiesrecht, tornde hij geheel alleen op tegen al
zijn partijgenoten. Het deed hem veel leed, dat de coalitie schipbreuk dreigde te
lijden, want hij was de eigenlijke mentor van dit samengaan.
Een merkwaardig man. Als Kuyper verknocht aan de kleine luyden, democratisch
en met een sterk gevoel voor sociaal recht. Hoe sprong zijn hart op van vreugde, toen
de Paus zijn encycliek Rerum Novarum in 1891 uitvaardigde, waarin de lijnen voor
het sociaal bestel werden getrokken. Maar conservatieve en ultramontaanse kringen
vreesden deze ‘rode protestantenvriend’, en vooral beneden de grote rivieren was
veel wantrouwen. In een deel van de R.K. pers werd hij voortdurend scherp
aangevallen, en eens schreef hij aan Lohman: ‘Ik ben de meest gescholden man van
de zijde mijner partijgenoten.’ Ze konden hem echter niet boos krijgen, en hij vertelt
dan ook, hoe vele van zijn tegenstanders haast dol van woede werden, als ze
bemerkten, ‘dat die kerel ook nog lacht’.
Toch was hij geen koude natuur. Hij had een warm hart en
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stelde vriendschap op hoge prijs. ‘Een edel mens, een gentleman, een kinderlijk
vroom priester’, zo heeft Nolens hem juist getekend. In zijn brieven aan Lohman en
Kuyper leren we hem kennen: het is zijn vurige begeerte samen te gaan met allen,
die met hem Christus belijden, niettegenstaande kerkelijke verschillen. Dat neemt
niet weg, dat hij niet door dik en dun Kuyper of Lohman volgde. Hij kon hen ook
geducht de mantel uitvegen. Maar de grote vriendschap blijkt vaak - uit kleine trekjes,
als hij b.v. mevrouw Kuyper adviseert over het in dienst nemen van een R.K. meisje,
of Lohman over letterkundige werken, die zijn nichtje Anna moet gaan lezen. Toen
hij in 1903 stierf, schreef Kuyper: ‘Wie zou niet wenen?’. En hij en Lohman hadden
beiden Schaepmans beeltenis in hun studeerkamer.
Ook onder de Antirevolutionairen zelf was verdeeldheid. De val van Keuchenius,
bij wiens heengaan de andere ministers zich niet solidair betoonden, de vrees van
velen voor de ‘dolerende’ Kuyper, diens soms felle kritiek op het rechtse ministerie,
het waren allemaal factoren, waardoor de samenwerking, op zijn zachtst gesproken,
haperde.
Toen dan ook de verkiezingen in 1891 werden gehouden, behaalden de liberalen
de overwinning. Zij kregen de steun van vele Roomsen en ook van ‘synodale’ kiezers,
terwijl anderen van de stembus wegbleven.
Er werden 52 liberalen en 2 radicalen verkozen. De enige socialist, Domela
Nieuwenhuis, verdween uit de Kamer.
Het ministerie ging heen ‘onder de spot der liberalen over het weinige, wat het
“kostelijke” bewind van de coalitie had tot stand gebracht’ (Blok).

Het kiesrecht.
Een links-liberaal ministerie trad op, dat gevormd werd door de burgemeester van
Amsterdam, Van Tienhoven, iemand die de Regentes, die voor het eerst de opdracht
gaf, goed kende. Tak van Poortvliet, radicaler dan de formateur, kreeg Binnenlandse
Zaken en hij stond dus voor de taak, een nieuwe kieswet tot stand te brengen,
noodzakelijk door de bepalingen van de grondwet van 1887. Het Ministerie Mackay
was hieraan niet toe gekomen.
Nu was dat geen gemakkelijke zaak. Het caoutchouc-artikel, in 1887 aangenomen,
schreef voor, dat de kiezers moesten voldoen aan kentekenen van geschiktheid en
maatschappelijke welstand.
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Dit was wel heel vaag. Eén ding stond vast: men had in 1887 persé geen algemeen
kiesrecht gewild. Maar wat dan wel de bedoeling was, dat moest de ontwerper van
de organieke wet maar uitvissen.
Tot 1887 hadden we censuskiesrecht. Alleen zij, die een bepaald bedrag aan directe
belasting betaalden, mochten ter stembus gaan. De bedragen varieerden, maar sloten
toch het grootste deel van het volk uit, temeer daar het aantal directe belastingen
maar drie was: personele, grond- en patentbelasting. Inkomstenen vermogensbelasting
waren nog onbekend. Zo kon het gebeuren, dat Kamerleden zelf niet mochten
stemmen, b.v. Keuchenius en Goeman Borgesius. Thorbecke had indertijd wel gewild,
dat ook zij, die Dr. voor hun naam konden schrijven, bevoegd waren, maar dat hadden
de liberale heren te radicaal gevonden.
De bepaling van 1887 opende - daarover was men het wel eens - nieuwe
mogelijkheden, al was er nog al verschil over het ‘kleinste woordje in de Nederlandse
taal, het woord en’.

Taks voorstel.
Voordat Tak zijn portefeuille aanvaardde, had hij als eis gesteld, dat bij de toekenning
van het kiesrecht gegaan zou worden zover als de grondwet maar toeliet. Bij
verwerping zou een Kamerontbinding moeten volgen. De belastingvoorstellen van
Pierson zouden daarentegen geen reden tot een crisis mogen worden. De bekwame
Minister van Financiën had n.l. belangrijke hervormingen op belastinggebied op het
oog, o.a. afschaffing van de gehate patentbelasting en invoering van een
bedrijfs-(inkomsten-) en een vermogensbelasting. Deze voorstellen werden behandeld
vóór het ontwerp van Tak en zijn aangenomen, een belangrijke stap op de weg tot
verbetering op belastinggebied, een hervorming, tijdens Piersons tweede ministeriële
periode voltooid.
En toen kwam het voorstel van Tak, dat zoveel deining heeft veroorzaakt. Hij
rekte het caoutchouc-artikel uit, tot het op springen stond. Kiesbevoegd waren allen,
die
a. lezen en schrijven konden, zulks te tonen uit een schrijfproeve voor de stemming;
b. in hun eigen onderhoud konden voorzien (dus niet bedeeld werden);
c. een bepaalde tijd in dezelfde woning waren gevestigd geweest (dus er niet
uitgezet).
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Dit betekende, dat het algemeen kiesrecht zo niet bereikt, dan toch wel heel dicht
benaderd werd. Een berekening leerde, dat het aantal kiezers van 300.000 tot 800.000
zou stijgen.
Het verzet was hevig. Velen meenden, dat dit ontwerp in strijd was met de
grondwet, en in de pers en op allerlei vergaderingen werd dan ook heftig gedebatteerd.
Kuyper was vóór het voorstel. Van ongrondwettigheid wilde hij niet horen. Dat
mocht men van de Regentes en de ministers, die hun eed op de grondwet hadden
afgelegd, niet veronderstellen. Dat was mooi gezegd, maar er blijft verschil van
mening mogelijk over deze kwestie bij volkomen eerlijkheid. Opmerkelijk was b.v.,
dat de leden van de Raad van State unaniem afwijzend hadden geadviseerd.
Voor Kuyper was het voorstel Tak, al strookte het dan niet met zijn
huismanskiesrecht, in de gegeven omstandigheden aanvaardbaar, om ‘het volk achter
de kiezers’ nu eindelijk mondig te maken. Hij tilde de bezwaren van de tegenstanders
wel wat licht en beoordeelde die niet altijd billijk. Vaststaat b.v., dat Lohman
evengoed voor kiesrechtuitbreiding was, maar deze vorm niet kon accepteren. Vaak
werd de voorstelling gegeven, dat het ging tussen conservatief en democratisch, maar
deze zienswijze is in genen dele juist, geldt althans niet voor vele antirevolutionaire
tegenstanders.
Ook in liberale kringen was de verdeeldheid groot, en de weinige
conservatievenrekwestreerden buiten de Kamer onder leiding van de vroegere
minister-president Heemskerk. Zij werden door Kuyper de mannen van de laatste
stuiptrekking genoemd. ‘Morituri te salutant!’
In de Kamerfractie van de protestants-christelijke partij heerste grote verdeeldheid,
maar toch scheen een breuk niet onvermijdelijk, b.v. door het indienen van een
amendement door Mackay en Van Alphen, die ieder een richting vertegenwoordigden
en die als voorwaarde wilden stellen voor maatschappelijke welstand: onderhoud
van het gezin. Tak verklaarde echter dit en allerlei andere wijzigingen als
onaanvaardbaar. In 1893 werd weken gedebatteerd en na enkele maanden van rust
werd in het voorjaar van 1894 de strijd voortgezet.
Het conflict kwam, toen de liberale afgevaardigde De Meyier probeerde het ontwerp
te redden, door een concessie te doen aan de tegenstanders. Aan het bewonen van
het huis zouden enkele voorwaarden worden gesteld, wat betreft de grootte.
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Het amendement werd aangenomen, zonder dat Tak zijn ‘onaanvaardbaar’ had
uitgesproken (anders had De Meyier het weer ingetrokken). Maar de volgende dag
verklaarde de minister het aangenomen amendement toch als destructief. De
beraadslagingen werden geschorst en op advies van het ministerie - minus de premier,
die ontslag vroeg - werd de Kamer door de Regentes ontbonden.

Een verwarde verkiezing.
Toen heeft ons land een verkiezing beleefd, die wel heel zonderling was. Bij de
stemming ging het vaak om de vraag: vóór of tegen Tak. En bij de uitslag werd achter
de namen niet alleen de partij vermeld, maar ook de toevoeging T. of A-T., Takkiaan
of Anti-Takkiaan.
Kuyper had op een Deputatenvergadering een denderende motie voor zijn beleid
gekregen, waarin God gedankt werd voor de door Hem gegeven leider (wel een heel
gevaarlijke manoeuvre), en er was besloten, dat alle candidaten eerst moesten beloven,
dat zij Tak zouden steunen. Lohman en zijn aanhang pasten voor deze vernedering
en werden toen niet door de officiële partijinstanties gesteund. In Goes kwam Lohman
uit tegen een andere Antirevolutionair (die verloor). Kuyper verdedigde in een
openbare vergadering de candidatuur van de liberaal Valette tegen die van de
Antirevolutionair Van Bijlandt, Treub verdedigde in Dordrecht de candidatuur Kuyper
tegen die van de liberaal Van Gijn. Dit zijn maar enkele voorbeelden. In Delft voerden
de hervormde predikanten een actie ten gunste van de anti-Takkiaan, de gereformeerde
idem vóór de Takkiaan.
De uitslag was, dat links in de meerderheid bleef, maar er werden veel meer
anti-Takkianen gekozen dan Takkianen, en het ministerie trok de consequentie door
ontslag te nemen.

De lappendeken.
Het Ministerie Roëll-Van Houten nam de taak over. Van Houten, vroeger een der
progressieve figuren in de liberale partij, was van lieverlede oud-liberaal geworden
en behoorde dus tot de groep, die zuchtte: algemeen kiesrecht zal er wel komen, maar
dit kwaad geschiede niet in onze dagen.
Hij kwam met een nieuw ontwerp, dat wel eens een lappen-
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deken is genoemd, een zeer ingewikkeld stelsel, dat aanleiding kon geven tot allerlei
geknoei.
Het ontwerp verleende het kiesrecht aan de belastingbetalers en bovendien aan
hen, die een bepaalde huur betaalden, een bepaald inkomen genoten, een bedrag van
ƒ 100 hadden staan in de grootboeken van de Nationale Schuld of ƒ 50 op de
Rijkspostspaarbank, en tenslotte aan degenen, die aan de eis van bekwaamheid voor
bepaalde ambten of betrekkingen voldaan hadden. Zo sprak men dan van
belastingkiezers, huurkiezers, loonkiezers, spaarkiezers en diplomakiezers.
De minima voor huur en loon waren niet overal dezelfde. Er waren tabellen voor
de verschillende gemeenten. Wat de huur betreft liep het minimum van ƒ 1.00 - ƒ
2.50 per week en wat het loon aangaat van ƒ 275 - ƒ 550 per jaar. Een schipper, wiens
schip een inhoud van 24 ton had, mocht ook stemmen. Sommige categorieën kiezers
kregen het recht automatisch, andere moesten er om vragen. Wie even nadenkt, ziet,
dat hier grote onbillijkheden werden geschapen. Het kiesrecht kon van enkele guldens
huur of loon afhangen. Bovendien was geknoei heel gemakkelijk. ƒ 50 op de
spaarbank kon gemakkelijk worden geleend, en zo zouden er tal van voorbeelden
zijn te noemen.
Kuyper, die zich weer had laten verkiezen tot lid van de Tweede Kamer, noemde
het caoutchouc-artikel een politieke puzzle, en vervolgde dan:
‘En nu krijgen we dit ontwerp, dat men een “gepeuter” heeft genoemd,
welk woord ik niet zal overnemen, omdat het niet in de parlementaire stijl
past. Maar de qualificatie doet mij toch vragen, of de kruideniersgeest, die
de kwade kant van ons Hollands karakter zo vaak kenmerkt, ook op dit
ontwerp niet zijn stempel heeft gezet.’
Ook Lohman was geen bewonderaar, maar wilde tenslotte niet tegestemmen. De
ruzies tussen de beide antirevolutionaire groepen werden voor het forum van de
Kamer ook nu voortgezet, waarbij vooral Beelaerts van Blokland Kuyper fel aanviel
en hem van felonie beschuldigde. Er waren twee antirevolutionaire Kamerfracties,
die beide 7 leden telden. Dit alleen reeds betekende scheiding. Ook in de pers (Lohman
werd hoofdredacteur van ‘De Nederlander’ in 1894) werd de broedertwist voortgezet.
Het wetsontwerp van Van Houten werd aangenomen met 56 tegen 43 stemmen.
Kuyper en de zijnen stemden tegen, Lohman en
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zijn aanhang voor, behalve de heer Beelaerts van Blokland, die ook dit ontwerp te
ruim vond.

De scheiding voltrokken.
Bittere woorden waren er gesproken en geschreven, woorden waarvan de sprekers
en schrijvers soms later spijt hadden. Kuyper erkende later, dat hij. de bezwaren van
de tegenstanders te veel ‘en bagatelle’ had behandeld en dat het samengaan met de
radicalen, ‘wier anti-clericaal karakter ongenoegzaam doorschouwd werd’, een fout
was. Maar daarmee was de breuk niet geheeld. Was er niets anders geweest dan de
kiesrechtkwestie, dan zou, nu eenmaal het pleit was beslist en een regeling voor jaren
tot stand was gekomen, de eenheid wel te herstellen geweest zijn. Maar er was meer.
Men heeft wel gewezen op het feit, dat de ‘democratische Kuyper’ niet samen kon
gaan met de aristocraten, ‘de mannen met titels en twee namen’, de millionairs, en
inderdaad is er in die dagen met zulke woorden geschermd, maar deze tegenstelling
is slechts schijn. Er waren persoonlijke factoren, waarbij het ontslag van Lohman
als professor aan de Vrije Universiteit kan worden genoemd, er waren kerkelijke
tegenstellingen, maar dat zijn allemaal bijkomstigheden. Dat geldt ook van het verschil
van inzicht in partijvorming en leiding. (‘Voor mij is belijdenis van beginsel meer
dan partijvorming hoofdzaak’, schreef Lohman aan Kuyper) en de kwestie over het
ingrijpen van de staat in het maatschappelijk leven.
Colijn - en ook tal van niet-rechtse deskundigen zijn het in dit opzicht met hem
eens - schreef, dat de hoofdoorzaak was de tweeërlei herkomst van hen, die zich
onder het antirevolutionaire vaandel hadden verenigd.
‘De eerlijkheid gebiedt dit als waarheid te aanvaarden: de scheiding van
1894 liep niet langs de lijn conservatief-democratisch; ze werd niet
wezenlijk veroorzaakt door verschil over uitbreiding van het kiesrecht; ze
is ook niet terug te voeren tot onwilligheid om zich naar Kuypers leiding
te voegen - dit alles waren bijkomstige oorzaken -, maar zij was in de
grond de eindstrijd tussen de geest van het réveil en die van het
nationaal-gereformeerde type.’
Men heeft ook wel gezegd: Kuyper-Calvijn, Lohman-Vinet. Dat de kiesrechtkwestie
de oorzaak niet was, blijkt ook hieruit, dat
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verschillende aanhangers van Kuyper - b.v. Fabius - de kieswet Tak evenzeer
ongrondwettig achtten als Lohman. En wie de briefwisseling tussen Kuyper en
Lohman vóór het conflict leest, ziet daarin reeds de controverse duidelijk afgetekend.
Kuyper heeft gezegd, dat de scheiding tenslotte nog heilzame gevolgen heeft
gehad. De partij verloor geen 300 leden en bij Lohmans groepering sloten zich
duizenden aan, die nimmer lid hadden willen worden van de ‘oude’ Antirevolutionaire
Partij.
Dit is waarschijnlijk heel juist, maar als Paulus en Barnabas uiteengaan en daardoor
wellicht de zending is gediend, dan wordt daardoor natuurlijk nooit de verbittering,
waarvan in Handelingen 15: 39 sprake is, goedgepraat.
De scheiding voltrok zich niet dadelijk definitief. Eerst in 1896 kan men spreken
van de Vrij-Antirevolutionaire Partij. Daarbij sloot zich later de Christelijk Historische
Kiezersbond aan, die, geleid door de predikanten Bronsveld en De Visser,
aanvankelijk zeer gekant was tegen ‘dolerenden en roomsen’. In Friesland kwam
bovendien onder leiding van Hoedemaker en Wagenaar een ‘Fries Christelijk
Historische Partij’, die vooral ijverde voor de positie van de Hervormde Kerk en de
kerstening van de openbare school. Deze groep heeft zich na 1905 ook bij de
combinatie aangesloten, vooral nadat in 1905 door de houding van een deel van deze
partij de liberalen in hand waren gewerkt. Zo ontstond tenslotte de Christelijk
Historische Unie, waarbij het merkwaardigste was, dat haar leider steeds
kerkelijk-gereformeerd is gebleven.
Met de verschillende samenstelling van zijn partij, die lang te onderkennen bleef,
heeft hij dan ook wel eens moeilijkheden gehad, en het is bekend, dat predikanten
niet beslist persona grata bij hem waren.
Schaepman heeft na de scheiding te Leeuwarden een rede gehouden en daar Kuyper
en Lohman aldus getekend:
‘Beiden mannen van ongewone talenten, ongewone bekwaamheid,
ongewone werkkracht. De een misschien verder ziende, de ander
scherpzinniger; de een vlugger, de ander steviger; de een geestiger, de
ander dieper; beiden groot met grote hoedanigheden, bij alle verschil toch
op elkaar gelijkend, meer verscheiden dan verschillend zelfs. Maar toch
in één opzicht verschillend: beiden staatsman, maar de een de man van de
daad begeleid door een denker van brede vlucht; de ander denker als
historisch jurist en dan man van de daad.
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Toch heirvoerders, beiden leiders, door noodzaak van karakter en aanleg.’
‘De éne anti-revolutionaire partij is in een tweeheid uiteengegaan. Ik
vermeld een feit, ik vel geen oordeel. Het is niet onmogelijk, dat aan de
éne zijde de organisatie, door de drang der dingen, op een verlichte
autocratie uitliep; dat van de andere kant de vrijheid in zo vrije zin werd
opgevat, dat alle band verdwijnen moest. Toch beklaag ik het feit, de dagen
van de “droite” en de “gauche” (S. bedoelt de twee richtingen in één partij)
waren beter en ik wens ze van harte terug.’

25 jaar later.
Aan zijn schrijftafel zit de vergrijsde Lohman en hij neemt zijn pen op en schrijft
aan Kuyper, van wie hij pas door mevrouw Brummelkamp heeft gehoord, dat hij
zeer achteruitgaat:
...... Maar al heeft een uitwendige hereniging tussen ons niet kunnen plaats
vinden, nooit zal ik kunnen vergeten, dat wij beiden tezamen dezelfde
Heer hebben gediend, zij het ieder op eigen wijze; dat wij beiden hetzelfde
bruiloftskleed behoeven, en dat wij daaraan zullen erkennen, dat wij
gezamentlijk mogen aanzitten aan dezelfde Tafel. Dan zal alles vergeten
zijn, wat ons nu vaak verhinderde saam te komen, omdat onze ogen dan
beter geopend zullen zijn. Wat gij ook voor en aan mij gedaan hebt,
daarvoor dank ik U en voor datgene waardoor ik U onnodig pijn gedaan
heb, daarvoor vraag ik vergiffenis. Met een vriendelijke handdruk en altijd
nog met hoop op herstel, Uw oude vriend in Christus,
A.F. de Savornin Lohman.
De brief werd geschreven op 2de Kerstdag en twee dagen later kwam het antwoord
van Kuyper:
Carissime. Laat mij U hartelijk en innig mogen danken voor Uw epistel
van gisteren. Het was me de verhoring van een zo vaak opgezonden bede.
En het is om mijn God te loven, dat de zoveel jaren afgewachte
verbroedering en verzoening dan toch eindelijk is gekomen en op zo loyale,
zo echt Christelijke wijze. Uw brief is me een feestgeschenk, waarvoor ik
niet U alleen, maar mijn God dank zeg.
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Van heler harte Uw vriend en broeder,
A. Kuyper.
Enkele maanden later ontsliep Kuyper. Zijn wens, dat door zijn heengaan de
grendel van de deur die Antirevolutionairen en Christelijk-Historischen scheidde,
zou worden weggeschoven, is niet, althans nog niet, vervuld. Vier jaar later ging
Lohman de eeuwige rust in. Hij en Kuyper waren beide in 1837 geboren. Zij zitten
nu aan dezelfde Tafel en zij dragen het feestkleed!
‘De vaderlandse historie heeft hun namen verenigd en vereeuwigd en geen
schaduwen uit eigen levensdagen zal die meer scheiden na hun dood.’
(Dr. P. Kasteel)

De S.D.A.P. in de arena.
Toen voor het eerst de verkiezingen na de invoering van de wet van Van Houten
werden gehouden, behaalden de liberalen de overwinning. Het was ook niet te
verwonderen, gelet op de verdeeldheid rechts. Toch moest het ministerie wel aftreden,
want de meerderheid van de liberalen was progressief. De S.D.A.P. kwam voor het
eerst in het parlement, en wel met drie afgevaardigden. Ook op het erf van de
socialisten was strijd ontstaan, een strijd, die ook niet geheel los staat van de
kiesrechtkwestie. De gang van zaken bij de behandeling van de kieswet Tak deed
volgens Vliegen velen inzien, dat het nodig was, om zich actief met de politiek in te
laten. Daartegenover stond de mening van Domela Nieuwenhuis, die eenmaal
socialistisch Kamerlid geweest was en die geen da capo wenste. Hij en de zijnen
wilden alleen buiten het parlement ageren. Hij wist op een congres van de
Socialistenbond door te zetten, dat er door de socialisten niet aan de verkiezingen
zou worden deelgenomen, ook niet als agitatiemiddel. Het besluit werd genomen
met 47 tegen 40 stemmen en 14 onthoudingen. Erg overtuigend was de overwinning
der non-coöperatoren dus niet.
De man, die het besluit bestreed, was Mr. Pieter Jelles Troelstra, de jonge
dichterlijke Friese advocaat.
‘De tegenstelling tussen hem en Nieuwenhuis heeft tot de scheiding
ongetwijfeld ook bijgedragen. Beiden waren hartstochtelijke vechtnaturen,
beiden hadden een zeer grote wilskracht. Nieuwenhuis was in de partij
aan zijn autoriteit gewend geraakt en kon moeilijk een andere autoriteit
naast zich verdragen. Hij en zijn arbeiders behoorden zo bijeen; de nieuwe
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“heren”, die tot invloed geraakten - naast Troelstra het meest Frank van
der Goes - werden node geduld.’
(Dr. Japikse)
Zeker hebben hier ook persoonlijke factoren een rol gespeeld. Domela Nieuwenhuis
was de grote profeet vooral van de armste arbeiders, en het is opmerkelijk, dat hij
vooral zijn steun genoot in de noordelijke provincies, waar ze vaak radicaler dachten
dan in de grote steden.
Ze hingen aan de lippen van hun leider, als hij sprak, en mij is verteld, dat in
sommige huizen of hutten van de veenarbeiders en heidebewoners op de
schoorsteenmantel jarenlang een vuil koffiekopje stond, dat niet mocht worden
afgewassen. Daar had Domela uit gedronken!
De scheiding, die na het besluit om alle parlementaire arbeid uit den boze te
verklaren, zich voltrok, werd echter niet veroorzaakt door persoonlijke controversen,
maar door het feit, dat Domela steeds meer de anarchistische kant uitging. Troelstra
en zijn medestanders, van wie Van Kol, Schaper, Vliegen, Van der Goes en
Helsdingen vooral moeten worden genoemd, wilden ook in het parlement voor hun
doeleinden vechten, daarbij vooral lettend op de successen van de zusterorganisaties
in Duitsland en Frankrijk. Speciaal Troelstra zag naar Duitsland, waar de S.D.A.P.
in de Rijksdag een macht van betekenis was geworden, waarmee de regering rekening
had te houden.
In 1894 werd naast en tegenover de oude Socialistenbond de S.D.A.P. opgericht
door de ‘12 apostelen’, van wie de zo pas genoemden de voornaamsten waren. Zij
zonden een manifest de wereld in, waarin de noodzaak van de stichting van een
nieuwe partij werd duidelijk gemaakt:
‘Instede van zich ook onledig te houden met de eisen van het ogenblik
en te strijden voor daadwerkelijke verbetering van de toestand, is in en
door de Bond, vooral in de laatste tijd, gehuldigd het zgn.
ultra-revolutionaire standpunt, dat er niets anders te doen valt dan te praten
over een geweldige revolutie, die als een Messias over allen en alles
redding brengen zou, terwijl elke andere arbeid aan de verheffing des volks
tot niets nut, ja zelfs schadelijk was.’
‘Met een waar despotisme werd door de toonaangevers in de Bond elke
andere mening onderdrukt en de taak ener
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arbeiderspartij werd door de Bond hoe langer hoe minder begrepen.’
‘Op het congres te Groningen brak de Bond voorgoed met alle eisen der
praktijk en wierp zich, steeds hoger klimmende op de ladder der utopieën,
in de armen van het anarchisme.’ ‘Ons optreden heeft slechts één doel: de
toestand zuiver te maken, wat de anarchistenrichting niet heeft gewild.
Wij willen onze mannen vormen tot een nieuw legerkorps in hetwelk wij
met nieuwe moed en lust en kracht zullen strijden voor de verwezenlijking
onzer dierbare beginselen. Handhavende het sociaal-democratische
standpunt hetwelk door de Bond is verlaten, opvattende der democraten
rode vaan, die door de Bond in de steek is gelaten, ons stellende op het
standpunt der internationale sociaal-democratie, willen wij een legerkorps
worden in haar grote internationale leger.’
‘Strijd wensen wij te voeren op elk gebied. Op economisch gebied zullen
wij de loonslaven steunen in de strijd tegen de kapitalistische dwingelandij;
op politiek terrein zullen wij trachten afbreuk te doen en tenslotte geheel
te vernietigen elk voorrecht van de heersende klasse; en mocht eens de
noodzakelijkheid het eisen dat tegenover het geweld der heersers geweld
der beheersten worde gesteld, dan zal de democratie haar rood gekleurd
vaandel waarlijk niet verloochenen. Naar gelang der omstandigheden
wensen wij te strijden met alle ons ten dienste staande middelen, voorzover
deze niet in strijd komen met eer en geweten.’
En het manifest besloot met de woorden: Leve de internationale, revolutionaire
sociaal-democratie!
Men ziet, dat de nieuwe partij streefde naar sociale verbeteringen èn naar revolutie.
Die tweeslachtigheid is lang haar karakter geweest en kwam nog tot uiting in 1918.
Wel tekende zich hoe langer hoe meer een revisionistische richting af, die niet door
revolutie maar door evolutie verbetering zocht, maar de revolutionaire elementen
bleven ook, al werd een deel van hen in 1909 uitgestoten. Troelstra werd de
onmiskenbare leider. Hij werd bij de zijnen even populair en geliefd als Kuyper bij
zijn ‘kleine luyden’. Vliegen getuigde van hem:
‘Zijn populariteit berust niet, zoals die van Domela Nieuwenhuis, op
uiterlijkheden (men denke aan de profetische ver-
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schijning, A.). Troelstra's voorkomen werkt eer ontnuchterend dan
suggestief. Overbluffen doet hij nooit iemand, overtuigen des te meer.
Zijn strijdnatuur verloochent zich echter geen ogenblik. Wordt hij
aangevallen, dat staat hij terstond in vechtpositie. De handigheid van zijn
tactiek berust op een buitengewoon goede kennis van de volksziel en op
een juist aanpassen van de eisen van theorie en praktijk. Niemand houdt
Troelstra voor een groot theoreticus. Zijn agitatorisch leven verhindert
hem veel tijd te besteden aan diepe theoretische studies. Hij heeft dit
gemeen met schier alle grote politici, die de internationale
sociaal-democratie voortbracht.’
Troelstra was een geboren leider, die op de congressen van de partij een misschien
even grote fascinerende invloed had als Kuyper op zijn deputatentoogdagen. En
evenals deze nimmer in de steek werd gelaten, ook niet als hij fouten had gemaakt,
zo kon ook Troelstra steeds weer rekenen op de aanhankelijkheid van de zijnen, zelfs
als hij gefaald had. Iemand, die óók elk verzet van zijn medeleiders als tegenleiding
beschouwde.
‘In grote momenten was echter deze bekwame en geniale man de kluts
kwijt en dan bleek hij niet steeds opgewassen tegen zijn taak. Zijn zwak
zenuwgestel overheerste hem dan.’
Zo is het oordeel van Schaper, en 1903 en 1918 gaven hem gelijk. De bovengenoemde
tweeheid in de S.D.A.P. was ook bij Troelstra aanwezig. Zelf heeft hij eens gezegd,
dat het was alsof er twee zielen in hem waren. In de Kamer kon hij over een zaak
matig en echt parlementair spreken, om over dezelfde kwestie daarbuiten een haast
ultra-revolutionair geluid te doen horen.
Friesland, zijn geboorteland, had hij lief, en velen daar maken onderscheid tussen
Troelstra en Pieter Jelles, de revolutionaire leider en de dichter. Hoevelen zingen er
nu nog zijn wat weemoedige liederen, ook in ‘kerkelijke’ kringen, hoe spreekt zijn:
In Bern is berne yn Bethlehem,
Hoe fleurich is Jerusalem.
Al kaem Er yn in stal to wrald,
Dochs duorret ivich Syn biwâld.
(Een Kind is geboren in Bethlehem,
Hoe blij is Jeruzalem.
Al kwam Hij in een stal ter wereld,
Toch duurt eeuwig Zijn heerschappij.)
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Een anecdote moge nog even een kijkje geven in het hart van deze figuur. Mij werd
verteld, dat in 1910 Troelstra een vacantieperiode doorbracht in het dorp Stiens, waar
hij is opgegroeid en waar door de Friezen ook een monument voor Pieter Jelles is
opgericht.
De Uniecollecte werd gehouden en de gastheer van Troelstra wees de collectanten
ietwat scherp af. Een gave voor de christelijke school was natuurlijk dwaasheid.
Maar Troelstra riep hen terug en gaf een gulden, in die tijd een behoorlijk bedrag.
Zo was Troelstra. Hij had een hart!

Uitgeversfirma van legislatieve ontwerpen.
Het kabinet Roëll-Van Houten ging dus heen en werd vervangen door dat van
Pierson-Borgesius, dat een meer vooruitstrevende politiek betoogde. Het is een
ministerie geweest, dat zeer veel verricht heeft, waarom Dr. Kuyper het de
bovenvermelde betiteling heeft gegeven, die een weinig satirisch leek, maar een
compliment inhield.
Een opsomming van Prof. Blok moge dit oordeel staven:
‘Het ministerie voerde de aangevangen maatregelen tot organisatie der
Kamers van Arbeid uit, verbeterde opnieuw de personele belasting, steunde
de staatsraad Asser in diens onvermoeide en met succes bekroonde
pogingen tot regeling van het internationale recht, schafte de rechten van
staatswege geheven op wegen, kanalen, havens, sluizen of bruggen af,
verbeterde het Noordzeekanaal, besloot tot aanleg van een vissershaven
te Scheveningen, verbeterde de aansluiting bij het internationaal
spoorwegverkeer, herzag het telefoonwezen, regelde de leerplicht, voerde
wettelijke verzekering tegen ongevallen in (ongevallenwet), nam
maatregelen tot verbetering van het muntwezen, van de volkshuisvesting
(woning-wet) en de volksgezondheid, van de strafrechtspleging ten aanzien
van jeugdige personen, wier belangen zij verder behartigde in de
kinderwetten en die tot wijziging der bepalingen omtrent voogdij en
vaderlijke macht, organiseerde de landweer, bestemd om de plaats der
aloude schutterijen in te nemen, verbeterde het schooltoezicht, enz.’
Ook zonder dit enz. is de lijst al respectabel genoeg, en speciaal de door mij
gecursiveerde wetten zijn van grote betekenis geweest.
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De legerwetten maakten een einde aan de mogelijkheid om de persoonlijke
dienstplicht te ontduiken door het stelsel van remplaçanten. De R.K. waren hier,
zoals reeds gezegd is, fel op tegen, en zij stemden dan ook - op Schaepman na tegen. De mening, dat de zoontjes van de gegoeden niet aan de verleiding van de
dienst moesten worden blootgesteld, heerste nog in vele kringen, maar was nu
overwonnen. Het is misschien de oorzaak geworden, dat er van bepaalde zijde ook
meer aandacht besteed werd aan de verhoudingen in het leger, speciaal op moreel
en religieus gebied.
De strijd ging voortaan niet meer over het remplacantenstelsel, maar het werd nu
vaak een loven en bieden over de duur van de diensttijd, en vrijwel elke Minister
van Oorlog had te kampen met groepen van Kamerleden, die meenden, dat de
opleiding nog wel in korter tijd kon. Reeds Eland, de ontwerper van deze legerwet,
ondervond dit, toen hij weigerde om de korte dienstperiode van 8½ maand in de wet
vast te leggen, al wilde hij deze periode wel accepteren. Een amendement in deze
geest, door hem onaanvaardbaar geacht, werd aangenomen, en hij trad af. Zijn
opvolger Kool wist de wet er door te krijgen, zij het dan met de opneming van de
door de meerderheid van de Kamer gewenste vastlegging van de dienstperiode.
De vrijstelling van geestelijken en zij, die voor een ‘geestelijk ambt’ werden
opgeleid, vond bestrijding bij de socialisten en een deel der liberalen, maar werd
door de Kamer aangenomen.
De landweer verving de schutterij, die voortaan nog alleen bleef leven in vele
anekdoten en vrolijke verhalen of liederen.
De ongevallenwet bracht een belangrijke verbetering voor de arbeiders. Ook
hierover waren de meningen verdeeld, niet in de eerste plaats over de noodzakelijkheid
van de maatregelen, dan wel over de dwang en de verzekering van staatswege.
Schaper voerde het eerst het woord, en het is niet onaardig het begin van zijn rede
over te nemen:
‘Wanneer men zou willen vragen, waaraan ik de bevoegdheid ontleen
om over dit zo belangrijke wetsontwerp het eerst het woord te voeren, dan
meen ik ten minste dit te kunnen aanvoeren, dat ik wellicht de enige in
deze Kamer ben, die aan den lijve heeft ondervonden, wat het zeggen wil
boven van een huis naar beneden te storten, terwijl hij werkzaam was in
loondienst bij anderen (hij was schildersknecht geweest),
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en als kostwinner van een gezin naar huis te worden gestuurd met een
schadeloosstelling van een kwartje in het geheel’.
Dit was wel het duidelijkste bewijs, hoe noodzakelijk bescherming van de arbeider
was. Velen hadden echter ook bezwaren, omdat niet tegelijkertijd verzekering tegen
ziekte en ouderdom werd geregeld. Die drie behoorden volgens hen bij elkaar.
Lohman bestreed de wet vooral, omdat de verplichting van de werkgever, een
privaatrechtelijke, werd overgenomen door de staat en dus omgezet in een
publiekrechtelijke. Kuyper had soortgelijke bezwaren en probeerde door een
amendement zijn zienswijze er door te krijgen, wat mislukte. Bij de eindstemming
was hij vóór, omdat er iets moest gebeuren. Lohman daarentegen stemde tegen. De
wet werd aangenomen door de Tweede Kamer, maar de liberale Eerste Kamer
verwierp haar, en even scheen het, of de zaak op de lange baan zou geschoven worden,
doch het eert het ministerie, dat het de ongelukkigen niet de dupe wilden laten worden
van het verschil van inzicht. Een gewijzigd ontwerp werd ingediend, waarbij in
belangrijke mate aan de bezwaren van de tegenstemmers werd tegemoetgekomen;
het ontwerp werd nu in beide Kamers aangenomen. De werkgever mocht voortaan
ook zelf het risico dragen of dat overdragen aan een vennootschap of vereniging.

Leerplicht.
De leerplichtwet bracht ook geanimeerde discussies. Opmerkelijk is, dat enkele jaren
tevoren reeds een discussie was gehouden tussen Kuyper en Lohman, waarbij de
eerste zich niet afkerig van leerdwang betoonde en daarbij zich beriep op Luther.
Lohman was fel tegen en wees er Kuyper op, dat hij overigens ook niet gewoon was,
zich op Luther te beroepen.
Nu kwam het ministerie met een voorstel, dat vooral gezien moest worden als een
sociale wet om het kind tegen een te vroegtijdige exploitatie te beschermen. De
socialisten waren tegen, niet omdat zij leerdwang veroordeelden, maar de regeling
was volgens hen verre van voldoende en de lasten, die op de ouders werden gelegd,
werden niet gecompenseerd door andere sociale maatregelen.
Van rechts was men ook tegen. Het verzet kwam hoofdzakelijk van de zijde van
Lohman, die meende, dat de staat door het opleggen van leerplicht, dat is door het
reguleren van schoolbezoek,
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zich schuldig maakt aan een vergrijp jegens het recht en de taak van de ouders.
Kuyper en zijn aanhangers volgden hem.
De Rooms-Katholieken waren ook tegenstanders, behalve Schaepman en Kolkman.
Bij de stemming heerste er grote spanning.
Er waren 99 leden aanwezig, van wie 50 voor en 49 tegen stemden. De enige
afwezige was graaf Schimmelpenninck, die tegengestemd zou hebben, maar hij was
van zijn paard gevallen en gewond en kon derhalve niet meestemmen. Met zijn stem
hadden de stemmen in een voltallige vergadering gestaakt en was de wet verworpen
geweest. De schimmel van graaf Schimmelpenninck moest heel wat horen over zijn
wandaad.
Graaf Schimmelpenninck en zijn biek
Doen beiden aan politiek;
De graaf zei tegen zonder manco,
De schimmel zei: wij stemmen blanco.
Zo werd Borgesius' leerplichtwet
Door paardepolitiek gered.

Dr. Schaepman kreeg het hard te verduren. De Limburger Koerier schreef:
‘De teerling is dus geworpen. De tyrannische schooldwang is met 50 tegen
49 stemmen in de Tweede Kamer aangenomen. Dat wil zeggen: één mens
heeft aan honderdduizenden landgenoten het gevloekte slavenjuk van de
leerplichtwet op de nek gelast. Die ene mens kan er zich op beroemen, dat
hij het Nederlandse volk een dwangbuis heeft aangewrongen. En vraagt
gij, wie die ene mens is, dan moeten wij u helaas antwoorden: Dat is Dr.
Schaepman. Ja, waarachtig, hij is het. Diepbedroevend voorman! Limburg,
oud trouw katholiek Limburg, hoed u voor 't Schaepmannianisme...’
Schaepman zelf bleef rustig onder alle aanvallen en schreef aan Nolens, die wèl
‘voor de bandjir geweken was’:
‘Ik zit hier met een beetje bronchitis. Zend mij s.v.p. de Limburger
Koerier met de oorlogsverklaring uit Amstenrade. Ik moet mij toch een
beetje amuseren.’
De felle verzetshouding van velen van rechts werd ook veroorzaakt door de mening
dat hier net als in 1878 nieuwe lasten aan het bijzonder onderwijs werden opgelegd
onder het mom van verbetering
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van het onderwijs. Dit was onjuist. Borgesius heeft beloofd en zijn belofte ridderlijk
gehouden, dat de bijzondere scholen geen financiele schade door de nieuwe wet
zouden lijden.

De woningwet.
Dikwijls zien we aan een oude woning een bordje bevestigd met het opschrift:
ONBEWOONBAAR VERKLAARDE WONING
Als we dat lezen, moeten wij ook aan Borgesius denken. Hij heeft gezorgd, dat er
toezicht kwam op de woningen en woningbouw; de gemeentebesturen kregen het
recht en de plicht ten bate van de volksgezondheid bepaalde woningen te doen
ontruimen en met het bovenstaande opschrift te versieren. Verbetering van de
woningtoestand was ook dringend noodzakelijk. Uit een enquête te Maastricht neem
ik het volgende over:
‘Ik heb huizen gekend, die een paar duizend gulden waard waren en die
een 20 à 22 % aan de verhuurder opbrachten. Die huizen zijn zo oud, dat
zij ternauwernood aan elkaar hangen en bevatten soms 1,0 kamers. Een
arbeider betaalt voor iedere kamer 60 à 75 centen per week en daar woont
hij dan met vrouw en kinderen. Het is mij eens overkomen, dat ik 's avonds
laat op een kamer kwam, waar de hele familie op stro lag, vijf op een rij.
De meeste arbeiders hebben maar - één kamer. Zulk een vertrek, dat dag
en nacht gebruikt wordt en slechts zelden geventileerd is, is een brandpunt
van infectie en ongezondheid.’
Nu, 60 jaar later, is de toestand ook nog niet bevredigend, mee een gevolg van de
woningnood, en is er vooral ten plattelande nog heel wat op te ruimen en op te
knappen, maar de toestanden, zoals ze toen, wat arbeiderswoningen betreft, regel
waren, zijn nu uitzonderingen, waarover de krant uitvoerige reportages met foto's
plaatst.
De jeugd werd beschermd, o.m. doordat het mogelijk werd de ouders uit de
ouderlijke macht te ontzetten, strafzaken tegen de jeugd werden anders geregeld en
de straffen in overeenstemming gebracht met de aard en de toekomst van de jeugd.
Zo heeft dit ministerie onder leiding van deze twee eminente
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liberalen heel wat tot stand gebracht, en ook getoond, dat het niet juist is, althans
niet voor de ‘jongere richting’, dat de liberaal geen sociaal gevoel heeft. Tijdens dit
ministerie had de inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina plaats, waarover in
het eerste hoofdstuk is geschreven.

De eerste Vredesconferentie.
Ook de eerste Vredesconferentie kwam in deze periode in Den Haag bijeen, een
grote eer, maar een eer, die ook zorgen baarde. Bij de uitnodigingen werden de Paus
en de beide republieken in Zuid-Afrika gepasseerd. De eerste, omdat Italië dit als
een onvriendelijke daad zou beschouwen, de beide republieken, omdat anders
Engeland de uitnodiging niet zou aanvaarden. Het is het ministerie kwalijk genomen,
maar het kon moeilijk anders. De vorming van een Permanent Hof van Arbitrage,
dat in Den Haag zetelde, was feitelijk de enige vrucht van de besprekingen. Nederland
had zijn best gedaan en werd alom geprezen om zijn organisatie en zijn initiatieven
(feitelijk was de hele zaak op touw gezet door tsaar Nicolaas II, die echter om geen
argwaan te wekken, het verzoek tot regeling en bijeenroeping aan onze Koningin
had gedaan).
De Boerenoorlog, elders in deze serie beschreven, vergalde al heel spoedig de
vreugde over de vredesconferentie, en ook nu was de positie van onze Regering, die
geen interventie kon toepassen, moeilijk, vooral ook, omdat de stemming in ons land
soms gevaarlijk heftig werd, tot in de Eerste Kamer, waar de voorzitter zo kras sprak,
dat het kabinet meende de Engelse regering te moeten meedelen, dat deze uitlating
geheel particulier was.
Het zenden van de ‘Gelderland’ om Kruger af te halen, is en blijft een daad van
moed en menselijkheid, waarvoor Zuid-Afrika de Koningin en haar ministers steeds
dankbaar is gebleven.
Onder Kuypers bewind is er een poging gedaan om te bemiddelen, een poging,
die niet geheel zonder resultaat is geweest en mede geleid heeft tot de vrede van
1902.
In 1901 was de verhouding met Engeland vrij gespannen, een soort boycot-actie
tegen Engelse waren werd ingezet, en Japikse haalt een schrijver aan, die zelfs
beweert, dat Engeland onze Regering heeft gewaarschuwd, dat wij zeer kwetsbaar
waren in onze koloniën!
In tal van andere Europese landen was de sympathie voor
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Kruger en Zuid-Afrika ook groot, maar de regeringen gaven niet thuis, toen de oude
president op bezoek wilde komen.
Tenslotte ook een geval, dat zelden in onze geschiedenis is voorgekomen. De
ministers Borgesius en Lely combineerden het ministerschap en het lidmaatschap
van de Kamer. Verboden was het toen nog niet, maar het was wel zeer ongebruikelijk.
Lohman becritiseerde deze toestand vrij fel en hoopte niet, dat het een slechte usance
zou worden. Misschien heeft het verband gehouden met de vrees, dat bij eventuele
verkiezingen door het bedanken van de ministers, de regeringsmeerderheid, die toch
al klein was, nog meer zou slinken. De districten van twee andere ministers, die wèl
bedankt hadden, waren verloren gegaan, het ene aan een socialist, het andere aan
een vrij-liberaal.
Na een periode van hard werken kwam het einde van dit zo productieve kabinet
door de verkiezingen van 1901, die geheel in het voordeel van ‘verenigd rechts’
uitvielen.
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4. Kuyper
Verbrokkeld liberalisme.
De nieuwe eeuw begon in ons land met de definitieve val van het liberalisme. Sedert
1848, toen in feite onze parlementaire geschiedenis een aanvang nam, hadden de
liberalen en conservatieven, tussen wie in wezen geen verschil bestond, de macht in
handen gehad met slechts één onderbreking: de periode-Mackay. De conservatieven,
die in 1854 nog 27 van de toenmaals 68 zetels van de Tweede Kamer bezetten, waren
bij de aanvang van de regering van Koningin Wilhelmina al 10 jaar van het
staatkundig toneel verdwenen. Maar de liberalen hielden het langer vol. Van 1891 1901 bezetten zij het regeerkasteel, zij beheersten ook de universiteiten, de
koopmansbeurs, de nijverheid, zij hadden het intellect en de baantjes, zij waren in
vele opzichten het evenbeeld van de libertijnse regenten uit de 17de eeuw.
Wat die baantjes betreft, een ‘kerkelijke’ burgemeester of schoolopziener boven
de grote rivieren was een witte raaf, want met laatdunkendheid werd neergezien op
allen, die niet meezongen in hun koor. Predikanten en onderwijzers waren de ijverige
propagandisten voor ‘het denkend deel der natie’, dat godsdienstig de Groninger
richting aanhing, het modernisme koos of soms atheïstisch was.
De verkiezingen van 1901 leverden een verpletterende nederlaag op voor het
zittende kabinet Pierson-Borgesius, dat toch onmiskenbaar op legislatief gebied veel
had tot stand gebracht. ‘Wij hebben te veel naar links gekeken’ verklaarde Pierson
kort na zijn aftreden, maar dat kon moeilijk als de enige oorzaak gelden. Wel hadden
behoudende elementen onder de liberalen met zorg, zo niet met wantrouwen, de
sociale wetten van hun vooruitstrevende partijgenoten ontvangen, maar aan de andere
kant waren er ook stromingen, die de koers nog scherper ‘links’ wilden bepalen en
die pleitten voor algemeen mannen- en vrouwenkiesrecht en een nog krachtiger
sociale politiek. Toen hun denkbeelden door de Liberale Unie werden verworpen,
scheidden zij zich af en stichtten in 1901 de Vrijzinnig Democratische Bond, waarbij
zich een groep radicalen, die al eerder het liberale leger had verlaten, aansloot.
Zo was de eens zo machtige falanx in drie groepen uiteenge-
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vallen, want de Vrij-Liberalen, die een Thorbeckiaanse politiek wensten, hadden
zich al eerder afzonderlijk georganiseerd. Van rechts naar links werd het verbrokkelde
front derhalve gevormd door de Vrij-Liberalen, de Unie-Liberalen, de
Vrijzinnig-Democraten. En al steunden ze over en weer elkaars candidaten, vooral
bij de herstemmingen, de grote verdeeldheid was toch een geduchte verzwakking,
en een reëel gezamenlijk programma kon niet worden opgesteld.
Daarbij kwam de toenemende betekenis van het socialisme, dat vooral na de
oprichting van de S.D.A.P. in 1894 met haar sterke organisatie en enthousiaste leiders
niet alleen onder de arbeiders grote aanhang kreeg, maar ook in de kringen van de
jonge intellectuelen. Advocaten, predikanten, onderwijzers, zij werden bekoord door
het nieuwe evangelie. In een paar jaar tijds verdubbelde het aantal afgevaardigden
van de S.D.A.P. in de volksvertegenwoordiging.
En tenslotte werkte tot de val van het liberalisme ook mee het feit, dat de
‘kerkelijken’ in tegenstelling met vorige verkiezingen nu eensgezind optrokken. Bij
de opening der Deputatenvergadering wees Dr. Kuyper op de noodzaak om op
kerkelijk en leerstellig gebied zich tegen Rome te weer te stellen, maar om ‘in de
burgerstaat’ hun steun te aanvaarden. Anderzijds was zijn toon tegenover de
Vrij-Antirevolutionairen zeer verzoenend, en zelfs de Christelijk-Historischen, toen
nog niet met de Vrij-A.R. verenigd, werden als waardevolle bondgenoten begroet.
Vooral de strijd tegen de leerplicht had de Rooms-Katholieken en de verschillende
protestants-christelijke groepen dichter bij elkaar gebracht, terwijl de persoonlijke
dienstplicht, vroeger een twistappel, geen scheiding meer bracht, dank zij de liberalen.
Toen de uitslag van de herstemming bekend werd, was deze toch nog een
verrassing: 58 rechtsen, nl. 25 R.K., 24 A.R., 7 Vrij A.R. en 2 C.H., terwijl de
linkerzijde werd gevormd door 35 liberalen van diverse pluimage en 7 socialisten.
Vooral in de noordelijke provincies waren de verliezen van de liberalen groot. ‘Nog
nimmer, ook in 1888 niet, hadden de liberalen zulk een nederlaag geleden. Hun rijk
in Nederland scheen geëindigd.’ Aldus het oordeel van Dr. Japikse. En inderdaad,
nimmer heeft de Tweede Kamer weer een liberale meerderheid gekend, al bleef het
aantal vrijzinnigen nog vele jaren betrekkelijk groot, dank zij de steun van de S.D.A.P.
bij de herstemmingen, waaraan eerst een einde kwam door de invoering van de
evenredige vertegenwoordi-
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ging. Wel heeft ons land nog twee keer een liberaal kabinet gehad, maar het kon
slechts bestaan bij de gratie der socialisten of een deel der rechterzijde. In de Eerste
Kamer, waar in 1901 nog bijna 3/5 deel der zetels door liberalen was bezet, kwam
de nederlaag in 1904, toen de senaat werd ontbonden en de rechtse partijen een sterke
meerderheid verwierven, dank zij het feit, dat Zuid-Holland, dat 10 leden afvaardigde,
‘om’ was.

De premier.
De drie liberale ministeries, die van 1891-1901 de leiding hadden gehad, droegen
een dubbele naam: Van Tienhoven-Tak van Poortvliet, Roëll-Van Houten en
Pierson-Borgesius, een weerspiegeling van het feit, dat geen der formateurs een
dominerende positie innam in het door hem gevormde kabinet.
Dat werd nú anders.
Tussen 1901 en 1905 zetelde in ‘het torentje’ een minister-president en niet een
tijdelijk voorzitter van de ministerraad, zoals ons land tot nu toe had gekend. Het
begon hier een beetje op Engeland te lijken, waar de prime-minister steeds een
bijzondere positie heeft ingenomen. De feitelijke toestand was met de nieuwe regeling
in overeenstemming. De persoon van Kuyper domineerde sterk te midden van zijn
collega's, ‘als een volbloeiende chrysant tussen een groep rozen’.
Koningin Wilhelmina trok als constitutionele vorstin de enig juiste conclusie uit
de uitslag der verkiezingen, door de leider van de coalitie te verzoeken een kabinet
te vormen. Zij verschilde in dezen van haar vader, die, hetzij met succes, hetzij
tevergeefs, zowel Thorbecke als Kuyper had trachten uit te schakelen. Groen had dit
pogen ten opzichte van Thorbecke eens met ostracisme gekenschetst. Lohman schijnt
in 1901 nog even gedacht te hebben aan een nieuw Ministerie Mackay, maar deze
grijze staatsman voelde daar niets voor. ‘Ik aan het hoofd, gij (Lohman) en Kuyper
onder mij, het zou zijn Mercurius, die de raad der goden presideert.’
En zo werd dan Dr. Kuyper belast met de samenstelling van een kabinet, een
besluit, dat niet alleen in rechtse, maar ook in sommige linkse kringen voldoening
wekte. Men zag in hem de democraat, de man van de ‘kleine luyden’, wiens verleden
een krachtig ingrijpen ten gunste van de sociaal misdeelden waarborgde. Zijn
deputatenrede ‘Maranatha’ stemde zelfs vele socialisten hoopvol.
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‘Gelijk het een man betaamt, wil hij de gevolgen van zijn daden dragen’, schreef een
liberaal, ‘en aan 's lands belang eigen rust, desnoods eigen naam, ja ook eigen persoon
offeren. Met deze afloop - de heer Kuyper moge slagen of niet -, is het vaderland
geluk te wensen.’
In 1905 was de toon wel heel anders.
Het beeld van de chrysant te midden van de rozen wordt ook door de historie
gerechtvaardigd, want de overige ministers uit dit kabinet zijn thans vrijwel vergeten.
Bergansius, de bekwame R.K. Minister van Oorlog, en zijn geloofsgenoot, de scherpe
Mr. Loeff, betekenden na de premier wel het meest. Idenburg, die na het overlijden
van Asch van Wijk de portefeuille van Koloniën kreeg, stond nog te veel aan het
begin van zijn politieke loopbaan, om op te vallen, iets wat trouwens ook niet in zijn
aard lag.

Teleurstelling.
Het kabinet Kuyper kwam met een uitgebreid program, waar echter betrekkelijk
weinig van terecht is gekomen. In dat opzicht is zijn ministerschap teleurstellend
geweest, en dit gevoel van onvoldaanheid heerste niet alleen bij zijn tegenstanders.
Wel zijn er verschillende ontwerpen klaargekomen, zoals belangrijke sociale
maatregelen, maar tot een openbare behandeling hebben zij het niet gebracht. Daarom
is het voor Kuyper zulk een bitterheid geweest, dat hij in 1905 niet de gelegenheid
kreeg, zijn arbeid te voltooien, en dat ook in 1909 daartoe de weg werd afgesneden
door het in zijn ogen ontijdig optreden van Heemskerk.
Er waren ook verontschuldigingen: een liberale Eerste Kamer, de ernstige ziekte
van de Koningin, die stagnatie veroorzaakte, de internationale spanningen, veroorzaakt
door de Russisch-Japanse oorlog, de ‘onervarenheid der rechterzijde’, en niet het
minst de stakingen van 1903. Al deze factoren kunnen echter slechts ten dele de
betrekkelijk geringe legislatieve vruchtbaarheid verklaren en verontschuldigen.
Misschien is van meer betekenis, dat de coalitiegenoten het op alle punten niet eens
waren. Speciaal op sociaal gebied wensten velen lang zover niet te gaan als Kuyper,
en een feit is het, dat er in het ministerie niet veel ‘progressieven’ zaten. Een zeker
plooien was eis, vooral na de ervaringen tijdens het eerste coalitiekabinet opgedaan,
en een buitenstaander kreeg daardoor de indruk - en misschien niet ten onrechte ‘dat Kuyper zijn eigen wensen en voorliefde te veel aan de behoeften der coali-
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tie heeft ondergeschikt gemaakt, zo niet opgeofferd’. Dat in eigen kring die gedachte
ook leefde, bleek wel uit het optreden van Staalman, die zich van de A.R. Partij
losmaakte.
Men zou ook nog kunnen zeggen, dat Kuyper meer de propagandist, de volksleider,
de woordkunstenaar, de organisator en bovenal de theoloog-zielszorger was dan een
wetgever. Zijn kracht lag meer in zijn optreden op een Deputatenvergadering, in zijn
schitterende driestarren in ‘De Standaard’ of de innige meditaties in ‘De Heraut’ en
ook in zijn magistrale redevoeringen in de Kamer, dan in zijn arbeid achter zijn
ministersbureau.
Er waren in zijn optreden ook elementen, die prikkelend werkten. ‘Hij was
allerminst een irenische figuur, hij hield van het pompeuze en had er geen bezwaar
tegen onder de schijnwerper te staan. Dat ligt ons niet. Schimmelpenninck ondervond
het, toen hij op het Huis ten Bosch ging wonen, Thorbecke bij zijn ministeriële reis
naar Limburg, Kuyper ook bij meer dan één gelegenheid. De nuchtere zin van ons
volk grenst soms dicht aan het benepene. En ook afgezien daarvan, het eert zijn grote
mannen liefst niet eerder dan enige jaren na hun dood.’ Wat het laatste betreft is deze
opmerking ten volle waar. Een journalist, die Kuyper in 1905 een calvinistische
roofvogel schold, een groot gevaar voor ons volk noemde, roemde hem in 1923, drie
jaar na het overlijden, als ‘de grote parlementaire en politieke figuur in de eerste 25
regeringsjaren van onze Koningin, een all-round figuur, die het openbare leven van
ons volk een mensenleeftijd en langer beheerste, een heros, die het brandend
middelpunt was van jarenlange parlementaire strijd, een machtige en indrukwekkende
gestalte, die ver boven alle anderen uitstak en die tot het verre nageslacht zal spreken’.
Dat hij nu nog vaak als boeman dienst doet, spreekt ook alleen al boekdelen.

De antithese.
Wat Kuyper vooral kwalijk werd genomen, was, dat hij de antithese op de voorgrond
stelde, de onoverbrugbare kloof tussen de moderne en de christelijke
levensbeschouwing, die hij op elk terrein zag, ook op staatkundig gebied. Door de
propaganda van tegenstanders is daarvan gemaakt, dat hij het volk trachtte te verdelen
in gelovigen en heidenen, terwijl Kuyper die tegenstelling alleen zag in de principiële
opvattingen, waarin hij overigens niet
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alleen stond. Opmerkelijk is, dat iemand als Van Houten nooit beschuldigd is van
de prediking van de antithese, al is van hem de volgende uitspraak afkomstig:
‘Het verschil tussen ons en de gelovigen ligt slechts daarin, dat zij menen
een bijzondere kenbron van gods (zonder hoofdletter) wil en leiding te
bezitten in een geopenbaarde waarheid, terneder geschreven in een
zogenaamd heilig boek, geïnterpreteerd door priesters volgens een
kerkelijke leer, die door een onfeilbare paus of een concilie is vastgelegd.
Wij erkennen noch een openbaring als kenbron van waarheid en recht,
noch het gezag van enig kerkelijk orgaan; ons staat slechts de rede ten
dienste, bij wier licht wij uitgingen van de volkswil in het heden en die
we in het verleden waarnemen, haar vermoedelijke gevolgen overzien,
geluk en welvaart trachten te bevorderen en leed af te wenden.’
En hij besluit met te zeggen, dat niet het zogenaamde woord gods, maar de rede
is de lamp voor onze voet en het licht op ons pad. Het is geen conflict tussen dogma's,
maar tussen geloof en ongeloof, tussen lijnrecht tegenstrijdige wereldbeschouwingen.
En Cort van der Linden zei het weliswaar minder cru, maar zijn beschouwing
komt op hetzelfde neer:
‘Naar liberale beginselen heerst de rede oppermachtig. De clericalen
daarentegen handhaven voorrechten, welke elders hun bron hebben dan
in uitspraken van het verstand, kennen gezag toe aan bevelen, welke
vreemd zijn aan de rede. De liberalen kunnen voorrechten en gezag slechts
aannemen, omdat het nut begrepen wordt. De liberale partij op het vaste
land van Europa is voortgekomen uit de Franse revolutie.’
Zo had ook Groen het begrepen, toen hij zijn ‘Ongeloof en Revolutie’ schreef en
de leus aanhief: Tegen de Revolutie het Evangelie!
Toch zijn Van Houten, Groen noch Cort van der Linden ooit vervolgd, omdat zij
de antithese predikten, terwijl Kuyper te pas en te onpas ‘de uitvinding’ van het
begrip wordt aangewreven. Is het misschien, omdat hij het woord gebruikte en
consequent was in de toepassing?
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Heel het raderwerk.
In ‘Een halve eeuw van strijd’ schrijft Schaper, dat in januari 1903 spontaan een
spoorwegstaking uitbrak als gevolg van de bittere grieven van het spoorwegpersoneel.
Deze voorstelling is niet geheel juist. De staking had een andere achtergrond dan de
slechte omstandigheden, waaronder de spoormensen arbeidden. Toegegeven moet
worden, dat zij reden tot klagen hadden. De arbeidsvoorwaarden, lonen en
rechtspositie waren slecht, vooral bij de S.S. Een groot deel van het personeel werd
gerecruteerd uit de arbeidersbevolking van het platteland, die aan slechte betaling
gewoon was. Het minimumloon van een arbeider bij de S.S. was 90 cent per dag.
Zijn vrouw kon als wachteres er nog een kwartje bijverdienen, plus vrij wonen. In
een grieven-cahier van de socialistische vereniging van spoorwegpersoneel werd
verhaald van een beambte, die 96 cent per dag verdiende, zijn vrouw als wachteres
24 cent. Hij had 8 kinderen, was in 16 jaar niet gestraft en deed met zijn vrouw dienst
van 's ochtends half zes tot 's avonds half elf zonder één vrije dag. De dienst van de
vrouw bestond in het bedienen van de afsluitbomen bij haar huis, een werk, dat haar
veel vrije tijd liet, maar haar toch de ganse dag in een verantwoordelijke positie
plaatste.
De directies der spoorwegen wensten geen organisaties te erkennen en lieten
brieven van die organisaties onbeantwoord. Aanvankelijk werden aangeslotenen
zelfs ontslagen of hun werd het leven zuur gemaakt.
Verbetering was dringend noodzakelijk. Doch de staking, die in januari 1903 uitbrak,
geschiedde niet om deze rechtmatige grieven, maar om iets heel anders. Het was in
de eerste weken van 1903 in Amsterdam heel onrustig. In verschillende bedrijven
kwam het tot moeilijkheden, omdat de georganiseerde stakers eisten, dat naast hen
geen ongeorganiseerden zouden werken. De ene staking na de andere brak uit: in de
havens, onder de schuitenvoerders, de koetsiers, de pakhuisknechten en andere
categorieën. De bonden van spoorwegpersoneel besloten geen ‘onderkruiperswerk’
te verrichten en geen wagens ‘voor te zetten’ bij de vemen, waar gestaakt werd. Ook
verzetten ze zich tegen het lossen van een schip bij het terrein van de H.IJ.S.M. Toen
een arbeider weigerde rangeerderswerk te verrichten, werd hij geschorst of ontslagen
(de lezingen zijn niet gelijk) en daarop volgde een staking van een groot
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deel van het spoorwegpersoneel te Amsterdam, want de beweging sloeg ook over
naar de S.S.
Spoedig was de stad vrijwel geïsoleerd van de rest van het land, en ook elders
dreigde alles spaak te lopen. Niemand was op deze spontane actie bedacht, ook de
Regering niet. ‘Niet het flauwste vermoeden was tot enig departement doorgedrongen’,
verklaarde Dr. Kuyper.
Tegelijk nam het aantal stakingen nog toe bij andere bedrijven, en de houding
tegenover de werkwilligen kan gevoeglijk met terreur worden bestempeld, al
verklaarde Vliegen, dat van de mishandelden bij Durgerdam ‘maar’ drie personen
in het ziekenhuis behoefden opgenomen te worden.
Ook de directies van de spoorwegen waren overtroefd en zij besloten toe te geven,
al was dit in strijd met de reglementen en concessiebepalingen. Toen de 31ste januari
dit bericht bij de vergadering van stakers binnenkwam, werd besloten de volgende
dag het werk te hervatten.
Groot was de vreugde bij de verenigde groepen: de S.D.A.P., de Vrije Socialisten
en de Anarchisten. ‘Aan alle kanten weerklonken de socialistische liederen en
Amsterdam was heel de nacht in rep en roer’, schreef Vliegen. In woord en tekening
werd de overwinning verheerlijkt:
Heel het raderwerk staat stil,
Als uw machtige arm het wil.

‘Vreugde is een te zwak woord voor wat de socialisten na de staking voelden, zij
verkeerden in een staat van geestdrift, van hyperbolische vervoering. De keer der
tijden scheen gekomen en het was de socialisten alsof zij de dreunende stap der
drommen hoorden, eindelijk in beweging gekomen, om de spits te volgen in haar
opmars naar de nieuwe maatschappij’, schreef de S.D.A.P.er Dr. A.J.C. Rüter in zijn
zeer hoogstaande dissertatie over de spoorwegstaking van 1903.

De ‘worgwetten’.
Door sommige liberalen was de Regering beschuldigd van slapheid, maar Dr. Japikse
oordeelt terecht, dat zij onvoldoende machtsmiddelen had op het ogenblik van de
staking en dat de wettelijke bepalingen om een chaos te verhoeden, niet aanwezig
waren. Wel werden direct militairen en marechaussée's naar Amsterdam ge-
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zonden, maar zij bepaalden zich tot het voorkomen van ordeverstoring, en zelfs de
socialisten prezen hun tact. De vraag deed zich echter voor, of de Regering niet de
taak had bij herhaling van dergelijke acties anders en preventief op te treden. Want
steeds duidelijker bleek, dat achter de hele beweging de gedachte school, om door
stakingen de Regering te dwingen, allerlei eisen, en lang niet alleen sociale, in te
willigen. Vooral de syndicalisten en anarchisten hoopten op deze wijze een greep
naar de macht te doen. Troelstra waarschuwde, maar verklaarde aan de andere kant
geen spelbreker te zullen wezen.
Direct na de januaristakingen gingen er stemmen op, dat er maatregelen moesten
worden getroffen om het stilleggen van vitale bedrijven onmogelijk te maken. Ook
de Regering was die mening toegedaan, maar Dr. Kuyper stelde daartegenover, dat
dan ook de rechtspositie van de spoorwegmensen moest worden geregeld, opdat zij
niet weerloos kwamen te staan tegenover de directies. In een regeringsverklaring
werd dit ook duidelijk uitgesproken:
‘Ten eerste moet onder de steeds beschikbare middelen van de Staat voortaan een
spoorwegbrigade worden opgenomen, die in geval van nood 's Rijks dienst op de
spoorwegen verzekeren kan. Er moet in de tweede plaats onder het personeel zelf
een andere geest gekweekt worden, door aan grieven die rechtmatig blijken, recht
te doen. Te dien einde zal een Staatscommissie met enquête-bevoegdheid de
dienstvoorwaarden en rechtspositie van het personeel hebben te onderzoeken en
voorstellen moeten ontwerpen, om voor nu en in de toekomst aan het personeel
vastheid van positie onder 's Rijks bescherming te verzekeren. In de derde plaats
mag niet worden uitgesteld, om wat misdadig is, dan ook misdrijf in ons recht te
heten. De persoonlijke vrijheid op het arbeidsveld moet met beter waarborgen omringd
worden (dit ging tegen het hinderen van werkwilligen) en naast de openbare ambten
zijn er diensten, waarbij niet elke plichtsverzaking door de Overheid straffeloos kan
worden geduld.’
Direct ontstond een heftige agitatie onder de socialisten. Er werd een Comité van
Verweer opgericht, waarin naast Vliegen en Oudegeest de ultra-revolutionairen
zitting hadden. De ‘vrijheid van de arbeider’ moest worden beschermd en zelfs
werden plannen gemaakt, om te verhinderen, dat de leden van de Staten-Geneaal
naar Den Haag zouden reizen, om de wetsvoorstellen te behandelen.
De Regering liet zich echter niet intimideren. De werkzaam-
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heden werden voortgezet en zonder overhaasting werden de drie ontwerpen behandeld.
Groot was de spanning bij de debatten, en vooral de strijd tussen Lohman en Schaper
was heel fel.
Toen het Comité zag, dat de wetten zouden worden aangenomen, proclameerde
het een nieuwe staking van het spoorwegpersoneel. Deze maal trad de Regering
doortastend op. De spoorwegstations werden door militairen bezet, waartoe een paar
lichtingen werden opgeroepen. De werkwilligen werden krachtig beschermd, en
maatregelen werden genomen, om - zij het op beperkte schaal - het vervoer in stand
te houden. Nog gaf het Comité het niet op, en toen de Tweede Kamer - met de
stemmen van de socialisten en vrijzinnig-democraten tegen - de wetsontwerpen
aannam, waarbij staking in sommige gevallen strafbaar werd gesteld evenals
bedreiging en andere intimidatiemiddelen tegenover werkwilligen, proclameerde het
Comité de algemene staking bij het transportwezen over het hele land, waarbij
Troelstra volgens Schaper voorstemde tegen de zin van verschillende partijgenoten.
De oproep was vol demagogie:
‘Zo zullen wij dan worden geknecht!
Zo zal ons alle recht worden ontnomen om te strijden voor een betere
toestand!
Zo zal de regering van “Christenen” zorgen, dat wij ons leven op de meest
òn-Christelijke wijze moeten voortslepen, dat
HONGER EN ELLENDE
voortdurend ons deel zullen zijn en dat de
KAPITALISTEN HUNNE BRANDKASTEN
zullen kunnen blijven vullen
ten koste van de welvaart der arbeiders.
Er zullen wetten worden aangenomen, waardoor de arbeiders geheel
ZULLEN WORDEN ONDERWORPEN
aan de patroons.
Heden is de algemene werkstaking afgekondigd voor alle werkers in de
transportbedrijven, zowel te water als te land, zowel spoor- als
havenarbeiders.
Heden is de dag, dat het gehele Nederlandse proletariaat zal opstaan tegen
zijn onderdrukkers!’
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129. Mr. Aeneas baron Mackay, naar een schilderij van Br. Donders-Hubrecht (Repr. Iconogr. Bureau,
's-Gravenhage).

130. Mr. J.P.R. Tak van Poortvliet (Coll. Icon. Bureau, 's-Gravenhage).
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131. Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman, naar een tekening van Joh. Braakensiek.

132. Dr. H.J.A.M. Schaepman.
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Twee caricaturen op de verhouding Kuyper-Lohman.
133. L.J. Jordaan: ‘Samen op het Hofbal.’

134. Albert Hahn: ‘Samen in de kerk.’
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135. Dr. N.G. Pierson, naar een litho van H.J. Haverman (Coll. Icon. Bureau, 's-Gravenhage).

136. Mr. H. Goeman Borgesius, naar een tekening van J. Braakensiek (Rijks Prentenkabinet, A'dam).
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137. Tekening van Albert Hahn op de spoorwegstaking van 1903: ‘Gansch het raderwerk staat stil
als uw machtige arm het wil’.

138. De beruchte ‘worgplaat’ van 1903, getekend door Albert Hahn onder het opschrift: ‘Dr. Kuypers
zorg voor de kleine luyden’.
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139. Mr. Th. Heemskerk, naar een tekening van M.A. Gérardin (Coll. Icon. Bureau, 's-Gravenhage).

140. Ds. A.S. Talma, naar een tekening van Louis Raemaekers (Coll. Icon. Bureau, 's-Gravenhage).
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Twee caricaturen van de befaamde tekenaar Albert Hahn op de verhouding Kuyper-Heemskerk.
141. Heemskerk (als min. van binnenl. zaken in de galakoets, met Kuyper als palfrenier): ‘Wat is dat
toch voor een onaangenaam gevoel in mijn nek?’

142. Ook nadat de geschillen waren bijgelegd bleef men in het wantrouwen van Kuyper geloven.
Hahn laat Kuyper tot Heemskerk zeggen, in tegenstelling tot de woorden welke deze (met een duidelijke
toespeling op Kuypers befaamde ‘driestarren’ in de Standaard) op de rug zijn gespeld: ‘Waarom kijk
je toch zo nors, broeder Theo? Ik bedoel waarlijk niet, je iets lelijks aan te wrijven.’
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143. Mr. P.J. Troelstra in het vuur van zijn rede tijdens een kiesrechtbetoging op ‘Tweede Roode
Dinsdag’ (september 1911) op Houtrust te Den Haag (Foto-archief Intern. Inst. voor Soc. Geschiedenis,
Amsterdam).

144. J.H. Schaper (Foto Int. Instituut voor Soc. Geschiedenis).
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De staking werd een volledige mislukking. Zo bleef in de hoofdstad, waar de
beweging het felst was, de tram in volledige dienst rijden, de gaslevering bleef er
normaal en alleen de stadsreiniging lag volkomen stil, wat echter volgens Vliegen
de arbeidersvrouwen in de volksbuurten geen reden tot vreugde gaf. In Rotterdam
en Den Haag gebeurde vrijwel niets, en de rage van de stakers om zich weer te melden
voor het te laat zou zijn, was groot. Daarom besloot het Comité reeds de dag na de
proclamatie tot opheffing van de staking. Het Nederlandse kapitalisme en zijn
staatsmacht, omringd door een driedubbele haag van bajonetten, was nog maar al te
goed in staat zijn wil te decreteren, en daarom was het een eis van goede krijgskunde
om te retireren, zo werd verklaard.

Na de roes de kater.
Er waren heel wat slachtoffers, die door het onverantwoordelijk gedoe van de leiders
ontslagen werden: bij de H.IJ.S.M. 1000 en bij de S.S. 600. Een groot deel van deze
misleiden is later weer in dienst genomen. De schuldvraag leidde nu tot
onverkwikkelijke tonelen. Een nachtelijke vergadering van de ‘broeders’ leek volgens
een der nuchtere S.D.A.P.-ers op een hel. De verschillende groepen gaven elkaar de
schuld van de mislukking van de actie en vooral de anarchisten maakten van de
toestand gebruik om de socialisten van bedrog te betichten. Domela beschuldigde
Vliegen en Oudegeest van verraad, en zelfs in de boezem van de S.D.A.P. werd
Troelstra van dubbelhartigheid beschuldigd. De hoge plicht van het ‘Bezint eer gij
begint’ was volgens Schaper geheel vergeten, en nu ontlaadde de spanning zich in
een geweldige scheldkanonnade van de anarchistische elementen. Het gevolg is dan
ook geweest, dat de band met de linkervleugel van de revolutionairen geheel werd
doorgesneden, en ook de scheiding in de arbeidersorganisaties voltooide zich. Naast
het Nationaal Arbeids Secretariaat, dat in 1893 was opgericht en dat geheel in
anarchistische en syndicalistische richting ging, ontstond in 1906 het Nederlands
Verbond van Vakverenigingen, dat nauwe relaties onderhield met de S.D.A.P. en
dat dat na 2 jaar al 8 maal zoveel leden had als het N.A.S. Daarnaast ontwikkelden
zich nu ook sneller de rooms-katholieke en protestants-christelijke organisaties,
welke ontwikkeling haar bekroning vond in de stichting van het Rooms-Katholiek
Vakbureau en het Christelijk Nationaal Vakverbond. Te-

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 3

338
voren had Patrimonium een rol van betekenis gespeeld, ook in de stakingsdagen.
Vooral Talma had de ware aard van de socialistische-anarchistische beweging in
1903 aangetoond, tegelijk pleitend voor verbetering van de sociale toestanden.
Volgens hem was een beweging roekeloos en misdadig, als zij zich niet gebonden
achtte door eer, wet en geweten. Dat de fiolen van toorn en hoon over hem werden
uitgegoten, spreekt vanzelf. En de Regering en speciaal Dr. Kuyper moesten het
natuurlijk ook ontgelden. Hij werd door Albert Hahn voorgesteld een arbeider
wurgend. Tak schreef: Er is met deze minister een vloek over dit land gevaren.
Maar bij een groot deel van het Nederlandse volk - en lang niet alleen bij de
clericalen of ‘kapitalisten’ - heerste opluchting, toen het krachtig optreden van de
Regering een einde maakte aan de woelingen. De ‘worgwet’ werd in 1955, toen even
onverantwoordelijke elementen in de vitale bedrijven te Amsterdam staakten, wel
heel anders beoordeeld door een deel der geestelijke nazaten van de mannen van
1903!
En het opmerkelijke was, dat er zo goed als niet gesproken werd van de wet, die
de enquête voorschreef. Dit onderzoek kwam in 1904 gereed en had tal van
verbeteringen in de positie van het spoorwegpersoneel ten gevolge.

Naar de gelijkstelling.
Zoals van een coalitie-kabinet te verwachten was, bevorderde het Ministerie Kuyper
de rechtsgelijkheid op onderwijsgebied. De onderwijsnovelle-Kuyper in 1905 ging
uit van het principe, dat van rijkswege het openbaar en bijzonder onderwijs te
beschouwen zijn als de twee samenstellende delen van het volksonderwijs en dat het
Rijk, zich op dit standpunt plaatsende, aan beide delen gelijke bijdragen verzekert.
Dit ontwerp wilde dus financiële gelijkstelling ten opzichte van het Rijk brengen,
niet ten opzichte van de gemeenten. Al bleven de besturen van de bijzondere scholen
nog voor grote uitgaven staan, b.v. de bouw der scholen, de bekostiging der
leermiddelen, het onderhoud en dergelijke, de last werd toch aanzienlijk verlicht.
Ook de pensionering van de onderwijzers aan de bijzondere scholen werd mogelijk
gemaakt. Tegen deze verbeteringen kwam echter heftig verzet. ‘Men stond voor
niets’, zei Dr. Kuyper.
Het Nederlands Onderwijzersgenootschap, de Bond van Neder-
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landse Onderwijzers, Volksonderwijs, het Nut en andere organisaties maakten zich
op, om het volk te waarschuwen voor de ‘subsidiejagers’, waarbij niet geschroomd
werd, het christelijk onderwijs inferieur te noemen.
De S.D.A.P. had weliswaar in 1902 op een congres de zogenaamde Groninger
motie aangenomen, waarbij bevrediging van de tegenstanders van het openbaar
onderwijs werd gevraagd, maar een groot deel der afgevaardigden was hiertegen en
stemde in met Mr. Mendels, die zei: Aan het bijzonder onderwijs, dat zo
onpaedagogisch is als het maar kan, wil ik niets geven. Daarmee zal ik misschien
onrecht doen aan de gelovige arbeiders, maar ik dien er het belang mee van de
S.D.A.P., en dat is het hoogste en enige.
Trouwens, de motie was volgens hem onwaarachtig, want zij stelde zulke eisen,
dat deze nimmer door de voorstanders van het christelijk onderwijs zouden worden
geaccepteerd. De motie was meer een paradepaardje dan ernstig gemeend, en Troelstra
erkende zelf later in ‘Het Volk’: Mijn motief was: Hoe halen wij de kerkelijke
arbeiders het best bij de christelijke partijen vandaan?
Hoe de stemming was in de kringen van de Bond van Onderwijzers, de organisatie
die nauw aan de S.D.A.P. was geparenteerd, bleek uit een artikel, toen Heemskerk
de subsidie nog iets wilde verhogen:
‘De Christelijke school randt aan op de meest brutale wijze de kinderlijke
onbevangenheid, sticht onder de jeugd duizendmaal meer kwaad dan alle
oneerbare uitstallingen van boek- en plaatwerk, prentbriefkaarten en
Nieuw-Malthusiaanse middelen, waartegen onze brave Christelijke
Regering zo fel te keer gaat.’
Dergelijk geschrijf deed echter de christelijke school geen kwaad, maar schaadde
wel het openbaar onderwijs, dat hoe langer hoe meer dreigde atheïstisch en
anti-nationaal te worden. Had Liebknecht niet gezegd, dat het ‘neutraal’ onderwijs
het beste mobilisatiemiddel tegen de kerk was? ‘Goede opvoeding maakt, dat er geen
religie meer nodig is.’ En vele van zijn Nederlandse partijgenoten onderschreven
dit, terwijl het ageren b.v. tegen het zingen van het Wilhelmus en het deelnemen aan
de geboortefeesten in 1909 door vele socialistische onderwijzers, het vertrouwen in
‘de school, waaraan de natie gehecht was’, sterk deed dalen.
Maar ook van liberale zijde was geen steun aan het voorstel van Kuyper te
verwachten. Van Welderen baron Rengers, die in
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1889 voor de eerste subsidie had gestemd, verklaarde, dat het hem nu speet dat hij
het gedaan had.
Lohman schreef een brochure ‘De Schoolstrijd heropend’ en verdedigde op warme
en soms felle wijze de voorstellen van het Ministerie Kuyper.
Met alle stemmen van links tegen werd het voorstel aangenomen.
Van belang was ook, dat de rechtspositie van de onderwijzers door deze novelle
werd verbeterd. Het moet gezegd worden, dat sommige besturen wel eens vreemd
met de door hen ‘beroepen’ (men benoemde in de vorige eeuw vaak niet, maar beriep)
onderwijzers omsprongen. Door een akte van aanstelling en de instelling van een
commissie van beroep kwam aan vele wantoestanden een einde.
Voor (en ook nog na) deze verbeteringen hebben de organisaties Barnabas
(weduwen en wezen), Johannes (bejaarden en invaliden) en Lucas (zieken) veel leed
onder de christelijke onderwijzers verzacht.

Het Hoger Onderwijs.
Nimmer is misschien het peil van de debatten in de Tweede Kamer zo hoog geweest
als bij de behandeling van de voorstellen tot wijziging van de Hoger-Onderwijswet,
of het moest zijn in de dagen, dat Thorbecke en Groen de degens kruisten.
De voorstellen bedoelden:
le. aan de rijksuniversiteiten mogelijk te maken de vestiging van bijzondere
leerstoelen;
2e. aan de bijzondere universiteiten en gymnasia gelijkstelling te verlenen, onder
zekere voorwaarden, met de openbare, wat betreft de officiële geldigheid der
examens, titels en bullen;
3e. de mogelijkheid tot stichting van een landbouwhogeschool, een
handelshogeschool en de omzetting van de Polytechnische School te Delft in
een Technische Hogeschool.
Over het eerste en het laatste punt is weinig gezegd. Vrijwel alle leden waren er voor.
Maar het tweede voorstel vond heftige bestrijding van de linkerzijde. Daarbij viel
op de rede van Prof. Van der Vlugt, die toegaf dat ‘destijds’ van de hoogte der liberale
katheders met een zekere laatdunkendheid over andere meningen was gesproken of
gezwegen, welke geest nog niet geheel uitgewerkt was, terwijl er ook onrecht gepleegd
was bij be-
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noemingen. Maar hij verzette zich toch tegen de gelijkstelling, omdat ‘onze tijd meer
dan ooit er behoefte aan heeft, dat zijn meest belovende zonen alvorens ook zij het
strijdperk van het maatschappelijk leven intreden, eerst een vijftal jaren ademen in
een sfeer, althans naar geest en bedoeling, van objectiviteit. Een deel van die
jongelieden aanmoedigen, uitlokken om voor hun leertijd zich te begeven naar zulk
een bijzondere universiteit, waar juist de geest van propagandisme van de aanvang
tot het einde de lucht vervult, dat is, wat men nu wil gaan doen’.
Troelstra was veel scherper. Hij noemde het een verkrachting van de wetenschap
dergelijke inrichtingen te sanctioneren, inrichtingen voor zwakke geesten, doodkisten
voor het wetenschappelijk leven.
Met spanning werd tegemoet gezien, hoe het oordeel van Lohman zou zijn, die
zelf van de Vrije Universiteit was weggewerkt. Hij toonde echter geen rancune en
verdedigde het ontwerp, al had hij bezwaren. Dr. Kuyper antwoordde vooral op de
hoogstaande rede van Prof. Van der Vlugt:
‘Wij zien zó: in den beginne was de Logos en die Logos was God en
zonder die Logos is niets geschapen; waaruit volgt, dat in het geschapene
niet de brute stof is geschapen, maar in onderlinge samenhang, en de
werking daarvan is het product van denken. Voor ons is God de Overdenker
van alle gedachten, die in de kosmos liggen uitgedrukt, en heeft de
wetenschap ten doel om, hetgeen daarin uitgedrukt ligt, met ons denkend
bewustzijn op te nemen en niet te rusten, eer wij dat in volkomenheid en
in organische samenhang in ons eigen bewustzijn kunnen terugvinden......
De strijd is begonnen met de strijd over de mogelijkheid van wonderen.
Die strijd is voortgezet door de Heilige Schrift van alle kanten zo te
behandelen, dat er van de Schrift als Schrift niets overbleef. Die strijd
heeft zich eindelijk voortgezet tegen de heilige Persoon van de Christus,
want waar in de kring der Christenen die Christus de Christus niet is, tenzij
men voor Hem kan knielen met de betuiging: mijn Heer en mijn God,
heeft men in die kringen van die wetenschap Hem verlaagd tot de Rabbi
van Nazareth, een uitmuntend godsdienstleraar, een prediker van lieflijke
barmhartigheid en ontferming’.
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Het voorstel werd aangenomen met alle stemmen van rechts, met uitzondering van
die van Dr. J.Th. de Visser.
In de Eerste Kamer, die nog in meerderheid liberaal was, viel de wet met 27 tegen
22 stemmen. Toen is de Eerste Kamer ontbonden, de eerste en enige keer, dat ‘het
bolwerk der kroon’ buiten de gevallen bij de grondwet voorgeschreven, op deze
wijze uiteenging. De Eerste Kamer was geen spiegel meer van de samenstelling der
Staten, en bij de verkiezingen, die de 3de augustus 1904 plaatshadden, ging de senaat
dan ook ‘om’. Zuid-Holland, dat 10 vertegenwoordigers had, zond deze keer 10
rechtsen. Alleen in Overijsel had de verkiezing voeten in de aarde. De Staten telden
47 leden, maar er was één vacature. Van de 46 waren er 23 rechts en 23 links. Het
was te voorzien, dat elke stemming zou resulteren in een verhouding fifty-fifty,
waarna het lot dan moest beslissen. Nu was er een grote kans, dat het nog te verkiezen
lid liberaal zou zijn, en daarom stelde de linkerzijde voor, de verkiezing van de 3
leden van de Eerste Kamer uit te stellen. Dit voorstel werd met 23 tegen 23 stemmen
verworpen en daarop verlieten de 23 linksen de vergadering, waardoor een verkiezing
onmogelijk werd. Reeds werd er van Regeringszijde gedacht om in te grijpen, toen
de verkiezing van het 47ste lid, een liberaal, dit onnodig maakte. Maar wat gebeurde?
Een der liberalen stemde tot tweemaal toe op de rechtse candidaat, zodat Overijsel
twee rechtse en een linkse afgevaardigde zond. Daar de stemming geheim was, kon
men de dader natuurlijk niet vinden, al werd een der liberalen, die zich gepasseerd
zou hebben gevoeld bij de verkiezing van gedeputeerden, verdacht.
De Eerste Kamer nam nu de voorstellen omtrent het Hoger Onderwijs ook aan en
ze verschenen kort daarna in het Staatsblad. De tijden zijn wel veranderd. In onze
dagen zou welhaast geen Kamerlid, ook al is hij een principieel tegenstander van
een Vrije Universiteit, de billijkheid van de wet van Kuyper betwisten. Dat bewees
de subsidiewet van Gielen en later de wet Cals, en in 1955 schonk de gemeente
Amsterdam een half millioen voor nieuwbouw.

Drankwet.
Met de verkiezingen in het zicht begon de strijd over de drankwet; ‘een onderwerp
van grote sociale betekenis, ook door vorige ministeries ter behandeling in studie
genomen, werd hiermee gediend, al schijnt Kuypers wet niet vrij te pleiten van grote
ingewikkeldheid en omslachtigheid’, zo oordeelt Dr. Japikse.
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Het stelsel van beperkte vergunningen werd ingevoerd, en in een lokaal met
vergunning mochten geen lonen worden uitbetaald, iets, wat vroeger tot zulke ernstige
wantoestanden leidde. Groot was ook de agitatie van zekere zijde tegen deze wet.
De kroegbazen versterkten op luidruchtige wijze het anti-Kuyperiaanse front, en in
straatliederen werd gezongen:
Alle kroegen worden kerken,
En de kellner brengt de Bijbel
Als je om een borrel vraagt.

De wet werd niettegenstaande deze acties aangenomen.

De val.
In 1905 verenigden zich de defstigste oud-liberaal en de hartstochtelijkste socialist
tegen het ‘gevaar-Kuyper’. Het was toen, dat Hans schreef: ‘Kuyper is de
Calvinistische roofvogel, die daar zweeft en loert boven de velden van Holland,
boven de openbare school, boven de staatsbetrekkingen, boven Hogeschool en
Rechtszaal, boven heel ons volksleven.’
Dat loeren op de staatsbetrekkingen sloeg op het feit, dat onder Kuypers bewind
aan de grote bevoorrechting van de liberalen een eind kwam. Zo waren, zoals reeds
werd opgemerkt, bijna alle burgemeesters ten Noorden van de grote rivieren liberaal,
en met de schoolopzieners was het al net zo. Aan dit monopolie was een eind gemaakt.
Een ‘dichter’ gaf op deze wijze de gevoelens van velen weer:
In naam van de vrijheid moet Kuyper d'r uit,
Die 't volk door zijn drijven verdeelt,
Die Nederland langzaam aan Rome verkoopt,
Voor paus nu in Nederland speelt,
Hij heeft het voorgoed bij de natie verbruid,
Werpt Kuyper, werkt Kuyper d'r uit!

Kuyper schreef zelf later: ‘Zoals het toeging, zo voert geen politieke partij die
zichzelve eert, de strijd om de macht. Alleen 1853, toen de jacht op Thorbecke ging,
liet heugenis van zulk een bittere felheid. Niets ontzag, aan niets stoorde men zich
meer. Elk wapen heette goed, zo 't maar wondde. Wat eerst volksdrift scheen, sloeg,
eer de dag der beslissing kwam, in volkswoede over, en onder de jongeren vooral
klom, na de zegepraal, de woede tot politieke
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razernij. Zelfs op de Hochstrasse te Keulen werd ik door een “vaderlands gezelschap”
nagejouwd.’
Dr. Japikse meent, dat er ook ongerustheid bij velen heerste, zelfs bij de
rechterzijde, over Kuypers bemoeiingen met de buitenlandse politiek. Er werd
gefluisterd, dat er besprekingen waren gevoerd met Duitsland en België over een
nauwe aaneensluiting, wat door Dr. Kuyper ten stelligste werd ontkend. De mening
is versterkt, doordat van Dr. Kuyper bekend was, dat hij zeer anti-Engels was, een
gevolg van de Boerenoorlog, welke rancune er bij hem tijdens de Eerste Wereldoorlog
nòg zat. Een actieve buitenlandse politiek, die hij voorstond, daar wilde men in die
tijd absoluut niet aan. De volstrekte neutraliteit werd als de enige juiste politiek
aanvaard en en verdedigd.
De verkiezingen van 1905 brachten de eensgezinde linkerzijde (eensgezind wat
het negatieve betreft) een kleine meerderheid. Er werden 52 liberalen en socialisten
gekozen, een meerderheid, die al spoedig tot 51 werd gereduceerd bij een tussentijdse
verkiezing. Het kabinet Kuyper ging heen. Het was voor de premier zelf een harde
teleurstelling, want het voornaamste werk wachtte nog. Zijn plannen tegen de
financiële gevolgen van ziekte, invaliditeit en ouderdom waren nog in de maak.
Een zwak liberaal kabinet, levend bij de gratie van rechts èn de socialisten, nam
de taak van Kuyper over.
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5. Wisselend beheer
Demonstratie van zwakheid.
Een nieuw ministerie, waarvan De Meester de leiding had (het was gevormd door
Goeman Borgesius, die zelf geen zitting wenste te nemen), stond van de aanvang af
zeer wankel. Links had 52 zetels verkregen, welk aantal spoedig tot 51 daalde. Maar
bij deze 51 waren 7 socialisten, die men moeilijk tot de regeringspartij kon rekenen.
De Vrij-Liberalen hielden zich ook op een afstand en zelfs de Vrijzinnig-Democraten
waren niet te vertrouwen als het over defensie-aangelegenheden ging. Daarbij kwam
nog, dat de Eerste Kamer uitgesproken rechts was. De vorming van het kabinet ging
dan ook moeilijk. ‘Als Borgesius weer een kikker in de kruiwagen had, sprong een
andere er uit.’
Eenmaal gevormd, stond het progressief-liberale kabinet voor grote moeilijkheden
en demonstreerde voortdurend zijn zwakheid, omdat het speciaal bij legerzaken
zonder de steun van rechts zich niet kon handhaven. En het zijn juist deze
defensiekwesties geweest, waarover de ‘Staalmeesters’ tweemaal zijn gestruikeld.
De naam Staalmeester was een originele vinding van Elout, omdat de leider De
Meester heette en de Minister van Oorlog Staal. Raemaekers tekende de heren op
even originele wijze in de dracht van de 17de eeuwse regenten, maar de overeenkomst
was alleen uiterlijk. Van een sterke en trotse regentenheerschappij was geen sprake.
Het ministerie kwam met een plan voor de oplossing van de strijd om het kiesrecht,
en wel met het zgn. blanco artikel. In de grondwet zouden voortaan niet meer de
vereisten voor het actief kiesrecht worden opgenomen, maar dat zou worden
overgelaten aan de gewone wet. Het plan is op papier gebleven, want voor het in
behandeling kon komen, was het ministerie al gevallen. Het enige wat tot stand is
gekomen is een regeling van het arbeidscontract, een ontwerp dat door vorige
ministeries al was geproduceerd en nu gewijzigd werd aangenomen.

's Winters de kazernes dicht.
Soms schijnt zich de historie te herhalen. In 1650 ontstond er een heftig conflict over
de afdanking van krijgsvolk. De Hollandse Staten wilden na het beëindigen van de
Tachtigjarige Oorlog feite-
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lijk het leger afschaffen, de Stadhouder en zijn aanhangers achtten deze bezuiniging
funest voor de weerbaarheid van het land.
Bij de behandeling van de begroting voor 1907 ging de strijd om het zogenaamde
blijvende gedeelte. De miliciens zwaaiden na een vrij korte periode van oefening af,
op een gedeelte na, dat moest blijven voor mobilisatiedekking of voor de handhaving
van de binnenlandse rust. Minister Staal wilde nu dit blijvende gedeelte ook
afschaffen.
‘Ik heb niet het minste bezwaar tegen het sluiten van de kazernes in de winter’,
sprak hij, en eventueel kon een reorganisatie van de landweer, ‘een soort revival van
de oude schutterij’, dan wel de bovengenoemde tweeledige taak van het blijvende
gedeelte op zich nemen.
Hiertegen kwam verzet van rechts en ook van enkele linkse leden van de Tweede
Kamer.
Het kortst en scherpst liet misschien zich de R.K. afgevaardigde Jhr. Mr. de Stuers
uit, toen hij zei:
‘Onze defensie is nog nooit in zulk een angstwekkende staat geweest.
Het leger wordt in de winter tot niets gereduceerd. Ons leger komt de
schutterij zaliger gedachtenis nabij.’
Een ander zei: ‘In april zullen er paarden zijn zonder cavaleristen.’
De socialisten kwamen in een lastig parket. Zij moesten principieel tegen elke
begroting stemmen, maar zij wensten anderzijds gaarne deze minister te behouden.
Troelstra vond een middenweg. Bij de stemming zou zijn fractie de Kamerzitting
verlaten.
Op het laatste moment werd in de nachtelijke zitting van 21 op 22 december (de
nacht van Staal) nog een bruggetje gebouwd, waardoor een deel van rechts toch nog
voor de begroting kon stemmen en de socialisten hun tegen konden laten horen. De
minister beloofde nl. de afschaffing van het blijvende gedeelte nog eens te zullen
overwegen en in elk geval de Kamer tijdig in te lichten, als hij toch tot de afschaffing
zou overgaan.
De zaak scheen gered, maar in de Eerste Kamer werd een maand later de begroting
toch verworpen.
Het ministerie vroeg ontslag. Twee pogingen om een ander te vormen, mislukten,
en het gevolg was, dat het kabinet opnieuw optrad, nu met Minister W.F. ridder van
Rappard als leider van het Departement van Oorlog.
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Het was slechts uitstel van executie, want in december 1907 kwam de zaak opnieuw
aan de orde. Nog voor de kwestie van het blijvend gedeelte volgens toezegging bij
de wet was geregeld, nam de minister alvast maatregelen om de miliciens met 1
december met groot verlof te zenden. Scherpe kritiek was hiervan natuurlijk het
gevolg. De hoofdaanval kwam van Mr. Heemskerk in een zeer goed gedocumenteerde
rede. Van Rappard bekende ongelijk, maar dit kon zijn begroting niet meer redden.
Met 53 tegen 38 stemmen werd ze verworpen. Van de rechterzijde stemden alleen
Lohman en Van Byland voor. De socialisten en Thomson stemden (om andere
redenen) tegen.
‘Nu achtte zich de hele Regering voorgoed geraakt. Zij bood opnieuw ontslag aan,
en de rechterzijde, ofschoon men moet aannemen, dat zij niet bewust op een
kabinetscrisis had aangestuurd, onttrok zich nu niet meer aan de overneming van de
bestuurstaak.’ (Dr. Japikse)

Het in ongerechtigheid geboren kabinet.
Wat nu? Er is gedacht aan een tweede reconstructie van het ministerie De Meester
of de vorming van een zakenkabinet. Maar de meeste adviseurs van de Koningin
meenden, dat de mogelijkheden bij links uitgeput waren. Hoewel de persoonlijke
gevoelens van de Koning of Koningin bij het parlementaire stelsel vrijwel nooit
publiek worden, staat het wel vast, dat H.M. de Koningin ernstig verontrust was over
het gesol met het leger en dat zij een rechts en krachtig kabinet wenste. Toen
Heemskerk de 30ste december 1907 ten paleize werd ontboden, dacht hij, dat hem,
evenals verschillende andere politieke figuren, advies zou worden gevraagd, maar
tot zijn eigen - onaangename - verrassing, werd hem de vorming van een nieuw
kabinet opgedragen, zonder dat op zijn bezwaren een antwoord werd gegeven.
Tal van besprekingen volgden. Heemskerk wilde bedanken en vroeg Dr. Kuyper,
of hij hem als opvolger mocht noemen, wat geweigerd werd. Nog volgden op
Heemskerks verzoek besprekingen van de 3 rechtse voormannen, Kuyper, Lohman
en Kolkman, met de Koningin, waarbij de beide laatsten een kabinet Heemskerk als
de oplossing noemden, terwijl Kuyper eerst nog een poging wilde doen om een
reconstructie van het liberale ministerie te bewerkstelligen en zo dit niet ging, ‘een
noodkabinet Heemskerk’ tot de verkiezingen van 1909 te benoemen.
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Zijn bedoeling was, dat dit kabinet dan zou aftreden, of althans zou worden
gereconstrueerd, waarbij hem een leidende positie werd toebedeeld. Dit laatste wilde
Heemskerk weer niet beloven. Het feit, dat Kuyper na zijn val in 1905 niet weer
zitting genomen had in de Kamer, speelde ook een rol bij het ‘passeren’. Het is nu
eenmaal gewoonte, dat de leider van de oppositie de opdracht krijgt, om ‘de brokken,
die hij heeft gemaakt’ weer te lijmen. Omdat de stemming echter niet zuiver
links-rechts was geweest, gold dit argument voor Kuyper niet.
Het staat nu wel vast, dat de leiders van de beide andere fracties grote bezwaren
hadden tegen een her-optreden van Kuyper en dat ook de Koningin hem niet de
aangewezen persoon achtte. Heemskerk bezweek voor de op hem uitgeoefende
aandrang en accepteerde tenslotte de opdracht. Het was nog moeilijk om de mensen
bij elkaar te krijgen. Idenburg, gouverneur van Suriname, wenste b.v. niet in
aanmerking te komen voor Minister van Koloniën en heeft eerst toegegeven na
persoonlijke aandrang van de Koningin. Overigens wist Heemskerk over het algemeen
bekwame mannen te kiezen: Idenburg, Talma, Kolkman, L. Regout en E. Regout en
later nog Colijn.
Dr. Kuyper liet zich weer bij een tussentijdse verkiezing candidaat stellen en werd
door Ommen naar de Tweede Kamer afgevaardigd.
Het ministerie gedroeg zich allerminst als een zakenkabinet en kwam al dadelijk
met de aankondiging van ingrijpende voorstellen. De bazuin klonk niet onzeker.
Intussen naderden de verkiezingen van 1909, waarvan veel zou afhangen. Zij
leverden een éclatante overwinning voor rechts op, die het ministerie beschouwde
als een votum van vertrouwen.

Heemskerk blijft.
Het ging dan ook niet heen, terwijl het - met de stem van Idenburg tegen - ook besloot,
geen reconstructie toe te passen. Kuyper werd dus geweerd. De beide andere rechtse
partijen voelden niets voor zijn optreden, terwijl het zgn. lintjesschandaal door links
werd uitgebuit, om zijn heroptreden onmogelijk te maken. Wel sprak een ereraad uit
de Eerste Kamer Kuyper vrij van corruptie, maar de zaak had veel opspraak verwekt,
terwijl Kuyper zelf moest toegeven, dat hij bij het voordragen voor een ridderorde
onvoorzichtig was geweest (‘het boetekleed ontsiert de man niet’).
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De hoop, die hij had gehad, om zijn onafgewerkte plannen van 1905 te voltooien,
was daarmee vervlogen, en het is psychologisch te verklaren, dat hij door de loop
der dingen verbitterd was. Daarmee is echter zijn optreden tegen Heemskerk (en ook
tegen Talma en De Waal Malefijt) niet te verdedigen.
In 1915 verscheen een serie driestarren in ‘De Standaard’, waarin de periode
1907-1913 als een tijdperk van verval werd geschetst, vooral doordat de A.R.
Kamerfractie niet voldoende overleg had gepleegd met de partijleiding. We kunnen
misschien het beste de beoordeling van Dr. Voerman, die een dissertatie over het
conflict Kuyper-Heemskerk schreef, en daarbij zeer veel tot nu toe onbekend materiaal
heeft gebruikt, overnemen:
‘In zijn geheel bezien is de serie weinig geslaagd. Vooral omdat Kuyper
zo ernstig mistast, wanneer hij de bron van alle moeilijkheden zoekt in
het z.i. ontijdig optreden van Heemskerk en zijn kabinet. Zijn verwijt, dat
Heemskerk had moeten voorzien, welke politieke gevolgen de verwerping
van de oorlogsbegroting moest hebben, moge niet ongegrond zijn, daar
staat tegenover, dat hij zelf ernstig in gebreke is gebleven de na de crisis
ingetreden situatie met betrekking tot hem zelf als politieke figuur te
doorzien; noch de christelijk-historischen, noch de rooms-katholieken,
noch de adviseurs van de Koningin, wensten een tweede premierschap
van Kuyper. En het is dus onbillijk Heemskerk kwalijk te nemen, in die
situatie zelf de verantwoordelijkheid op zich genomen te hebben. Niet
Heemskerks optreden, maar Kuypers wantrouwen ten aanzien van diens
motieven was de oorzaak, dat zulke slechte verhoudingen binnen de
anti-revolutionaire partij ontstonden en zo lange tijd bestendigd bleven.’
Het geopperde principiële manco ten aanzien van de eedskwestie is volgens
dezelfde schrijver niet te bewijzen, terwijl hij aan de andere zijde toegeeft, dat het
beleid aangaande de grondwetsherziening misschien minder juist was. Maar dat had
met principe niets te maken. Heemskerk wilde te veel en bereikte daardoor voor het
einde van zijn ambtsperiode geen eerste lezing van zijn ontwerpen.
De zaak heeft nog lang de gemoederen bezig gehouden. Er verschenen brochures
en artikelen voor en tegen, moties werden aangenomen, en Kuyper had het succes,
dat door zijn wijze van spreken op de partijvergaderingen het vertrouwen in zijn
leiding
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steeds werd hernieuwd. Eerst op het laatst van zijn leven heeft hij toegegeven, dat
hij zowel Lohman als Heemskerk verkeerd had beoordeeld.
Intussen heeft de kwestie 1907 ook in de Christelijk Historische Unie deining
veroorzaakt, maar daar slaagde men er in, de vuile was binnen te behandelen. Lohman
was zeer verontwaardigd over het stemmen van de meeste van zijn partijgenoten
tegen de begroting van Van Rappard, terwijl het partijbestuur hem euvel duidde, dat
hij tijdens de kabinetscrisis geheel op eigen houtje had gehandeld.
Zo bracht de val van het ministerie in december 1908 ook heel wat wrange vruchten
voor rechts, uitgezonderd voor de Rooms-Katholieken.
De beschuldiging, dat Heemskerk en zijn medeministers minder principieel zijn
geweest, wordt het beste weerlegd door Dr. Japikse als hij schrijft, dat de periode
van 1909-1913 niet in de eerste plaats van belang is, om de vele legislatieve vruchten,
die het opleverde, dan wel omdat het rechtse regeringsprogram zich toen veel vaster
in zijn reële vormen begon af te tekenen dan nog ooit het geval was geweest. In de
voorstellen tot grondwetsherziening, door een commissie onder leiding van Heemskerk
zelf ontworpen, lag de kern voor een nieuwe staat van zaken, die de grondslag van
de liberale staat wezenlijk zou hebben aangetast.

‘Het jolig Christendom’.
De buitenwereld heeft steeds gepoogd een tegenstelling tussen Kuyper en Heemskerk
met diens aanhang te maken. In soms meesterlijk getekende caricaturen werd de
controverse uitgebeeld. En toch was die mening geheel fout. Heemskerk zelf schreef
aan Kuyper: ‘Uw getuigenis, dat ik aan de door ons samen beleden beginselen getrouw
ben gebleven, heeft voor mij grote waarde; het vasthouden daaraan is steeds en
wellicht meer dan soms door U is gemeend, het essentiële van mijn politiek.’
Misschien kan de legendevorming het best worden bestreden met deze korte
beschouwing uit ‘De eigen weg’:
‘Heemskerk was een merkwaardig man. Een man van diepe, gelovige
overtuiging. Ik zeg dit nadrukkelijk, omdat zijn geestige zwier heeft
meegeholpen aan het ontstaan van de legende van het “jolig Christendom”,
alsof Heemskerk het met zijn geloof niet zo heel ernstig meende. Dergelijke
legenden wor-
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den licht geloofd door onkundigen, die menen dat vrome mensen sluike
haren en lange gezichten met zich omdragen. Heemskerk was een echte
parlementariër. Er zijn wel ministers geweest, die bang waren voor de
Kamer; die hun innerlijke onrust niet konden verbergen, als ze straks aan
de beurt waren. Heemskerk daarentegen had er echt plezier in, als hij een
woordje met de Kamer kon wisselen.’
Groot is het aantal anekdoten, dat op zijn naam stond. Zijn slagvaardigheid was
bekend en werd zelfs door de tegenstanders gewaardeerd. Men kan vele van die
snedige opmerkingen vinden in zijn biografie, geschreven door Diepenhorst, maar
men vindt daarin b.v. ook zijn prachtige redevoeringen, die hij heeft gehouden (tijdens
het tweede ministerschap) over de dienstweigering, en de beginselen van ‘De
Dageraad’. Zijn heftig optreden tegen het spotten van Duys is ook een bewijs van
zijn innig geloof.
Maar de tegenstanders wilden graag een tegenstelling zien, waar die niet was, en
‘Het Volk’ dichtte:
Als door Den Haag een lijkstoet rijdt,
Met Heemskerk aan den kop,
Met Talma die de paarden leidt,
Met heel ‘Rechts’ achterop,
Als Kuyper snottert van verdriet
En priesters missen lezen,
Dan gaat daar d'antithese, Piet,
dan gaat daar d'antithese!

In zijn beroemde rede ‘Uit het diensthuis uitgeleid’ getuigde Kuyper zelf: ‘Heemskerk,
al wipt hij soms wat luchtig in het zaâl, marchandeert op het stuk van beginselen
nooit. Ge kunt hem principieel ten volle vertrouwen. En hetzelfde geldt van zijn drie
antirevolutionnaire collega's: Talma koos in zijn sociale politiek de rechte lijn. Aan
Malefijts instemming met onze beginselen heb ik althans nimmer getwijfeld. En
Colijn, al trad hij pas kort geleden in het vaderland op, stond van meetaf als een onzer
kranigste voorvechters steeds zijn man.’
Weliswaar sprak Dr. Kuyper ook wel eens andere taal, maar hier maakte hij toch
een einde aan de legendevorming, als zouden Heemskerk en de zijnen eigenlijk maar
een stelletje luchthartige en oppervlakkige politieke Christenen zijn.
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Personen en mutaties.
Idenburg is niet lang Minister van Koloniën geweest. Hij trad in 1909 af en werd tot
Gouverneur-Generaal benoemd. Het scheen een reprise van 1865, toen om iets
dergelijks een heftige strijd in en buiten het parlement ontbrandde. Maar de gevallen
waren, zegt Dr. Japikse, gelijksoortig, niet gelijk. Mijer ging als conservatief en als
voorstander van een koloniaal program, dat volstrekt niet de algemene instemming
had; Idenburg mocht zich in het vertrouwen van alle partijen verheugen. Hij heeft,
tweemaal als minister en van 1909-1916 als Gouverneur-Generaal (een langere
ambtsperiode dan normaal door het uitbreken van de oorlog), een grote invloed
uitgeoefend in gunstige zin. Deze onverdachte getuigenis zegt genoeg.
Met Oorlog bleef het ook nu nog sukkelen. De minister, die Van Rappard opvolgde,
generaal Sabron, moest al spoedig ontslag vragen om gezondheidsredenen, en een
tweede generaal, Cool, werd door een motie tot heengaan gedwongen, al had dit niet
betrekking op de defensie maar op de pensioenregeling der officieren. En toen kwam
Colijn, die aanvankelijk aarzelde.
‘Deze aarzeling is begrijpelijk. Achtereenvolgens was door vier generaals,
uitstekende kenners van de Nederlandse militaire zaken, vruchteloos
gepoogd een bevredigende reorganlsatie en versterking van ons leger tot
stand te brengen; en thans wordt van een kapitein van het K.N.I.L. deze
opgave gevergd.’
(Dr. Voerman)
Voordat hij het ambt aanvaardde, stelde hij zijn eisen. Hij wenste geen enkele
concessie te doen om financiële redenen. Het leger is volstrekt ongeschikt voor welke
ernstige taak dan ook. De passieve weermiddelen zijn ten enenmale onvoldoende en
daarom zal hij alleen de opdracht aanvaarden als tenminste drie ‘onvermijdelijke’
verbeteringen worden aanvaard:
verhoging van de geoefendheid;
betere encadrering van de landweer;
versterking van de bereden artillerie.

Hij wil ook de vrije hand om veranderingen in de boezem van het departement door
te zetten.
Het ministerie stemde toe. Althans op 4 januari 1911 trad ‘de brave boerenzoon’
als Minister van Oorlog op. Hij heeft het re-
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cord behaald van alle Nederlandse staatslieden wat betreft zijn ministerschappen en
de departementen, die hij heeft beheerd.
Voor Idenburg kwam De Waal Malefijt in de plaats, een op koloniaal terrein vrij
onbekende figuur. Colijn was toen gepasseerd om zijn parlementaire onervarenheid
en zijn impopulariteit in de Indische ambtenaarswereld, waar hij nog al wat heilige
huisjes had omvergehaald in de dagen van Van Heutz. Wie Minister van Koloniën
werd, kwam er volgens Colijn ook niet zo erg op aan, als de G.G. maar goed was.
‘Belone men dit weinig begeerlijke en zeer slecht betaalde ambt de een
of andere trouwe A.R. broeder, die in de Kamer geen al te slecht figuur
maakt.’
De Minister van Marine Wentholt - uit het vorig babinet overgenomen - gaf geen
vaste en doelbewuste leiding en werd in 1912 gedwongen tot heengaan, waarna
Colijn ook dit departement beheerde. De ministers Mr. E.R.H. Regout en Mr. J.G.S.
Bevers overleden, zodat er tal van mutaties zijn geweest. Alleen Buitenlandse Zaken
(Jhr. de Marees van Swinderen), Binnenlandse Zaken (Heemskerk zelf), Financiën
(Kolkman) en Landbouw, Handel en Nijverheid (Talma) hadden van 1908-1913
hetzelfde hoofd.

Defensie.
Colijn heeft een groot deel van zijn plannen verwezenlijkt gezien, waarbij de
rechterzijde hem zonder uitzondering steunde. Links stemde meestal tegen, met
uitzondering van de Vrij-Liberaal Van Karnebeek, die ook vroeger reeds in
defensiezaken met rechts meeging.
De kustverdediging werd verbeterd, tot de bouw van een fort bij Vlissingen werd
besloten (wat heel wat rumoer in Engeland en Frankrijk verwekte), de landweer werd
gereorganiseerd, een landstorm gevormd en de grondslag voor een snelle mobilisatie
gelegd. Een zelfstandig veldleger maakte het voortaan mogelijk de vijand ook buiten
de Waterlinie het hoofd te bieden. Deze maatregelen waren hard nodig, want de
spanning in Europa nam steeds toe. Reeds in 1911 scheen een oorlog onvermijdelijk,
maar een deel der Nederlandse volksvertegenwoordiging bleek evenmin als 25 jaar
later besef te hebben van de ernst van de toestand en meende geen andere taak te
hebben dan op de de defensieuitgaven te be-
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knibbelen. Maar als het ernst wordt, moet een leger ieder tekort aan uitrusting betalen
met bloed.
Eerst toen de oorlog een feit was, werd het beleid van Colijn ook door velen van
links geprezen.

Talma.
In 1901 deed Talma zijn intrede in de Kamer. Hij was voordien predikant in de
Hervormde Kerk en had als herder in zijn gemeente de sociale noden van nabij leren
kennen. In zijn afscheidspreek te Arnhem zei hij:
‘Toen ik in mijn gemeente kwam, vond ik dingen, die ik niet rijmen kon
met al de wijsheid, die ik had vergaard. Ik kwam daar in aanraking met
ontbering, met armoede, met ellende, die invreet in het leven en het geluk
der mensen. Ik zag ouders hun kinderen verliezen en terwijl ik dacht, hen
wenende te vinden, vond ik hen in de gedachte: och, als ze leven, moeten
ze ook eten en - ze hadden zo weinig.
Al die mensen kwamen wel tot mij, maar ach, ik verstond hen niet en bleef
staan in mijn eigen kring, totdat op een keer iemand vroeg: “Wilt gij herder
der mensen zijn en vreemd blijven aan wat hen bezig houdt van Maandag
tot Zaterdag?”
Toen voelde ik, dat ik wel heel veel gelezen had in boeken, doch één
“boek” verstond ik niet, dat grote rijke leven om ons heen.
Ik zag in die wijde bewogen mensenwereld een groot machtig verschijnsel
met zijn harde achtergrond. Ik zag in die grote maatschappij naar wat de
mensen “het volk” noemden. Ik zag die arbeiders-drommen en hoorde hen
harde woorden spreken tegen hun naasten en ook tegen hun God. Doch
ook zag ik, dat bijna niemand moeite deed om te verstaan, wat er leefde
in die zielen. Dàt wilde ik weten, want ik gevoelde, als Jezus in deze wereld
stond, Hij zou weten, wat er in hen leefde. Hij zou leed gevoeld hebben......
Ik mocht niet zwijgen. Deed ik het, ik zou medeplichtig zijn aan die ellende
en groter schuld hebben dan anderen.’
Die sociale bewogenheid om Christus' wil kwam zo rijk uit in de preken van Talma.
Eens debatteerde hij, toen hij nog in Vlissingen stond, op een zondagmiddag tegen
Domela, en hij besloot:
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‘Indien gij meer van mij wilt horen, moet gij vanavond maar in de kerk komen.’
Thuisgekomen, zo vertelt P. van Vliet, maakte hij een nieuwe preek over Jesaja
13:12: ‘Ik zal maken, dat een man dierbaarder zal zijn dan dicht goud, een mens dan
fijn goud van Ophir.’ De kerkeraad was enigszins verwonderd over deze preek. Er
waren verscheidene socialisten onder zijn gehoor.
Hier ligt de kern van Talma's beschouwing, die hij later als minister ook telkens
herhaalde: Als mij de keus wordt gegeven tussen aan de ene kant kapitaalverlies en
aan de andere kant de schending van het leven van mensen, dan zeg ik: laten wij
liever het mensenleven bewaren, dat is meer waard dan goud.
En wat de door vele liberalen en ook door een aantal rechtsen zo hoog geroemde
vrijheid betrof, Talma wilde die nooit als dekmantel doen dienen van onrecht.
Patrimonium had in hem naast Sikkel een hechte steunpilaar, en de christelijke
arbeiders wisten, dat ze op hem konden rekenen. Ouderen herinneren zich nog de
veldtocht van Talma door Tietjerksteradeel, waar hij de vroegere afgevaardigde
Troelstra op éclatante wijze overwon.
In 1908 werd hij Minister van Landbouw, Handel en Nijverheid, en de oude
liberalen hielden hun hart vast: alweer een dominee!
Het wonderlijke is, dat Talma echter nooit beter zijn man heeft gestaan, dan
wanneer het ging om de verdediging van sociale wetten met een sterk technisch
karakter.
En de Nieuwe Rotterdammer Courant, die het ‘rode’ regime van Talma afkeurde,
schreef toch in 1913:
‘De werkkracht van minister Talma is reusachtig geweest. De Heer
Colijn wordt geroemd om zijn volharding, doch wat hij gedaan heeft, is
kinderspel vergeleken bij hetgeen de Heer Talma heeft laten zien. Deze
heeft maar niet een gedeelte van deze parlementaire periode met stoom-op
gewerkt, neen, vijf jaren lang heeft hij met onverdroten ijver, met een
nimmer vertoonde voortbrengingsaandrang een onbedwingbare stroom
van wetten als boekdelen bij de Kamer binnengestuwd. Zoek een tweede
staatsman, die in heel zijn leven zoveel wetten ontworpen heeft als de Heer
Talma in deze vijf jaar - gij zult er geen vinden. Dan zult ook gij ontzag
krijgen voor deze man, die in productieve kracht alle anderen van vele
landen verre heeft overtroefd...’
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Duys, die vaak met Talma de degen heeft gekruisd, betuigde na de behandeling van
de Invaliditeitswet (en hij kon het als zeer deskundig ambtenaar van de
Rijksverzekeringsbank weten):
‘Ondanks alle principiële verschil eindig ik met de verklaring, dat ik eerbied
heb voor deze minister en ik breng hem hulde voor de wijze, waarop hij
getoond heeft de gehele materie van zijn ontwerp tot in de kleinste
onderdelen toe te beheersen en verschillende artikelen van zijn ontwerp
toe te lichten met een zo grote kennis van zaken.’
Het Handelsblad betreurde het, dat Goeman Borgesius verzuimde, zich bij deze
hulde aan te sluiten!
En het vervolgde:
‘Wat deze minister heeft gepresteerd aan zaakkennis en werkkracht,
niet alleen voor dit ontwerp, maar voor tal van andere ontwerpen gedurende
deze 5 jaar - boterwet, schepenwet, visserijwet, arbeidswet,
steenhouwerswet, vogelwet, bakkerswet, radenwet, invaliditeitswet, is
waarlijk reusachtig en verdient algemene bewondering.
Als men een dubbel ministerspensioen kon krijgen, dan zou deze minister
het hebben verdiend...’
Want hier moet even opgemerkt worden, dat vaak gedacht wordt, dat Talma alleen
de man van de sociale wetten is geweest, maar niet voor niets heette zijn departement
dat van Landbouw, Handel en Nijverheid. Schepenwet, vogelwet, boterwet,
visserijwet, ze werden al genoemd. Een octrooiwet bereikte het Staatsblad, en tal
van andere ontwerpen op het gebied van handel, industrie en landbouw werden onder
hem voorbereid.

Sociale wetten.
Zijn hoofdarbeid is echter geweest zijn sociale wetgeving. En dan noemen wij in de
eerste plaats zijn verzekeringswetten: de ouderdoms-, invaliditeits- en ziektewetten,
met als basis de radenwet, waarbij de oprichting en organisatie van de Raden van
Arbeid werd geregeld.
Dit is, zegt Dr. Japikse, het aantrekkelijke en grootse in Talma's arbeid, dat hij
niet één onderdeel heeft aangepakt, maar het geheel, tevens voorstellende in het
vroeger tot stand gebrachte te wijzigen, wat niet in zijn systeem paste.
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Voorts moet gewezen worden op zijn steenhouwerswet, de stuwadoorswet, die
enigszins gewijzigd door Treub later werd overgenomen, en het ontwerp verbod van
de bakkersnachtarbeid.
Talma had vaak te kampen met mensen van zijn eigen richting. Velen zagen hem
als een staatssocialist en begrepen niet, dat Talma alleen maar opkwam tegen onrecht.
Zij vreesden loonzetting, verkorting van het recht tot arbeid, kortom een gehele
regeling van het maatschappelijk leven van bovenaf, een idee, die Talma volkomen
vreemd was. Velen, ook van rechts, moesten nog leren, dat vrijheid de grootste dwang
en het grootste onrecht kan worden voor de economisch zwakken. En bij zijn
verzekeringswetten bleek ook voortdurend, dat Talma geen staatssocialist was. Hij
verzette zich juist tegen staatspensioen, een gecamoufleerde naam voor staatsbedeling.
Hij wilde door verzekering recht op uitkering bij ouderdom, invaliditeit en ziekte.
Hij zag het als christelijk, dat deze elementen in het loon moesten zijn verwerkt. Hij
wilde, naar zijn eigen getuigenis, de arbeider naar Gods bevel beschermen ‘tegen
een druk, die hem zou verhinderen volgens recht en naar zijn aanleg te leven ter ere
Gods’.
Dikwijls heeft hij het zwaar gehad. Lohman bestreed hem in ‘De Nederlander’ en
stemde tegen de ziektewet, nadat hij eerst de behandeling hiervan had opgehouden.
Kuyper en De Visser bestreden de bakkersnachtarbeid, omdat ook de patroonsarbeid
werd verboden (om oneerlijke concurrentie te voorkomen). De Visser zei, dat erger
dan nachtarbeid het verbod van arbeid is en had het over ‘heilig gebied’, dat niet
betreden mocht worden. Kuyper sprak van een hoogstbedenkelijke stap op een zeer
gevaarlijk pad. Toen er gestemd werd, bleven verschillende Antirevolutionairen weg,
anderen stemden tegen. Van de chr.-historische Kamerleden waren er slechts twee
die voorstemden, en van de R.K. waren er vijf die de vrijheid belaagd achtten. Met
de steun van de liberalen (de socialisten stemden vóór het ontwerp) wisten de rechtse
dissidenten het ontwerp om hals te brengen, maar Smeenk zegt: In het gezin van
menige bakkersgezel - ik wéét het van zeer nabij - is geweend.
Tenslotte zou nog genoemd kunnen worden de voortdurende kritiek van Prof.
Fabius, die van elke verzekeringsdwang afkerig was.
Neen, over rozen is het pad van Talma niet gegaan. Daarvoor hebben de voor- en
tegenstanders beiden gezorgd. Maar hij heeft nimmer versaagd, ook al heeft hij zijn
krachten in die 5 jaar ver-
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teerd, zodat reeds spoedig na zijn ontslag zich de gevolgen openbaarden. In 1916
ontsliep deze held zonder vrezen, nog maar 52 jaar oud. Het mooiste getuigenis was
over hem: Hij is steeds een eenvoudig kind van God gebleven!
Het tragische was, dat zijn wetten wel in behouden haven aanlandden (ze
verschenen nog in het Staatsblad), maar het Ministerie Cort van der Linden voerde
ze niet uit, behalve het door Talma overgenomen amendement Duys, waarbij aan
70-jarigen een rente, zonder dat er premie was betaald, werd toegekend. Eerst Aalberse
zou het levenswerk van Talma weer onder het stof van het departement vandaan
halen.

Andere plannen en wetten.
Genoemd mogen ook nog worden de zedelijkheidswetten van Minister Regout,
waarbij paal en perk gesteld werd aan het tentoonstellen en verkopen van onzedelijk
boek- en plaatwerk, de eedwet en een wijziging van de onderwijswet, waarbij het
bijzonder onderwijs meer recht werd gedaan. Zoals reeds werd opgemerkt, stelde
Heemskerk een commissie in, die plannen moest voorbereiden tot een belangrijke
wijziging in de grondwet. Hij zelf was voorzitter. Ook de linkse partijen waren in
deze commissie vertegenwoordigd. Een twaalftal voorstellen tot wijziging kwam
tenslotte gereed, natuurlijk zonder dat de hele commissie er achter stond. Er waren
dan ook verschillende minderheidsnota's. De voornaamste voorstellen betroffen de
onderwijskwestie en het kiesrecht. Wat de eerste aangaat, werd voorgesteld, dat
bijzonder onderwijs regel zou zijn, openbaar onderwijs aanvulling (als de ouders of
instellingen in gebreke bleven). Hiertegen rezen scherpe protesten, die de vorm van
demagogie aannamen. Tot behandeling van deze ontwerpen is het niet gekomen,
doordat het ministerie in 1913 ten val kwam.
Tenslotte kwam de Minister van Financiën, de bekwame R.K. Kolkman, met
voorstellen tot tariefsverhoging. Hierover ontstond een grote deining. In Amsterdam
en Rotterdam b.v. was men zeer tegen deze plannen, in Brabant met zijn industrie
waren veel voorstanders. In handelskringen zag men in de heffing van 8 % bij de
invoer van fabricaten een afwijking van de oude vrijhandelspolitiek en een consessie
aan het protectionisme.
Er is misschien in de verkiezingsstrijd van 1913 geen argument van links geweest,
dat zoveel opgeld deed als dit. Het aantal
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rechtse afgevaardigden van Rotterdam en Amsterdam b.v. daalde van 6 op 1.

Cort van der Linden.
Links kwam in 1913, behalve met de actie tegen de protectie, met de leuzen
staatspensioen en algemeen kiesrecht. De liberalen van verschillende schakering
sloten de concentratie, en bij de herstemmingen steunden zij en de S.D.A.P.-ers
elkaar over en weer. In de protestantse gelederen was niet altijd eensgezindheid:
enige hervormde predikanten vormden een bond van protestantse kiezers, die alle
coalitiecandidaten bestreed.
De uitslag was een grote overwinning van links. Er werden 37 mannen van de
concentratie gekozen, van wie 25 bij de herstemming door de hulp van de socialisten,
die eerst aan de liberale candidaten een vragenlijst voorlegden. De heren moesten
onder het Caudijnse juk door. Slechts een der candidaten weigerde, maar werd toch
door de ondervragers gesteund.
Natuurlijk vroeg het Ministerie Heemskerk ontslag, en H.M. de Koningin
raadpleegde de fractieleiders over een nieuwe formatie, waarbij Troelstra voor het
eerst ook werd uitgenodigd. Dit verwekte enige sensatie, gezien zijn houding in 1909,
maar het revisionisme werd onder Duitse invloed sterker, en vooral door de
onafhankelijkheidsfeesten in het verkiezingsjaar was de bezinning op de nationale
waarden toegenomen. Bovendien waren in 1909 op het congres te Deventer de uiterst
linkse elementen uit de S.D.A.P. gestoten. Wijnkoop had toen zijn S.D.P. gesticht,
die later de communistische naam aanvaardde.
De Koningin gaf Dr. Bos, een algemeen geacht vrijzinnig-democratisch staatsman,
opdracht een kabinet te vormen uit de gehele linkerzijde. Dr. Bos bood aan de S.D.A.P.
nu drie portefeuilles aan. Troelstra nam een weifelende houding aan. Hij bedankte
niet zonder meer, verzocht wel aan Dr. Bos om de S.D.A.P. er buiten te laten, maar
als dat niet ging, dan was hij misschien wel bereid. Ook aan de Koningin schreef hij,
dat een serieus aanbod zou worden overwogen, en dit wàs een serieus aanbod.
Dr. Bos was dan ook stellig overtuigd, dat Troelstra zou toegeven, en in de pers
werd al bij voorbaat gesuggereerd, dat de S.D.A.P. verplicht was, om nu de
consequenties uit de verkiezingen te trekken. Op initiatief van Schaper en Vliegen
werd een buitengewone partijconferentie bijeengeroepen. Daar werd de zaak
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besproken en een resolutie van Albarda, Wibaut c.s. om te weigeren, met een geringe
meerderheid aanvaard. Troelstra zelf, Schaper, Vliegen e.a. hadden een voorstel
ingediend, om het aanbod van Dr. Bos wel te accepteren.
De wankele houding had niemand geïmponeerd en velen afgestoten, schrijft
Schaper, wat bleek bij de naverkiezingen en de stemming voor de gemeenteraad.
‘Ons stemmenaantal daalde toen verontrustend.’ Dr. Bos slaagde dus niet. Een kabinet
vormen zonder de S.D.A.P. zou hem in dezelfde positie geplaatst hebben als indertijd
De Meester, en bovendien had de Koningin hem opdracht gegeven een ministerie te
vormen uit de hele linkerzijde.
De enige oplossing was nu een extra-parlementair kabinet, en dit werd dan ook
gevormd door Mr. Cort van der Linden. De leden behoorden niet tot enige partij of
stonden althans niet met een der partijen in nauw verband. Cort zelf was b.v. officieel
bij geen enkele groepering aangesloten. De koers van het ministerie was overigens
vrijzinnig, maar met een duidelijke tendens tot verzoening, ‘als een eerlijke makelaar’,
zoals Cort van der Linden het zelf uitdrukte. Hij rekende dan ook in zekere zin op
steun van rechts.
Het was een bemanning, die er zijn mocht, en vooral in de oorlogsjaren heeft zij
getoond, dat zij in staat was, het schip van staat te besturen. Van Cort. van der Linden
werd gezegd:
‘Een staatsman van eerste kwaliteit. In de moeilijke oorlogsjaren als
een nationale patriarch, een moderne vader des vaderlands. Wanneer zijn
stille, statige stem door 's lands vergaderzaal klonk en scheen op te stijgen
uit de zilverwitte 'baard, een stem vol rustige, voorname, koele trots, als
een zwaan, die op een blank meer drijft, dan zweeg alles, sterk onder de
indruk.’
Van zijn collega's noem ik Lely, wiens naam onsterfelijk is geworden door zijn
wet op de drooglegging van de Zuiderzee, Treub, die Landbouw kreeg, later de
minder bekwame Bertling aan Financiën verving, in 1916 viel en in 1917 weer,
terugkeerde, de schier onmisbare financiële expert. En dan Loudon, voor het eerst
sinds lange tijd geen figurant op het departement van Buitenlandse Zaken, die ons
land als minister en later als gezant in Parijs grote diensten heeft bewezen. Bosboom
zette het werk van Colijn voort en kreeg tijdens de oorlog een zeer moeilijke taak,
die nog moeilijker werd door zijn minachting voor de Kamer. Hij heeft het
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einde van de oorlog dan ook niet gehaald en werd later vervangen door de ‘burger’
Jhr. de Jonge. Posthuma volgde Treub in 1914 op als Minister van Landbouw en hij
werd de meest befaamde (om een neutraal bijvoeglijk naamwoord te gebruiken)
bewindsman uit de dagen der distributie.

Onderwijs en kiesrecht.
In de troonrede van 1913 werd aangekondigd, dat er gestreefd zou worden naar de
toekenning van algemeen kiesrecht. Daartoe was grondwetsherziening nodig. Van
een wijziging van het onderwijsartikel werd niet gerept. Wel werd toegezegd, dat
een staatscommissie zou worden ingesteld om te onderzoeken, ‘in hoeverre een
algemeen bevredigende regeling mogelijk is ter zake van het bijzonder onderwijs en
de voorwaarden, welke daaraan verbonden moeten worden’.
Aanvankelijk bestond er bij rechts geen of althans weinig vertrouwen ten aanzien
van deze commissie, en er waren zelfs, die adviseerden geen zitting te nemen in deze
‘commissie-Bos’.
Maar de minister toonde toenadering, en al verklaarde hij in 1913 nog, dat een
voorstel tot herziening van artikel 192 van dit kabinet niet te verwachten was, toen
de duimschroeven wat meer werden aangelegd door de R.K. oud-minister Loeff,
kwam hij over de brug en verklaarde, dat de Regering zelf geen voorstellen zou
produceren, maar wel bereid was een eventuele wijziging van het onderwijsartikel,
door de commissie voorgesteld, over te nemen. Deze zou dan tegelijk met de wijziging
van het kiesrechtartikel worden behandeld. De rechterzijde nam hiermee genoegen.
Trouwens, door het voeren van een non-possumus politiek zou het plan van het
algemeen kiesrecht ook gevaar hebben gelopen. Colijn, die in Moskou zat, schreef
aan Kuyper:
‘In der eeuwigheid geen artikel 80 (kiesrecht) indien niet gelijktijdig
een nieuw artikel 192, waarin de financiële gelijkstelling wordt vastgelegd.’
De commissie voor onderwijs, die samengesteld was uit alle 6 grote politieke
partijen (uit ieder de fractievoorzitter en een onderwijsspecialist) heeft onder leiding
van de bekwame Dr. Bos, een man van brede visie en echte verdraagzaamheid,
resultaat bereikt. Kuyper, die eerst zeer huiverig tegenover deze gang van zaken
stond, werd door Lohman gerustgesteld. Hij verklaarde, dat veel meer dan Kuyper
vermoedde ‘beantwoordt aan hetgeen wij samen
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steeds hebben nagejaagd. Ik geloof, dat meer dan één lid der Commissie zich niet
altijd bewust geweest is van wat tot stand is gekomen. Alleen Dr. Bos wist het wel
en vond het goed. Hij stond hoger dan velen’.
Wat het kiesrecht betrof, het stelsel van Van Houten, de lappendeken van 1896,
voldeed niemand. De Antirevolutionairen en Christelijk-Historischen bepleitten
gezinshoofdenkiesrecht, dat uitgebreider was dan de naam deed vermoeden. Ook
‘loslopende’ personen, die een zelfstandige positie bekleedden, zouden er onder
vallen. Waar dit verlangen onuitvoerbaar was, verklaarden zij zich voor algemeen
kiesrecht, dat hoewel te individualistisch, toch verre te verkiezen was boven het
ellendige stelsel, waarmee Nederland nu opgescheept zat.
De Regering stelde nu algemeen kiesrecht voor mannen, de mogelijkheid van
vrouwenkiesrecht en evenredige vertegenwoordiging voor. Dit laatste was aan de
ene zijde veel billijker, omdat bij het districtenstelsel heel dikwijls een
vertegenwoordiging werd gekozen, die lang niet overeenstemde met de samenstelling
van het kiezerskorps. Ook de kleine partijen zouden nu aan hun trek kunnen komen.
Nadelen zijn de versplintering, waarvan we in 1922 een heel duidelijk beeld kregen,
het verbreken van de band tussen afgevaardigde en kiezers (in zekere zin) en het
verdwijnen van de samenwerking tussen partijen, die dicht bij elkaar staan. Wat het
laatste betreft, dit is b.v. duidelijk gebleken bij de verhouding tussen A.R. en C.H.
Het was uit met over en weer gesteunde candidaten, met gemeenschappelijke
vergaderingen en programma's. Minister Cort van der Linden koppelde de twee
voorstellen aan elkaar en zo was hij van een meerderheid verzekerd. Toch is het niet
juist, dat de wijziging van artikel 192 louter een overwinning van rechts is geweest.
Zij was duidelijk een compromis, waarbij verschillende concessies aan de liberalen
moesten worden gedaan, zelfs bij de behandeling nog, speciaal wat betreft ‘de
alomtegenwoordigheid’ van de openbare school en de ‘eisen van deugdelijkheid’
aan het bijzonder onderwijs.
21 december 1916 werden de voorstellen, door de Tweede Kamer zonder
hoofdelijke stemming aangenomen. Alleen de laatste der Mohikanen, de liberaal
Lieftinck, verzocht aantekening, dat hij tegen de wijziging van artikel 192 was. In
de Eerste Kamer gingen de beide hoofdontwerpen er ook zonder stemming door.
Hier was het Stork, die verklaarde, dat als er gestemd zou worden, hij tegen zou
stemmen.
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Nu moesten er Kamerverkiezingen worden gehouden. Beide Kamers dienden volgens
de oude regeling te worden ontbonden, terwijl dan in de nieuwe Kamers de ontwerpen
met een meerderheid van minstens 2/3 van het aantal stemmen moesten worden
aangenomen. De partijen sloten een compromis. De leuze werd: laten zitten, wat zit.
Daardoor kregen de verkiezingen slechts een geringe betekenis. De communisten
probeerden hun slag te slaan en gebruik te maken van ontevredenheid bij een deel
van het volk over de voedselvoorziening. Zij boekten geen resultaat.
En dan was er nog een groep, die zich schaarde om een aantal ontevreden liberale
elementen, die zich kantten tegen deze grondwetsherziening en tegen het Ministerie
Cort van der Linden. Van de 100 zittende leden werden 99 bij eerste stemming
herkozen. Alleen in Amsterdam kwam een liberale dissident in herstemming met
een zittende S.D.A.P.-er, maar hij verloor op overtuigende wijze. Besloten werd, dat
de nieuwe Kamer buiten de grondwetsherziening geen onderwerpen zou behandelen,
die tot politieke beginselstrijd aanleiding zouden geven. In 1918 zouden dan ‘echte’
verkiezingen worden gehouden, en dan volgens de nieuwe regeling. De voorstellen
werden ook nu aanvaard, waarbij weer een enkel lid tegenstemde, zoals de
‘loslopende’ rechtse afgevaardigde van Ommen, die tegen het algemeen kiesrecht
stemde.

De verkiezingen van 1918.
Te midden van het oorlogsrumoer der laatste maanden werden de verkiezingen
gehouden. Tienduizenden verschenen voor het eerst aan de stembus. ‘Iedere kiezer
kreeg een stembiljet, dat door omvang en kolommenindeling deed denken aan een
lesrooster van een school met veel leerkrachten.’
De uitslag was min of meer onbeslist: er werden 50 coalitiemensen gekozen. Zij
beschikten dus niet over een meerderheid. Dan waren er twee rechtse dissidenten,
de christen-democraat Staalman en de vertegenwoordiger van een christelijk-sociale
richting, Van der Laar. De Liberalen en Vrijzinnig-Democraten kregen respectievelijk
10 en 5 zetels, terwijl de S.D.A.P. het tot 22 bracht. Dan waren er nog 4 socialisten
van 3 verschillende revolutionaire groepen, een plattelander en een vertegenwoordiger
van het verbond tot democratisering van de weermacht. Nog 7 groepen hadden aan
de verkiezing deelgenomen, maar het grootste deel daarvan kon zelfs geen restzetel
bemachtigen (wat toen
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nog mogelijk was, al behaalde een partij dan ook de kiesdeler niet).
Het Ministerie Cort van der Linden, de laatste tijd al verzwakt, vroeg reeds voor
de uitslag der verkiezingen ontslag.
Het sprak haast vanzelf, dat aan een Rooms-Katholiek de opdracht tot de formatie
van een kabinet werd gegeven. Deze partij had 30 zetels veroverd, en rechts had een
zwak overwicht in de Kamer. De Koningin verzocht dan ook aan Dr. Nolens, de
opvolger van Schaepman, om een kabinet te vormen. Hij vond - of men vond - het
echter niet gewenst, dat een R.K. geestelijke premier werd, en daarom bedankte hij.
Ook Colijn had bezwaren. Hij wilde geen minister-president zijn van een kabinet,
waarvan in wezen Nolens de formateur was. Dr. Kuyper was hierover ontstemd,
omdat hij geen roomse premier wenste. Lohman was tot een formatie bereid, maar
wenste zelf geen zitting te nemen, wat aan Nolens de opmerking ontlokte: ‘Dan kan
ik het zelf wel doen.’ Tenslotte kwam de jonge en vrijwel onbekende Ruys de
Beerenbrouck uit de bus, nog maar pas Commissaris der Koningin, die node deze
functie opgaf, om in deze uiterst moeilijke dagen de leiding van een kabinet op zich
te nemen. Hoewel de formateur zelf een actief aandeel gehad heeft in de formatie,
had Nolens hierbij ook een gewichtige stem in het kapittel, zoals eens bleek uit een
uitlating, die hem ontviel: Een kabinet, dat er wezen mag, al zeg ik het zelf!
Die beoordeling was geen grootspraak. Er zaten bekwame mannen in: Heemskerk
voor Justitie, de uiterst bekwame diplomaat Van Karnebeek (geen man van rechts)
voor Buitenlandse Zaken, Aalberse voor het nieuwe departement van Arbeid, Idenburg
voor Koloniën, De Visser voor het eveneens nieuwe departement van Onderwijs. De
nieuwe bewindslieden begonnen hun arbeid onder uiterst moeilijke omstandigheden.
De laatste oorlogsmaanden waren ingetreden, de voedseltekorten waren zeer
verontrustend en de eerste sporen van de revolutiegeest werden reeds merkbaar.
Over de oorlog en de eerste dagen daarna zal echter in een afzonderlijk hoofdstuk
worden gesproken, waarbij nu reeds gezegd kan worden, dat Nederland
onuitsprekelijke dank verschuldigd is aan het ‘oorlogsministerie’ Cort van der Linden
en ook aan het jonge kabinet Ruys, voor de wijze staatsmanskunst en de kloeke
houding, waarbij zij geïnspireerd werden door haar, die vooral in deze dagen volgens
het woord van Treub zich een Moeder des Volks betoonde.
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6. De wereldbrand
Het Vredespaleis.
De 28ste augustus 1913 werd op plechtige wijze het Vredespaleis in Den Haag
geopend. De bouw was mogelijk geworden door een koninklijke gift van Andrew
Carnegie. De Franse architect L. Cordonnier had bij de prijsvraag, voor deze
internationale vredestempel uitgeschreven, de eerste prijs behaald. Tijdens de tweede
Vredesconferentie in Den Haag (1907) werd de eerste steen gelegd. Het paleis was
bestemd voor huisvesting van het Permanente Hof van Arbitrage, voor de grote
bibliotheek van de Carnegiestichting en voor een te vormen academie voor
internationaal recht.
‘Het Vredespaleis zal niet alleen de werkplaats zijn, waarin men arbeidt
aan het handhaven van de vrede door recht, maar het zal ook tot de
verbeelding spreken, en een merkteken zijn voor allen, die geloven aan
het vooruitstreven van het mensdom naar dat ideaal der beschaving, waarin
er geen oorlogen tussen de volkeren meer zullen zijn. Het zal bezoekers
trekken, pelgrims, het zal de regeringen uitnodigen om hun geschillen aan
arbitrage te onderwerpen en zal in zijn bibliotheek en wellicht in zijn
academie een plaats van geestelijke gemeenschap en samenwerking vormen
voor hen, die door studie van het internationale recht de toenadering der
beschaafde volkeren beogen.
In die zin zal dit Paleis een Tempel des Vredes zijn, waarin zelfs als de
golven van de oorlog aan de gezichtseinder rijzen, de betere gevoelens
een wijkplaats kunnen vinden om, evenals de duiven van de arke Noachs,
na de storm hun vlucht te hervatten.’
Aldus sprak Van Karnebeek, de voorzitter van de Carnegiestichting, bij de opening.
De belangstelling en het idealisme waren groot op die 28ste augustus. Vele staten
hadden prachtige geschenken gezonden.
Ruim een jaar later stond in ‘De Amsterdammer’ een caricatuur van Braakensiek:
een tekening van het Vredespaleis met laaiende vlammen als achtergrond en met het
opschrift:
Wegens Faillissement te Koop of te Huur.
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De dreiging.
Vaak wordt de periode tussen 1871 en 1914 als het tijdperk van de gewapende vrede
gekarakteriseerd. En niet ten onrechte. Na de grote oorlog tussen Frankrijk en
Duitsland, die de suprematie van Duitsland op het vasteland van Europa vestigde,
was er in ons werelddeel geen strijd meer gevoerd dan alleen in de Balkan. De
Russisch-Japanse oorlog mocht grote indruk maken, de Boerenoorlog een ontzaglijk
meeleven wekken, deze oorlogen bleven buiten Europa, ergens heel ver weg, evenals
het conflict tussen de Verenigde Staten en Spanje. En wat de Balkan betreft, och,
daar was het sedert de Griekse vrijheidsoorlog van 1821-1830 feitelijk altijd onrustig
geweest en het scheen een sport te zijn van de staatjes, die er van lieverlede
ontstonden, om met de Turken of onderling te vechten. Die Balkanoorlogen werden
tot de schoorsteenbrandjes gerekend. Je moest alleen maar oppassen, dat zulk een
binnenbrandje geen uitslaande brand werd en een hele wijk in de as werd gelegd. De
brandweerlieden, in casu de grote mogendheden, belegden dan echter een conferentie,
en het gelukte weer, de zaak te redden. Marokko leverde tweemaal gevaar voor de
Europese vrede op. Frankrijk had er een oogje op, en eerst in 1905 door een rede te
Tanger en daarna in 1911 door de Pantersprong (het zenden van het pantserschip
‘De Panter’) bracht Wilhelm II Europa aan de rand van een grote oorlog, maar alweer
door conferenties, ter elfder ure samengeroepen, werd de ramp afgewend. De
annexatie van Bosnië door Oostenrijk in 1908 bracht Servië bijna tot een
woede-uitbarsting, maar Rusland, nog niet bekomen van de oorlog met Japan en de
revolutionaire woelingen, kon niet bijspringen en het wist zijn heethoofdige
beschermeling tot kalmte te overreden: Later! Als Frans Jozef stierf, zou de
vermolmde Donaumonarchie toch ineenstorten.
En dan waren daar nog allerlei wrijvingspunten: de revancheidee in Frankrijk, het
niet kunnen en willen opgeven van Elzas-Lotharingen, de economische wedloop
tussen Engeland en Duitsland met als gevolg de maritieme bewapening tot het uiterste,
evenals de voortdurende uitbreiding van de landmacht door Duitsland en Frankrijk,
de koloniale moeilijkheden, de nationalistische propaganda door bewegingen als het
Pan-Slavisme en Pan-Germanisme, en niet het minst de psychologische factor, het
wantrouwen, dat we misschien het best leren kennen uit de caricaturen van die tijd.
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De allianties waren bovendien oorzaak, dat een conflict tussen twee grote
mogendheden niet tot die beide staten beperkt zou blijven. Bismarcks systeem van
beveiliging door bondgenootschappen of vriendschapsverdragen met alle grote
mogendheden, uitgezonderd met Frankrijk, was ineengestort, toen Wilhelm II Rusland
van zich stiet en zo in de armen van Frankrijk dreef.
De Engelsen sloten zich heel voorzichtig bij dit verbond aan, nadat alle kwesties
in Azië en Afrika waren geregeld ten gunste van Engeland. Duitsland, Oostenrijk en
Italië hadden sedert 1882 hun driebond, maar Italië was het onzekere element in deze
triple alliantie en het zou bij een eventueel conflict waarschijnlijk voor de
meestbiedende te koop zijn.
Zo was er latent oorlogsgevaar, en vooral toen de beide Balkanoorlogen in 1912 en
1913 het Zuidoosten van Europa opnieuw in beroering brachten, werd de spanning
weer groot.
‘Eigenlijk heeft de oorlog tussen Oostenrijk en Rusland van december 1912 tot
maart 1913 voortdurend gedreigd; het gevaar was geen ogenblik van de lucht; ieder
moment dreigde de bliksem in Europa in te slaan. Het heeft aan de Europese
diplomatie geweldige moeite gekost om de vrede te bewaren.’ Zo oordeelt Dr.
Brugmans. Er werd dus hard voor het behoud van de vrede gewerkt, want opmerkelijk
is, dat misschien op een kliekje heethoofdige officieren na, die droomden van een
‘frische fröhliche Krieg’, niemand de oorlog wilde.
In 1912 waarschuwde Engeland Parijs en Petersburg, dat het in geen geval in een
oorlog betrokken wilde worden, en niet minder nadrukkelijk verklaarde Duitsland,
dat het weigerde zich in een oorlog om Balkanzaken te laten meeslepen. Rusland
heeft begin 1913 van een aanval afgezien, door de waarschuwingen van vriend en
tegenstander.
De stichting van een nieuwe staat op de Balkan, Albanië, veroorzaakte
moeilijkheden, doordat Servië zich daardoor een belangrijk deel van zijn buit en een
weg naar de zee zag ontnomen. Het waren Oostenrijk en Italië, die het deze keer
eens waren en de onwillige Serven dwongen Skoetari op te geven. De Nederlandse
majoor Thomson met enkele officieren zou de gendarmerie van de jonge staat
organiseren, een staat, die volgens Dr. Kuyper niet het paard van een majoor waard
was. Thomson, een zeer sympathiek officier, bekend om zijn oorspronkelijke en
frisse opvattingen over onze defensie, lid van de Tweede Kamer (hij was
Unie-Liberaal),
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is in het nieuw gevormde roverstaatje bij het vervullen van zijn plicht gevallen.
De kranten stonden in die dagen vol van dit avontuur in die uithoek van Europa.
Maar aan oorlog dacht vrijwel niemand. De spanning scheen na de vrede van
Boekarest weer voorbij. Het Vredespaleis was geopend en de propaganda van de
leus ‘vrede door recht’ werd steeds luider, naast die van ‘geen man en geen cent’
van de socialisten.
Zou het tot een conflict komen, dan zou de internationaal georganiseerde
arbeidersbeweging eenvoudig door een algemene staking elke mobilisatie en
oorlogshandeling onmogelijk maken, zo redeneerden en hoopten velen.

Het startschot.
Twee weken nadat te Durazzo majoor Thomson was gevallen, vielen er weer schoten
in de Balkan. Deze keer te Serajewo, de hoofdstad van Bosnië. De Oostenrijkse
troonopvolger, aartshertog Frans Ferdinand en zijn vrouw, werden op een tocht door
de stad dodelijk getroffen door de welgerichte schoten van de Slavische gymnasiast,
de 19-jarige Princip. Het onderzoek wees uit, dat de draden van het complot liepen
naar de Servische hoofdstad en dat Servische officieren er meer van wisten. Het
anti-Oostenrijkse genootschap ‘Vereniging of Dood’, onder leiding van een overste,
had de sluipmoordenaars gezocht en opgeleid. In Servië zag men in dergelijke
middelen geen been. Enkele jaren tevoren hadden officieren hun eigen koning en
koningin vermoord. Hoeveel te meer gold dan een excuus voor deze wandaad, die
tegen een vijand, de toekomstige regeerder van Oostenrijk, werd gericht. De man
die bovendien gevaarlijk was, omdat hij tegemoet wilde komen aan de verlangens
van de Slaven in de monarchie en zo Servië de wind uit de zeilen zou kunnen nemen.
Groot was de verontwaardiging in heel Europa, en ingewijden begrepen, dat hieruit
gemakkelijk een conflict zou kunnen ontstaan. Het was te verwachten, dat Oostenrijk
deze moord zou aangrijpen, om aan de anti-Oostenrijkse propaganda in Servië van
de genootschappen aldaar, met hun voortdurende complotten, voorgoed een einde
te maken.
Het kon dit des te geruster doen, omdat de verontwaardiging in Europa algemeen
was, ook in landen als Engeland en Frankrijk. En al was de aartshertog dan ook geen
persona grata aan het
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145. Mr. A.W.F. Idenburg (Foto Coll. Icon. Bureau, 's-Gravenhage).

146. Colijn als Minister van Marine ad interim bij het verlaten van een torpedojager in de haven van
IJmuiden in 1912.
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147. Dr. D. Bos.

148. Mr. P.W.A. Cort van der Linden (Foto J. van Rhijn, Rotterdam).
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149. Jhr. Mr. H.A. van Karnebeek, naar een schilderij van Antoon van Welie (Coll. Icon. Bureau,
's-Gravenhage).

150. Dr. Ir. C. Lely.
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151. Het kabinet-Cort van der Linden, naar een schilderij van P. van der Hem (Coll. Icon. Bureau,
's-Gravenhage). Zittend v.l.n.r.: Mr. M.W.F. Treub (Financiën); Luitenant-generaal N. Bosboom
(Defensie); Mr. P.W.A. Cort van der Linden (Binnenl. Zaken); Schout-bij-nacht J.J. Rambennet
(Marine); Mr. Th.P. Pleyte (Koloniën); staande v.l.n.r.: Dr. F.E. Posthuma (Landbouw); Jhr. Dr. J.
Loudon (Buitenl. Zaken); Mr. B. Ort (Justitie): Dr. lr. C. Lely Waterstaat).
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hof te Wenen wegens zijn morganatisch huwelijk, al werd zijn begrafenis dan ook
haast een ezelsbegrafenis, naar buiten werd grote verslagenheid gesuggereerd.
Maar Oostenrijk wachtte nog. De Franse president was op bezoek in Rusland, en
eerst toen die Petersburg had verlaten en directe, persoonlijke afspraken tussen de
Franse president en de Russische tsaar onmogelijk waren, ging het ultimatum van
Wenen aan de Servische regering in zee.
Maar Oostenrijk vroeg te veel. Het ultimatum was ten enemale onaanvaardbaar
voor Belgrado.
De 28ste juni was de moord geschied, de 23ste juli werd het ultimatum te Belgrado
overhandigd, met de eis, dat alles zonder enige reserve moest worden ingewilligd.
Het antwoord was zeer tegemoetkomend, nederig zelfs, en op een paar punten na
werden de eisen ingewilligd. Europa herademde. Zelfs keizer Wilhelm verklaarde,
dat aan de eer was voldaan en dat oorlog niet meer nodig was.
Maar Oostenrijk dacht er anders over. Alles of niets! Het verklaarde Servië de
oorlog en bombardeerde Belgrado (28 juli).

De fatale twaalf dagen.
De karakterisering is van Prof. Brugmans. Het zijn de 12 dagen, die verliepen van
23 juli tot 4 augustus. Er zijn in die 2 weken nog pogingen gedaan, tot het uiterste
schier, om het conflict te voorkomen of te localiseren. Engeland en Duitsland hebben
ieder op eigen wijze getracht het gevaar te bezweren, maar de onwil van Oostenrijk,
het wantrouwen van Rusland en misschien nog meer het ingrijpen van de militaire
kopstukken, verhinderden tenslotte, dat er te elfder ure nog een vergelijk tot stand
kwam.
Rusland mobiliseerde, en het Duitse ultimatum, dat eiste, deze maatregel weer
ongedaan te maken, werd verworpen. De oorlog was toen onvermijdelijk tussen die
twee. Een onhandige poging om Frankrijk er buiten te houden, mislukte eveneens,
en zo volgde de ene oorlogsverklaring de andere. Van verzet van de socialisten kwam
niets terecht, de internationale werd vervangen door het nationale lied of de krijgszang.
Nog hield Engeland een slag om de arm, maar toen de Duitsers de Belgische
onzijdigheid schonden om zo Frankrijk in een snelle veldtocht onschadelijk te kunnen
maken vóór de Russische macht kwam opdagen, bekende ook het Britse rijk kleur.
De 5de augus-
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tus sommeerde het Duitsland zijn troepen uit België terug te trekken, en toen aan die
eis niet werd voldaan, verklaarde het de oorlog. De wereldbrand was een feit
geworden. Vijf van de zes grote mogendheden van Europa namen er aan deel. Een
jaar later voegde zich de zesde, Italië, bij de vijanden van Duitsland. Japan koos
reeds in de eerste oorlogsmaand de zijde van Engeland. Een aantal kleine staten in
Europa zowel als in Azië en Amerika meende ook mee te moeten doen, terwijl de
deelname van de Verenigde Staten in 1917 tenslotte de doorslag gaf.
Na het intreden van Italië en Roemenië worden ons de machtsverhoudingen aldus
getekend: Duitsland en zijn drie bondgenoten met 156.600.000 bewoners; Engeland
en zijn geallieerden (10 staten) met 849.650.000 bewoners, die van de koloniën
meegeteld.

Neutraal.
In Europa konden alleen Spanje, Zwitserland, Nederland en de Scandinavische landen
zich met inspanning buiten deze wereldoorlog houden. En deze inspanning gold wel
het allermeest Nederland, dat door zijn ligging in een wel zeer precaire positie kwam
te verkeren. De oorlog ging rakelings langs onze grens.
Van het begin af aan stond het bij de Regering en het volk vast, dat wij alles
moesten doen, om ‘er buiten’ te blijven. De idee werd niet in de gevaarvolle dagen
rond de eerste augustus geboren. Professor Colenbrander geeft de gedachtengang
van de doorsnee-Nederlander van die tijd aldus weer:
‘Een van de opmerkelijkste verschijnselen in Nederlands moderne
ontwikkeling was de onverschilligheid, die allengs bij ons ontstaan was
omtrent onze plaats en rol in de internationale staatkunde. Wel placht de
Nederlandse courantenlezer in zijn bladen uitvoerige correspondentie te
lezen omtrent wat er in de wereld voorviel, doch hij was er aan ontwend
geraakt zich de vraag te stellen, laat staan ze te beantwoorden, welke
invloed buitenlandse gebeurtenissen zouden kunnen hebben op de
lotgevallen en belangen van het eigen land. Het was alsof het vanzelf
sprak, dat niemand Nederland moeien zou. Die onberedeneerde overtuiging
verleende de Nederlander in het beoordelen van buitenlandse staatslieden
en hun verrichtingen in zekere zin een grote vrijmoedigheid. Men was
volstrekt niet zonder sympathieën, vooral niet zonder antipathieen, en liet
die de vrije loop. Over een Gambetta, een Bis-
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marck, een Gladstone had men gevestigde meningen, en in weinig landen
is de zaak-Dreyfus zo meegeleefd als in Nederland. Maar nauwelijks raakte
- het kwam heel zelden voor, maar dan toch een enkele maal - de
Nederlandse staat in enig conflict betrokken, of de houding van het
Nederlandse publiek kenmerkte zich door volslagen hulpeloosheid.
“Buitenlandse Zaken” was in dit toch niet in een uithoek der wereld gelegen
land een vergeten departement geworden, waarvan men hoogstens hoorde,
wanneer bij een kabinetswisseling de ene onbekendheid de andere verving.
Niet dat achtereenvolgens de ministers van buitenlandse zaken in
maatschappelijk opzicht zulke obscure lieden waren: zij plachten
aanzienlijke familienamen te dragen, maar wat zij in hun functie verrichtten
of nalieten, niemand die er naar vroeg. Het departement deed uiterst weinig
om zich een betere naam te bezorgen; het werd daartoe van buiten ook
niet geprikkeld. Nederland niet in opspraak te brengen was al wat er van
werd verlangd.
De neiging tot zelfgenoegzaamheid is de Nederlander diep ingeschapen.
Wij voelen ons een eigen volk met eigen zeden en zijn tevreden, zo die
ons zelve voldoen. Wij begeren niet andermans goed en haken niet naar
inbreuk op andermans vrijheid, de politieke kansberekening heeft voor
ons hoegenaamd geen verleiding. Wij zijn geen element van onrust voor
anderen en wensen zelf met vrede gelaten te worden. Wij zoeken de wereld
niet - en zijn enigermate onthutst, wanneer blijkt, dat die ons niettemin
weet te vinden.’
Van 1839 tot 1914 had ons land en volk rust en vrede gekend en het leek haast
normaal te zijn, dat wij weinig of geen moeilijkheden hadden. De Boerenoorlog had
wel de gemoederen in beweging gebracht, maar zelfs de felste supporters van de
stamgenoten in Zuid-Afrika dachten er niet aan, om aan te dringen op enige actie
van onze Regering. In de jaren om 1905 was er sprake geweest in sommige bladen
van een verbond met België, onder Kuyper scheen er in zekere zin wat meer actieve
buitenlandse politiek bedreven te zullen worden, maar algemeen veroordeelde men
zulke experimenten.
Zelfs de defensie was het slachtoffer geworden van deze idee van strikte
onthouding, geboren uit de overtuiging, dat we een klein volk waren en toch niets
konden. Het besef, dat het Konink-

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 3

372
rijk der Nederlanden een gans andere staat was dan Denemarken of Noorwegen,
omdat het ook in de tropen gebieden omvatte van geweldige uitgestrektheid en
betekenis, ontbrak bijna geheel.
Gaarne stelden we ons land open voor het houden van vredesconferenties, en we
vonden het een eer, dat het Vredespaleis in Den Haag werd gebouwd, maar overigens
werd alles gedaan, om niet de aandacht te trekken.

De mobilisatie.
Daartegenover stond, dat onze houding in het buitenland vaak met argusogen werd
beschouwd. Een bezoek van onze Koningin aan Parijs lokte onwelwillende
commentaren uit in de Duitse pers, de tafelrede van de Duitse keizer te Amsterdam
wekte argwaan in Frankrijk, terwijl de voorgenomen bouw van een fort te Vlissingen
in Engeland zowel als in Frankrijk beroering wekte.
Tijdens het Ministerie Heemskerk was de defensie aanzienlijk verbeterd door de
maatregelen van Colijn, en hoewel bij zijn aftreden nog veel alleen op papier was
geregeld, was een vlotte mobilisatie, dank zij zijn hervormingen, verzekerd.
Nederland was dan ook van de landen, die mobiliseerden toen het oorlogsgevaar
steeds dreigenderwerd, een der eersten, die gereed waren. Toen het antwoord van
Servië de 26 juli bekend werd, nam de Regering reeds de eerste maatregelen. De
30ste juli werden de grens- en kustwacht onder de wapenen geroepen.
De volgende dag scheen oorlog onvermijdelijk. Snijders werd tot opperbevelhebber
van land- en zeemacht benoemd en diezelfde middag om 2 uur tekende de Koningin
het bevel tot ‘de opkomst met spoed’ van militie en landweer.
De lste augustus was als datum gesteld, waarop allen zich hadden te begeven naar
de plaats van hun bestemming.
Die zaterdag heeft diepe indruk op ons volk gemaakt. De meesten verwachtten,
dat het oorlog zou worden, zelfs in de kringen van het parlement. Toch was over het
algemeen de geest en de houding van de troepen goed. Op de eerste mobilisatiedag
was 90 - 100 % van de manschappen op de aangewezen plaats aanwezig. En als men
in aanmerking neemt, dat er 177.500 militairen, 6.600 paarden en 400 kanonnen en
voertuigen moesten worden vervoerd, dan is het resultaat bewonderenswaardig
geweest.
Niet dat alles vlekkeloos was. Door de bezuinigingen ontbrak er te veel. De
magazijnvoorraden waren veel te klein, met de munitie
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was het treurig gesteld en het grotere materiaal was over het algemeen sterk verouderd.
De posten langs de grenzen werden echter tijdig betrokken en er was een veldleger,
dat de eventuele vijand althans tijdelijk zou kunnen tegenhouden. Deze snelle
mobilisatie is misschien van invloed geweest op de houding van het buitenland.
Oud-minister Bosboom deelt b.v. mee, dat Duitsland tamelijk onder de indruk was
van onze legermacht, die het zelfs aanmerkelijk overschatte, zoals later bleek.

Rakelings langs ons heen.
Onze wens ‘er buiten blijven’, werd vervuld. Bij Vaals trokken de Duitsers rakelings
langs onze grenzen, maar de Uhlanen hadden opdracht, het Nederlandse grondgebied
strikt te eerbiedigen. Toch zou er later een hetze van Franse en Belgische kant
ontstaan, die ons verweet, dat we de Duitsers ongehinderd door Zuid-Limburg hadden
laten trekken.
Dat we gespaard bleven, is een wonder geweest, en het is niet uitsluitend - van
menselijke kant bezien - een gevolg geweest van onze houding van strikte
onzijdigheid.
In het eerste plan Schlieffen, dat een aanval op Frankrijk bevatte, was behalve de
schending van de Belgische onzijdigheid ook die van Nederland opgenomen. Een
snel optrekken van de Duitsers naar Noord-Frankrijk werd inderdaad belemmerd
door de ligging en vorm van Limburg. Toch is tenslotte van de doortocht door onze
11de provincie afgezien. Dit zou oorlog met Nederland betekenen, en al zou dit niet
bestand zijn tegen de Duitse macht, het zou toch een oponthoud van enkele weken
kunnen betekenen, die noodlottig konden zijn voor de bliksemoorlog tegen Frankrijk
vóór de Russische aanval kon beginnen. Het plan is overigens op het laatste moment
toch mislukt door de Marneslag in de eerste dagen van september 1914.
Ook het feit dat de Nederlandse havens bij een Duitse aanval voor Engeland een
invalspoort konden worden, is van betekenis geweest, terwijl de omstandigheid, dat
een neutraal Nederland een leverancier zou kunnen worden aan het oorlogvoerende
Duitsland, misschien ook meegeteld heeft. Tenslotte wordt ook wel gedacht aan een
persoonlijke invloed van keizer Wilhelm II, die in de reeds genoemde rede - die
anders luidde dan op papier stond - zijn woord had gegeven, dat Duitsland nooit iets
tegen Nederland zou ondernemen.
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Omgekeerd hadden ook de geallieerden belang bij een neutraal Nederland, al hadden
zij gaarne gebruik gemaakt van de Schelde. Een aanval op ons land zou ons in de
armen gedreven hebben van Duitsland, dat op die wijze heel gemakkelijk het gebruik
van de Noordzeehavens zou hebben verkregen.
Er is dus zeker eigenbelang geweest, dat de grote mogendheden dreef, toen zij
Nederland ontzagen. Dat het gevoelens van morele aard waren, is moeilijk aan te
nemen. De houding van Duitsland tegenover België, het minachtend spreken van
‘een vodje papier’ door de Duitse rijkskanselier, maar ook het optreden van Engeland
tegen Griekenland, om maar niet te spreken van dat tegenover ons land, geven aan
die mening geen enkele grond.

Godsvrede.
Regering en volksvertegenwoordiging waren eensgezind in het streven om neutraal
te blijven, doch ook stellig verweer te bieden tegen een mogelijke aanval of inval.
De 3de augustus kwam de Tweede Kamer bijeen. De grijze Lohman sprak namens
de hele rechterzijde het vertrouwen in de Regering uit en waarschuwde er voor, om
wijsheid en schijnwijsheid ten toon te spreiden in deze kritieke dagen; hij drong er
op aan met juiste en onjuiste kritiek te wachten tot betere dagen en om nu de Regering
met alle macht te steunen.
Als woordvoerder van de vrijzinnigen sprak Dr. Bos in dezelfde geest, terwijl
Troelstra namens de S.D.A.P. gewaagde van een historisch ogenblik en zijn
gevleugeld woord sprak, dat in deze ernstige omstandigheden de nationale gedachte
de nationale geschillen moest overheersen.
De socialisten stemden dan ook voor de mobilisatiekredieten, omdat zij erkenden,
dat de oproep van de troepen niet had plaats gehad met het doel om oorlog te voeren,
maar om te voorkomen, dat wij in die oorlog werden betrokken.
Indrukwekkend was ook de korte rede van de Minister-President Mr. Cort van der
Linden. Hij kondigde de indiening van een aantal zeer dringende wetsontwerpen aan
en vervolgde dan:
‘Een buitengewone zware taak heeft in deze bange dagen de Regering
te vervullen. Hare Majesteit de Koningin, ook in deze dagen één van zin
met haar volk, en haar verantwoordelijke ministers, hebben het Nederlandse
volk te leiden te midden van moeilijkheden en gevaren, die zo diep
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ingrijpen in het leven der mensheid, dat slechts zelden in de geschiedenis
der volken de wederga te vinden is.
De Regering zoude haar verantwoordelijkheid nauwelijks kunnen dragen,
indien zij niet zeker was van de wil van ons volk om alles te doen, wat
zijn harde plicht eist. Wij zijn gereed en besloten onze onzijdigheid en,
moet het, ons volksbestaan te handhaven met al onze krachten. Ons
voegend naar Gods wil wachten wij vastberaden en koelbloedig af wat de
toekomst brengt. De Regering rekent op de trouwe medewerking der
Staten-Generaal. Zij heeft het vaste vertrouwen, dat deze, zich verheffende
boven alles, wat in gewone tijden verdeelt, bezield is met de gedachte aan
eenheid en het behoud van ons dierbaar vaderland.’
Elout, die een artikel over de Nederlandse oorlogspsyche schreef, meent, dat deze
eensgezindheid voor een zeer belangrijk deel werd veroorzaakt door angst, en hij
oordeelt, dat het geestelijk samentrekken rondom de Regering ontstond uit hetzelfde
gevoel, dat de kiekens, in schrik, zich snel doet bergen onder de vleugels van de hen.
Toen de onmiddelijke dreiging voorbij was, hervond het individu zijn eigenbelang.
De kiekens liepen onder de klokhen weg en zagen de gebreken van wat daarbuiten
was, elkanders gebreken en die van de hen......
Dit moge misschien wat al te donker gekleurd zijn, feit is, dat velen hun hoofd
kwijt waren, ook onder de volksvertegenwoordigers. De run op de banken, het
mateloos hamsteren èn ..... het overweldigend kerkbezoek op zondag 2 augustus,
wezen daarop. Kostbaarheden werden in de grond verstopt, het zilvergeld verdween
in een ommezien uit de omloop, de beurs moest worden gesloten, en in plaats van
het normale bedrag van ongeveer ƒ 200.000, dat dagelijks bij de postspaarbank werd
opgevraagd, werd dit de 31ste juli, de lste en 3de augustus gemiddeld meer dan 3½
millioen gulden.
Er is later veel gezucht over de korte periode van eensgezindheid, maar dat is niet
geheel billijk. Niemand had verwacht, dat de oorlog zo lang zou duren. Kerstmis
1914 zou. wel de uiterste termijn zijn, en slechts enkele leidinggevende figuren als
Kitchener voorspelden een duur van jaren. Het leven moest nu eenmaal weer doorgaan
en zijn rechten hernemen, en onze Regering heeft zelf het voorbeeld gegeven van
de terugkeer tot ‘het normale’,
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toen zij kwam met diep-ingrijpende en principiële wetsontwerpen, die in geen enkel
verband stonden met de oorlogsomstandigheden. Dat was in haar te prijzen, zoals
het getuigde van een prachtig optimisme, toen zij kwam met het voorstel tot de
vreedzame uitbreiding van ons land: de drooglegging van de Zuiderzee.

Vier lange jaren.
Een 200.000 mannen van 19 - 36 jaar onder de wapenen, velen van hen drie of vier
jaar! Dit had niemand in 1914 durven voorspellen. De Regering heeft getracht om
de lasten te verdelen, en zo werden op den duur de landweerlichtingen vervangen
door nieuwe jaarklassen miliciens of door landstorm, manschappen, die vroeger door
loting om een of andere reden van werkelijke dienst waren vrijgesteld. Zo kon in
mei 1915 dat deel van de landweer, dat in 1879 was geboren, naar huis gezonden
worden, en sedertdien had telkens verwisseling plaats, maar gemiddeld duurde de
mobilisatie toch zeker een jaar of drie voor de jonge mannen.
En daardoor ontstond een groot gevaar. In de eerste dagen was er spanning,
waakzaamheid, plichtsbetrachting, enthousiasme soms, maar op den duur, toen de
maanden van wachten zich aaneenregen, kwam er vaak verveling in de soms afgelegen
kampementen, en met de verveling de ontevredenheid, het gekanker op alles en nog
wat, de neiging om ‘zich te drukken’. In dagen, dat de spanning weer toenam en de
periodieke verloven moesten worden geschorst, uitte die ontevredenheid zich soms
in sabotage en dienstweigering. Bepaalde Kamerleden hadden er bovendien slag van,
om alle persoonlijke grieven van de een of andere gemobiliseerde - gegronde of
vermeende - breed uit te meten in de Kamer. Wie de memoires leest van Minister
Bosboom moet wel tot de conclusie komen, dat een Minister van Oorlog in die dagen
over een jobsgeduld moest beschikken. De geest van 3 augustus was bij een deel van
de Kamerleden wel heel gauw weer verdwenen
Aan de andere zijde mag gesproken worden van veel goeds. Er waren ook tal van
mannen, die hun plicht verstonden, die ook geestelijk wat betekenden voor hun
kameraden, die b.v. bij de hulp aan de vluchtelingen in de oktoberdagen van 1914
en bij de watersnood in 1916 en tal van andere gelegenheden toonden, dat zij kerels
waren, ook al gebruikten zij hun wapens niet.
En in dit verband mag de naam van H.M. Koningin Wilhelmina niet ontbreken.
Zij heeft getoond, dat zij hart had voor het leger,
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dat zij de ontberingen kende, dat zij ook de geestelijke nood van velen wist te verstaan.
Haar veelvuldige bezoeken aan het leger, haar gesprekken met soldaten tot zelfs op
ver afgelegen posten, zijn er het bewijs van. En nooit schoner heeft zij dat meeleven
getoond dan door haar Kerstgroet van december 1914, die ook in dit boek niet mag
ontbreken.
Donkerder en donkerder werden de dagen. Donkerder en minder het uitzicht op
spoedige verlossing.
En toen kwam die groet van de Koningin aan het leger en de vloot, aan heel het
volk:

Kerstgroet
Er is veel stof tot dankbaarheid in onze grote doch moeilijke tijd. Een
verheffende zin van eenheid en saamhorigheid treedt ons tegemoet,
onderlinge waardering en samenwerking op velerlei gebied valt waar te
nemen, naarmate de nooddruft stijgt wordt de liefde overvloediger.
Krachtig doet de behoefte tot nadenken, tot gebed zich gevoelen; er wordt
veel, er wordt vurig gebeden.
Men kan zich geen groter tegenstelling denken dan de heilsbelofte Gods
en het leed en de smart waaronder thans de wereld gebukt gaat. Doch nooit
schitterde ons het licht dier eeuwige, ontfermende liefde helderder tegen
dan op dit feest van onze Heiland; immers ook om de ellende te dragen,
waarvan wij op dit ogenblik getuige zijn, nam Hij onze gestaltenis aan.
Gelijk het landschap, door de zon met licht overgoten, zich baadt in de
weelde van rust en van kalmte, zo straalt op het hart, dat zich voor Hem
ontsluit, vrede en blijdschap af, zo vaak Christus' liefde het beschijnt.
Hiervan jubelt het Engelenheir op Bethlehems velden. Het Kindeke Jezus
heeft te allen tijde veel vertrouwen gevraagd. Het vraagt dit nog steeds.
Aan ons de fiere moed Het dit te schenken. Laten wij met de herders gaan
in het gebed naar de kribbe, naar het kruis, met al onze noden en vragen.
Tot tenslotte ons vragen verstomt en ons gebed en geloof overgaan in
aanbidding.
Zo sprak de Koningin, de Moeder en Christin. Een geheel andere toon dan wij
beluisteren b.v. in de redevoeringen van Wilhelm II over de Duitse God. Hier enkel
eenvoud en ootmoed.
In duizenden gezinnen, op ver afgelegen grensposten, in duizenden harten heeft
die groet weerklank gevonden ‘en een dui-
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zendvoudig dankgebed is opgestegen tot God, die ons in die benarde tijd de troost
van dit koninklijk woord deed toekomen’.

Zorgen.
Maar niet alleen door het woord, ook door de daad heeft Koningin Wilhelmina
getoond, dat zij in die dagen de rechte ‘man’ op de rechte plaats was. Met het
ministerie en de volksvertegenwoordiging heeft zij in de eerste oorlogsdagen schier
dag en nacht gewerkt, om de nodige wetten tot stand te brengen. Treub geeft in zijn
oorlogsherinneringen van dit beleid een duidelijk beeld en volgens hem heeft zij in
die dagen getoond, een Moeder des Volks te zijn. Van haar ging ook het initiatief
uit, om te helpen, waar oorlog en mobilisatie dreigden velen brodeloos te maken. De
oprichting van het Koninklijk Nationaal Steuncomité is aan haar initiatief te danken
en het heeft in de eerste maanden van de oorlog tal van mensen geholpen, daartoe
in staat gesteld door de giften van particulieren en instellingen, waarbij de Koningin
zelf het goede voorbeeld gaf.
Het economisch leven dreigde spaak te lopen, maar in enkele dagen waren tal van
maatregelen door Kroon en Staten-Generaal genomen, waardoor de chaos werd
voorkomen: bepalingen tegen prijsopdrijving en hamsteren, uitvoerverboden voor
verschillende levensmiddelen, het embargo op goud, het voorzien in de behoefte aan
kleingeld door de uitgifte van zilverbons, het verminderen van de gouddekking van
het bankpapier, een beurswet, steun aan de middenstand, het zijn maar enkele van
de belangrijke maatregelen van de Regering, die op evenveel zorgen wijzen.
Er is toen koortsachtig gewerkt. Zo werden er twee wetsontwerpen op vrijdag de
31ste juli gereedgemaakt. Tegen 7 uur 's avonds waren ze klaar. De Raad van State
werd in de nacht nog bijeengeroepen, nadat de Koningin haar voorlopige instemming
had betuigd. De volgende dag konden de ontwerpen naar de Staten-Generaal worden
verzonden (op zaterdag) en 's maandags stonden beide in het Staatsblad. En toch was
er geen enkele formaliteit vergeten, maar dit alles kon, doordat alle instanties zo
nodig in het holst van de nacht bijeenkwamen en beraadslaagden.
Dit moet toch ook genoemd worden tegenover het oordeel van Elout over de
mentaliteit van onze volksvertegenwoordigers in de eerste dagen van augustus.
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Vluchtelingen.
Reeds direct na de Duitse inval in België kwamen er vluchtelingen over onze grenzen,
maar dit betekende niets bij de stroom, die in oktober 1914 kwam opdagen, toen de
strijd om de vesting Antwerpen begon. Naar schatting kwamen er toen een millioen
Belgen over onze grenzen, van wie de helft in Zeeland en de rest in Noord-Brabant.
Tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom, een afstand van 18 km., bevond zich
een onafgebroken stroom van mensen met voertuigen, vee, kruiwagens, handkarren,
kinderwagens enz., die voor- noch achterwaarts kon. De plaats zelf herbergde 110.000
personen.
Uit het verslag van het comité voor vluchtelingen van Zeeland krijgt men een
beeld van de verschrikkelijke toestand:
De wegen raakten opgepropt met de vluchtende massa's; de grensdorpen vulden
zich tot geen plaatsje onbezet bleef en al maar hoger stuwden zich de mensenmassa's,
tot zij bij Terneuzen en Walsoorden de oever van de Schelde bereikten en niet verder
konden. Boten voeren overkropt vol over; naar vrachtbetaling werd niet gevraagd,
maar duizenden moesten worden teruggewezen op de landingsplaatsen. Inmiddels
voeren honderden schepen, stoomboten en rijnaken de Wester-Schelde af, allen
volgepropt met vluchtelingen. Zij zochten een ligplaats te Hansweert, Vlissingen en
andere havens. In Zeeuwsch-Vlaanderen ontstond weldra grote nood; de
communicatiemiddelen over de Schelde lieten niet toe, onmiddellijk daarin te
voorzien, en wanhopig liet de toestand zich zelfs aanzien, toen de boten in beslag
werden genomen voor de internering van de Belgische en Engelse militairen. In die
dagen zijn langs Clinge, St. Jansteen, Koewacht en Sas van Gent ruim 550.000
vluchtelingen binnengekomen en indien dan toch haast geen enkele dier
honderdduizenden gebrek heeft geleden, dan is dat te danken aan de bevolking, die
huis en hof, provisiekast en voorraadschuur ter beschikking stelde van de
vluchtelingen. In Aardenburg werden 25.000 vluchtelingen ondergebracht, waarvan
er 10.000 bleven, Eede had er gedurende 2 weken 15.000, te Clinge bleven van de
500.000 doortrekkenden 10.000 achter en Graauw had op de 2000 bewoners 8000
uitgewekenen.
Tot zover het verslag. De militairen en burgers hebben ontzaglijk veel werk verricht,
om de vluchtelingen te verzorgen en te vervoeren.
Toen de vesting Antwerpen gevallen was, keerden vele duizen-
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den terug, terwijl anderen naar Engeland of Frankrijk werden overgebracht. Toch
zijn er ook duizenden tot na de oorlog in ons land gebleven. België heeft deze
gastvrijheid, zo goed door Braakensiek in beeld gebracht, beloond door na de oorlog
te trachten ons een deel van ons grondgebied te ontroven.
In 1918 kwam een tweede stroom van vluchtelingen, toen het Duitse leger moest
terugtrekken. Ditmaal waren het vooral Fransen, totaal een 40.000 personen. De
toestand was toen in zoverre ongunstiger, omdat het Nederlandse volk toen zelf op
de rand van de hongersnood leefde. Aan deze invasie herinnert de prachtige ballade
van Adama van Scheltema: De Vlucht.
En behalve deze vluchtelingen weken in 1914 ook een 30.000 Belgische en Engelse
militairen over onze grenzen, die niet aan de Duitse omsingeling hadden weten te
ontsnappen. Zij moesten door een handjevol Nederlandse soldaten worden ontwapend
en vervoerd, en ook hun huisvesting, bewaking en verzorging kostte heel wat tijd en
moeite.

Tussen hamer en aambeeld.
Al was dan met de verovering van België door de Duitsers het strijdtoneel van onze
grenzen naar Frankrijk verplaatst, er bleef toch voortdurend gevaar. Schendingen
van ons grondgebied, speciaal door vliegtuigen, zeppelins en oorlogsschepen, kwamen
maar al te vaak voor. En met argusogen werd van beide kanten op onze houding
gelet, terwijl protesten onzerzijds tegen schending van onze rechten meestal terzijde
werden gelegd. Al spoedig kwamen de maatregelen van Duitsland en Engeland
inzake de vaart op zee, die spotten met elk zeerecht, eens plechtig door alle partijen
ondertekend. Blokkademaatregelen waren oorzaak, dat slechts een smalle vaargeul
in de Noordzee overbleef, en was die dan nog maar veilig! Engeland wilde alle
schepen dwingen een Engelse haven aan te doen, om ze te onderzoeken, Duitsland
maakte de reis naar die havens praktisch onmogelijk door mijnen en
onderzeebootaanvallen.
Driemaal scheen het, alsof wij toch nog zouden worden meegesleept in de grote
oorlog. De 31ste maart 1916 was vooral kritiek. Drukke conferenties in Den Haag,
het intrekken der verloven en andere maatregelen deden het ergste vrezen. In de
Kamer kon de Regering - althans in het openbaar - weinig opheldering geven.
Later is gebleken, dat dit een stunt van Duitsland was, dat
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aan onze Regering meedeelde, dat er plannen waren van de Engelsen, om een aanval
te doen op de linker-Scheldeoever. Wanneer daardoor gevaar zou ontstaan voor de
Duitse positie, dan zou men zeer tot zijn spijt alle maatregelen moeten treffen, door
die toestand gevorderd, als het nodig was zelfs ten koste van onze onzijdigheid. De
Regering, door deze dreiging zeer verontrust, overwoog een tweede mobilisatie,
maar dit achtte de Minister van Oorlog nog niet nodig. De stopzetting van de verloven
was vooralsnog de enige maatregel. Duitsland, dat feitelijk een rare figuur had
geslagen, want er was geen enkel Engels plan voor een invasie, haastte zich nu, om
zijn dwaling te erkennen, en verklaarde, dat het overtuigd was van onze wil en macht,
om onze neutraliteit te handhaven.
In 1917 riep Amerika de neutralen op tot een gemeenschappelijk verzet tegen de
duikbotenoorlog, waarop Duitsland troepen aan onze grenzen samentrok. Maar ook
deze keer dreef de bui weer af.
De derde maal, dat het gevaar zeer accuut werd, was in april 1918, toen Duitsland
het gebruik van onze waterwegen vroeg ten behoeve van zand en grint. Dit zou
tegenmaatregelen van de Entente tengevolge hebben. De zand en grindkwestie was
allang brandend. Nederland had voor het vervoer van deze producten voor burgerlijk
gebruik en tot een bepaald kwantum een doorvoervergunning gegeven, zeer tot
ontstemming van de vijanden van Duitsland. Engeland had als laffe wraakmaatregel
al onze ‘telegrammen-overzee’ tegengehouden. Toen het bepaalde kwantum zand
en grint in 1917 was vervoerd, raakte de kwestie min of meer in het vergeetboek,
maar nu kwam Duitsland in 1918 opnieuw met de eis tot het vervoer, en zelfs in
grote hoeveelheid, in verband met het voorjaarsoffensief. Weigering, zo werd
verklaard, zou voor Nederland zeer ernstige gevolgen hebben, en weer werden
troepenbewegingen aan onze grenzen waargenomen. De Regering, die duchtig in
het nauw zat, heeft gedeeltelijk toegegeven en heeft daarvan de Entente in kennis
gesteld, die thans menselijker optrad en verklaarde, dat de moeilijke positie van
Nederland ten volle werd begrepen en derhalve iets door de vingers gezien zou
worden.

Op zee.
Dit waren de enige moeilijkheden niet. De Duitse duikboten richt-

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 3

382
ten een waren slachting aan onder onze koopvaardijschepen. En tal van andere gingen
onder door de mijnen.
‘Het in de grond boren van Nederlandse schepen zette in Maart 1916 in
met de torpedering van een der grootste schepen, de “Tubantia”, dat op
weg was naar Argentinië en niet ver van de Zeeuwse kust door een torpedo
werd getroffen. Wijl het schip, dat in de nacht getroffen, langzaam zonk,
konden de passagiers en de bemanning, tezamen 440 personen, allen gered
worden. De verontwaardiging over deze wandaad (eerst door Duitsland
ontkend, tenslotte zo overtuigend aangetoond, dat het niet meer mogelijk
was om het misdrijf te ontkennen) was nog in volle gang, toen de grote
vrachtboot “Palembang”, op weg naar Indië, hetzelfde lot trof. Daarop
volgde in April de “Berkelstroom”, drie andere kleinere schepen liepen
op een mijn en vergingen. In Mei

volgde door torpedering de “Lodewijk van Nassau”, daarna liep de
“Batavier V” op een mijn, de “Medea” werd getorpedeerd, en zo ging het
voort, het gehele jaar door. Zo vin-
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den we in het lijstje: de “Waalstroom” (mijn); de “Koningin Wilhelmina”
(mijn); de “Zeeland” (getorpedeerd); twee loggers (mijn); de “Zeearend”
(getorpedeerd); de “Commewijne” (oorzaak onbekend); de “Blommersdijk”
(getorpedeerd); de “Fortuna” (mijn); de “Oldambt” (onbekend); de
“Dolfijn” (getorpedeerd); de “Helena” (mijn); de “Kediri” (getorpedeerd).’
In 1916 verloor Nederland 30 grote schepen, waarvan zeker 10 door torpedo's van
Duitse onderzeeboten.
Aan de andere kant bemoeilijkten Engeland en zijn bondgenoten door allerlei
maatregelen als controle, langdurige aanhouding, het niet verstrekken van bunkerkolen
en dergelijke ‘vreedzame’ middelen al evenzeer onze scheepvaart. De vrees bestond,
dat de met de schepen aangevoerde goederen werden doorgevoerd naar Duitsland
en dus de blokkade daardoor zou worden gebroken. Voor graan kon dit niet gelden,
omdat de uitvoer daarvan door de Nederlandse Regering al op 3 augustus 1914 was
verboden, maar Churchill zei, dat het ingevoerde graan op vier poten naar Duitsland
ging, m.a.w. dat met de geïmporteerde mais en rogge varkens werden gemest, die
wel naar Duitsland gingen.

Ook economisch tussen hamer en aambeeld.
Leverden wij echter niets aan Duitsland, dan kregen we ook geen steenkolen uit dat
land. Exporteerden wij naar Duitsland, dan werd onze aanvoer van overzee
bemoeilijkt, zo al niet onmogelijk gemaakt. Het was op het laatst van de oorlog de
vraag: verkleumen of verhongeren!
En zo moest er telkens weer worden gepraat, onderhandeld, toestemming gevraagd
voor dit en voor dat, gesmeekt soms en geduld nog meer.
Engeland eiste, dat van de doorgelaten goederen niets naar Duitsland ging, een
eis, die de Nederlandse Regering op haar standpunt van volstrekte neutraliteit en
economische afhankelijkheid niet kon inwilligen. Toen werd er een uitweg gevonden.
Er vormde zich een kongsi van vooraanstaande personen uit
scheepvaartmaatschappijen, het bankwezen en de handel, die zich de Nederlandse
Overzee Trustmaatschappij noemde. Deze maatschappij trad nu als tussenperoon op.
Zij garandeerde, dat de door haar gekochte en aan haar geconsigneerde goederen in
Nederland zouden blijven. Engeland heeft dit lichaam ten volle vertrouwd, en zo
kon
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de eerste jaren althans nog op vrij ruime schaal worden ingevoerd. ‘De N.O.T. was
een kind van de nood. Zij werd het teken van onze economische onvrijheid, de keten,
die ons als “barque attachée au vaisseau de l'Angleterre” verbond, maar wij hadden
het feit te aanvaarden en zo er schande was, dan lag zij elders.’
(Mej. Mr. E. van Dorp)
In 1917 veranderde deze nog enigszins welwillende houding van Engeland, temeer
omdat nu ook Amerika in de oorlog was betrokken en protesten van die zijde over
de bemoeilijking van de scheepvaart van neutrale landen niet meer te duchten waren.
Bovendien werd de nood in Engeland nijpend en moest het - zo meende het - scherpe
tegenmaatregelen tegen de onbeperkte duikbotenoorlog nemen, die op 1 februari
1917 door Duitsland was ingezet.
Nu werd het haast een uitzondering, wanneer een schip kon uitvaren of
binnenvallen.
In 1918 namen Engeland en Amerika alle Nederlandse schepen die in hun havens
lagen, in beslag, met een beroep op het recht van angarie. Zij hadden deze
scheepsruimte hard nodig voor het vervoer van troepen en oorlogsmateriaal, vooral
toen het laatste grote Duitse offensief dreigde. Onze zeelieden weigerden niettegenstaande prachtige aanbiedingen - in deze roof te berusten en dienst te doen
op de ‘geangarieerde’ schepen. Uit weerwraak nam Duitsland de schepen in beslag,
die op Noorwegen en Zweden voeren.
Onze vissersvloot was al eerder door de Engelsen opgebracht en eerst weer
losgelaten, toen er beloofd was, dat er maximaal 20 % van de vangst zou worden
uitgevoerd naar Duitsland en dat een deel van de vangst in Engelse havens zou worden
gelost. Duitsland had in dezelfde tijd zes voor ons land bestemde schepen met graan
ingepikt en betuigde daarna zijn spijt, waardoor wij ons graan echter niet terugkregen.
In maart 1918 was Nederland feitelijk van het wereldverkeer afgesloten. Alleen
de ‘Nieuw-Amsterdam’ mocht - ook met toestemming van Duitsland - nog het verkeer
met Amerika onderhouden langs de smalle vaargeul in de Noordzee, die ons nog
was gelaten.
Een paar schepen, gekonvooieerd door een oorlogsschip, maakten nog een reis
naar Indië, maar ook dit kon slechts met gedogen van de Entente, waarvan men
afhankelijk was wat de kolen betrof.
Een paar cijfers mogen een indruk geven van de achteruitgang van onze handel
en scheepvaart, die natuurlijk die van de industrie
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152. De bekende spotprent op het Vredespaleis, getekend door Joh. Braakensiek en verschenen in
het weekblad De Amsterdammer.

153. Tekening van Joh. Braakensiek in De Amsterdammer: ‘Nederland door Engeland en Duitsland
van het wereldverkeer afgesloten’.
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154. De Nederlandse neutraliteit was nogal eens voorwerp van spot in de tekenkunst. Deze caricatuur
van F.H. Townsend, verschenen in het befaamde Engelse tijdschrift ‘Punch’, toont een Duits officier,
die de Hollander adviseert zijn zeekust tegen de Engelsen te versterken en de oostgrens ter besparing
van kosten maar onverdedigd te laten.

155. Certificaat van de N.O.T., dat de Nederlandse koopvaardijschepen een tijdlang vrijwaarde van
molestatie door de belligerenten.
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156. Twee caricaturen op de mentaliteit der oorlogswinstmakers. Links een ‘protestactie van O.W.ers
tegen de regeringsmaatregelen’, getekend door L.J. Jordaan in De Notenkraker van 8-7-'16. Rechts
typeert Albert Hahn de ‘neutrale’, die zijn winst telt onder het motto: ‘De wereldvrede is een heel
mooi ideaal, maar de oorlog is ook nog niet zo'n slechte negotie’.
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157. Caricatuur van Joh. Braakensiek op het distributiebeleid van minister Posthuma. De tekenaar
laat ‘bakker’ Posthuma tot zijn klanten zeggen: ‘Vandaag geen wittebrood, mensen, ik heb me
verslapen’.
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158. Aankomst van ex-keizer Wilhelm II (zie pijltje) op het station van Eijsden, 10 november 1918.

159. Een groep Friese militairen die zich 15 november 1918 als eersten vrijwillig naar Den Haag
begaven.

160. Huldiging van H.M. de Koningin en Prinses Juliana op het Malieveld te Den Haag, 18 november
1918.

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 3

385
ten gevolge had (tal van fabrieken werden stopgezet, alleen de surrogaten-nijverheid
kwam op).
In 1913 werden in ons land ingeklaard 16.996 schepen met 18.197.783 ton. In
1918 waren deze cijfers respectievelijk 1.779 en 1.663.000.
In 1913 voerden wij ruim 5 millioen ton tarwe in, in 1918 52.000 ton, dus 1 %
van de normale hoeveelheid. De invoer van kolen bedroeg in 1913 bijna 20 millioen
ton en daalde in 1918 tot 225.000 ton, dat is ook ongeveer 1 % van het vooroorlogse
kwantum.
Ik neem alleen deze twee producten als voorbeeld, met de andere waren stond het
precies zo. De invoer van petroleum daalde b.v. van 170.000 ton tot 48 ton!

Distributie.
Geen wonder, dat de prijzen sterk stegen, ook al door de hoge vrachten (het
tienvoudige van die van 1913) en de hoge verzekeringspremies. De maatregelen
tegen prijsopdrijving alleen baatten niet. De Regering moest op den duur door het
bijpassen van grote bedragen de prijzen binnen normale grenzen houden. Maar zij
moest verder gaan. Toen de voorraden zeer sterk inkrompen, werd overgegaan tot
het distributiestelsel, misschien wel wat laat. In 1916 werd de distributiewet
aangenomen en in februari 1917 verscheen de broodkaart. Aanvankelijk kreeg iedere
volwassene 400 gram per dag, degenen die zware arbeid moesten verrichten, nog
iets meer, maar het rantsoen daalde geleidelijk doch zeker. Ook de andere
levensmiddelen ‘kwamen op de bon’, en vooral in de grote steden werd het rantsoen
in 1918 volkomen onvoldoende.
De regeling was minder goed dan tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen men van
de ervaring van 1917/18 heeft geprofiteerd. Minister Posthuma, die de zware en
ondankbare taak had om deze materie te regelen, was misschien de meest gehate en
becritiseerde man in Nederland. Talrijk waren de caricaturen en de versjes en moppen
over zijn eenheidsworst, zijn fabrieksaardappelen en bonnen voor kraamvrouwen.
Maar al was dan zijn beleid niet feilloos, hij heeft door zijn maatregelen ons volk
door de ergste tijd zonder al te groot gebrek heengeholpen.

Mentaliteit.
Was het bij een caricatuur of spotversje gebleven, dan was het zo

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 3

386
erg niet geweest, maar een groot deel van ons volk heeft zich tijdens de eerste
wereldoorlog van een kant laten zien, die vaak niet fraai was. Het leek wel alsof de
distributiewetten en andere economische maatregelen er waren, om ontdoken te
worden. 23.000 man waren voortdurend in actie tot bestrijding van de smokkelhandel
aan de grenzen, maar ook in het binnenland gebeurde heel veel ongerechtigheid, ook
al beleed men dan met de mond, dat de overheid diende gehoorzaamd te worden om
Gods wil. Het scheen, dat de regelingen omtrent distributie, slacht, vervoer en verbouw
daarbuiten vielen. Groot waren ook de winsten door de zwarte handel, en de O.W.-er
werd een typische figuur in ons land, gehaat soms, benijd nog vaker.
‘Er verscheen in die dagen een gefingeerd dagboek van een mijnheer uit
de residentie in “De Haagse Post”. Die mijnheer hoorde in de soos het
oorlogsnieuws met commentaren, hij ontving van zijn familie op het
platteland de vettigheden der aarde, hij verontrustte zich soms over de
koersen van sommige fondsen, hij interesseerde zich voor een fabriekje
voor surrogaten, waardoor hij een niet onaardig bedrag aan oorlogswinst
incasseerde. Hij ontdekte gaandeweg, hoe prettig en voordelig de
neutraliteit op de lange duur was, behalve dat het met de koffie en thee en
enkele andere producten wat vervelend begon te worden.
Deze satire was niet onverdiend. Het gehele Nederlandse volk is door het
dreigende gevaar, waar het trouwens gauw aan wende, niet diep geraakt.
Het heeft veel gekankerd, maar weinig behoefte gevoeld om zich zelf te
herzien. Er was meer afval dan bekering, meer winzucht dan
offervaardigheid. (Op het platteland voelde men b.v. heel weinig voor het
Steuncomité, omdat dáár geen armoede werd geleden.) Er was meer
slimheid dan fierheid. Kortom, in de mobilisatiejaren zijn wij er geestelijk
op achteruitgegaan.’
Een vergelijking met de periode 1940-1945 valt zeker ten voordele uit van het laatste
tijdperk.
Zeker, er was bereidheid om te helpen. De vluchtelingenactie is daarvan een schoon
voorbeeld en de hulp aan de hongerende kinderen uit Duitsland en Oostenrijk tijdens
de oorlog en daarna mag ook zeker genoemd worden, hoewel het gevoel van
medelijden door de romantiek van het geval extra was gekleurd en uitging boven het
meeleven met het eigen misdeelde kind.
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Kritiek was er veel, een kritiek, die vaak tot demagogie voerde. Hoe is de Regering
aangevallen, omdat zij nog uitvoer naar Duitsland toestond, terwijl men kon weten,
dat dit alleen geschiedde, omdat wij anders geen kolen kregen. Maar volks(mis)leiders
maakten daarvan gebruik, om aan te sporen tot verzet, en de relletjes zijn vooral een
gevolg geweest van deze opzettelijk onjuiste voorlichting.
Al was op enkele uitzonderingen na heel ons volk voor de politiek van neutraliteit,
toch waren er sympathiën en antipathiën, die vaak tot heftige discussies en zelfs
familieruzies aanleiding gaven. De meesten waren op de hand van de geallieerden,
vooral na het barbaarse optreden der Duitsers in België.
Soms kwam de sympathie voor de Entente voort uit een geestelijke verbondenheid
met Frankrijk, zoals het Handelsblad deed uitkomen. Daartegenover stond, dat
speciaal bij het prot. chr. volksdeel het revolutionaire Frankrijk en het ‘perfide Albion’
(het laatste om historische redenen en niet het minst om de Boerenoorlog) in een
kwade reuk stonden. Bekend is b.v., dat Kuyper zeer Duitsgezind was, daarin echter
niet gevolgd door al zijn discipelen. In de pers weerspiegelde zich deze voorliefde van ‘De Telegraaf’ af, die meer Engels dan Nederlands was, tot ‘De Toekomst’ toe,
die een soort ‘Deutschland, Deutschland über alles’ propageerde. Men kon natuurlijk
niet alles goedpraten wat de favoriete partij deed, maar ‘verklaarde’ toch veel. Ook
economische redenen gaven soms de doorslag. Handelaars in land- en
tuinbouwproducten, die altijd met Duitsland hadden gehandeld, waren natuurlijk
pro-Duits, velen, die bij de scheepvaart waren betrokken, pro-Engels.
Dezer dagen kreeg ik een brochure in handen (deze heeft met de oorlog niets te
maken), welke op de omslag deze aankondiging vermeldt, die sprekend kan genoemd
worden voor die tijd:
Contra ‘J'accuse’.
Is ‘De Telegraaf’ een Engelsche Krant?
Wie veroorzaakten den oorlog?
Van welken kant dreigt voor Nederland het
grootste gevaar?
Wat is de taak en de plicht van ieder
Nederlander?
Is de schrijver van ‘J'accuse’ een waarheidslievend
Duitscher of een ... minder-
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waardigheidstype?
door
E. van Dieren, arts te Amsterdam.
(3 drukken in een wéék)
4de druk verschenen. Prijs ƒ 0.60.

Was op zichzelf het sympathiseren met de een of andere partij niet erg, ja
vanzelfsprekend, misdadig was, dat bepaalde elementen onze Regering bij
buitenlandse mogendheden verdacht maakten en daardoor misschien aanleiding
gegeven hebben tot maatregelen van de oorlogvoerenden tegen ons land. Vooral de
ultra's van de ‘Entente-groep’ hebben zich hieraan schuldig gemaakt.

Het einde nadert.
Begin oktober 1918 was het duidelijk te zien, dat de oorlog ten einde liep. De opmars
van de geallieerden op alle fronten was begonnen en reeds had de eerste bondgenoot
van Duitsland de strijd opgegeven, nl. Bulgarije. De 7de oktober ging het eerste
verzoek van de Duitse rijkskanselier om een wapenstilstand in zee. Het was duidelijk
het begin van het einde. Maar juist die laatste weken of dagen konden voor ons land
zeer gevaarlijk worden. Weer, als in 1914, kwam de strijd angstwekkend dicht bij
onze grenzen, en de Regering (het kabinet Ruys was in sept. 1918 opgetreden)
weigerde te luisteren naar stemmen, die meenden, dat, nu Duitsland toch zo goed als
verslagen was, de neutraliteit niet tot in de uiterste consequentie meer gehandhaafd
behoefde te worden. De verloven werden eind oktober ingetrokken, om eventuele
gevaren het hoofd te kunnen bieden. Bovendien stroomden opnieuw grote massa's
burgervluchtelingen ons land binnen, die geholpen moesten worden. Het intrekken
van deze verloven veroorzaakte in verschillende garnizoenen onlusten: bevelen
werden genegeerd, massa-reclames over het eten, over de cantines, over alles en nog
wat ingediend. Revolutionaire elementen maakten van dit massa-ge-kanker gebruik
en zorgden er voor, door middel van geheime soldatenraden, de onrust gaande te
houden. De 26ste oktober kwam het in de Harskamp, waar een 1500 man gelegerd
waren, tot veel ernstiger ongeregeldheden. Barakken werden in brand gestoken,
officieren met stenen bekogeld, en een groot deel van de manschappen ging er
vandoor.
‘Deze zaak werd behoorlijk in de Kamer uitgebuit’, zegt Vliegen, en niet minder
dan drie interpellaties werden ingediend. De
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Minister van Oorlog stelde een commissie voor onderzoek in, waarin zowel militairen
als burgers zitting hadden. Het oproer zelf was wel spoedig weer bedwongen, zonder
dat er doden vielen, en generaal Snijders plaatste het muitende regiment over naar
Brabant.
Zijn dagen waren echter geteld. De Regering bleek van oordeel, dat de
opperbevelhebber ‘trots al zijn voortreffelijke eigenschappen als mens en militair er
niet in geslaagd is, de geest van de nieuwe tijd te vatten’ en daarom werd hij
uitgenodigd om ontslag te vragen. Door deze tegemoetkoming kregen de
revolutionaire gezindten de wind in de zeilen. Zij beschouwden dit ontslag als een
capitulatie van de Regering, en Snijders zelf zag het ook zo in, toen hij klaagde, dat
‘hij op vordering van de volksmenner Troelstra was weggewerkt’. Dit had plaats op
6 november.
Terwijl de debatten in de Kamer over de militaire en buitenlandse aangelegenheden
nog druk aan de gang waren, had de ineenstorting van Duitsland plaats. Op 4
november barstte het matrozenoproer te Kiel uit en in de volgende dagen breidde
deze revolutie zich over heel Duitsland uit. De 8ste november werd een ministerie
van rechts- en links-socialisten gevormd; Scheidemann riep de republiek uit. De
nieuwe regering sloot de llde november met de vijand een wapenstilstand.
Diezelfde 8ste november, dat in Berlijn de keizer aan kant geschoven werd, die
de 10de november onze grens bij Eijsden overschreed, werden in de Tweede Kamer
de debatten verdaagd tot dinsdag 12 november. Maar in die 4 dagen zou er een
beroering ontstaan, waarbij het voorafgaande steekspel maar kinderwerk was.

Revolutie?
De S.D.A.P. en het N.V.V. maakten zich gereed, om een massaactie te beginnen
voor hervormingen die zij voorstonden. Een manifest werd opgesteld, waarin een
15-tal eisen voorkwamen, o.a. afschaffing van de Eerste Kamer, invoering van
vrouwenkiesrecht, staatspensioen op 60-jarige leeftijd, de 8-urendag, verhoging van
salarissen, socialisatie, intrekking van de stakingswetten van 1903, en dergelijke.
Besloten werd een congres te houden te Rotterdam, waar deze eisen zouden worden
besproken en over de te volgen actie besluiten zouden worden genomen.
Doch dit was Troelstra niet genoeg. Hij was geheel onder de indruk gekomen van
de beweging in Duitsland. De verhalen van
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een wasvrouw van een hooggeplaatste officier, een fantasietje van een Haagse
politieagent, een artikel in de Nieuwe Rotterd. Courant over de billijkheid van de
socialistische eisen en het verhaal, dat de burgemeester van Rotterdam al door de
knieën was gegaan, brachten hem het hoofd op hol. Hij riep alvast een aantal
geestverwanten te Rotterdam samen op de avond van zondag 10 november, maar de
meesten waren daar nuchterder en stonden sceptisch tegenover een revolutie en
namen de verhalen van Heykoop, dat burgemeester Zimmerman hem de sleutels van
de stad had aangeboden, met een korreltje zout. Troelstra was verbitterd, dat zijn
vrienden minder enthousiast waren dan hij, maar scheen zich aan de gang van zaken
te onderwerpen. Doch de volgende dag werden er in Rotterdam meetings gehouden
en toen gooide hij alle remmen weer los. Het geduld der Nederlandse soldaten was
volgens hem uitgeput:
‘Zij willen niet langer worden gepest, behandeld als slaven, zij gevoelen
hun eigenwaarde, en hebben reeds terwijl zij de wapens nog dragen, de
gehoorzaamheid opgezegd aan de heersende klasse ... Wij zijn in een
revolutionaire toestand, wij zijn de nieuwe klasse, die rijp is en in staat de
afgedankte heersende klasse te vervangen. De arbeidersklasse staat voor
een geweldige taak. Verzuimt het ogenblik niet, grijpt de macht die U in
de schoot geworpen wordt.....
Zelden heb ik een zo waarderend artikel gelezen als dat in de N. Rott.
Courant. De achtergrond van dit alles is, dat de bourgeoisie inziet, dat zij
zich haar slagpennen moet laten uittrekken. Maar het voornaamste staat
er niet in en dat is, dat de arbeidersklasse in Nederland thans naar de
politieke macht grijpt. Zij zal zich moeten constitueren als een
revolutionaire macht ...’
Verder bepleitte hij de oprichting van arbeiders- en soldatenraden, wier betekenis
het zou zijn, ‘dat zij zich boven het bestuur van stad en Staat plaatsen en dat zij
erkenning van hun oppermacht eisen’.
Op het te houden congres zou volgens Troelstra de vraag worden besproken om
een opperste raad van arbeiders en soldaten op te richten. ‘Hebben wij daartoe
besloten, dan is die raad vanaf dat ogenblik het opperste gezag voor ons land.’
Ook andere sprekers borduurden op ditzelfde stramien, en het
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was vooral de groffe opruierij van Heykoop, die bij een zekere groep socialisten
insloeg. En hij verkondigde:
‘Nu trekken wij samen op om de bourgeoisie het roer in de Staat te
ontnemen.
Ik weet, dat Troelstra morgenmiddag 1 uur in de Tweede Kamer het
revolutionaire woord zal spreken ...’
De rede van Troelstra werd in duizenden exemplaren over het land verspreid, en
nochtans heeft men later willen beweren, dat er toch eigenlijk geen echte revolutie
bedoeld werd!
De dinsdag kwam en Troelstra kreeg het woord in de Tweede Kamer. Hij begon
met een aanval op de Koningin, die vroeger zou geweigerd hebben - nog onder het
kabinet Cort van der Linden - om de opperbevelhebber te ontslaan, en afgezien
daarvan meende hij te moeten insinueren, dat van de persoon van de Koningin een
invloed uitging, lijnrecht indruisend tegen de geest, die heerst bij de grote massa van
het Nederlandse volk.
En dan komt een soort herhaling van de rede te Rotterdam in wat meer gekuiste
termen. De Regering heeft heen te gaan. Leger en politie staan haar en de heersende
klasse niet meer ten dienste en naar meerderheid vraagt de nieuwe leider niet. Hij
waarschuwt, om zich niet te verzetten, dan zal geweld moeten worden gebruikt en
dat wil hij liever niet. Als het tot een botsing moet komen, dan zullen leger en politie
de zijde kiezen van de revolutie. Van minsten 2/3 of 3/4 deel van de politie heeft hij
de gegevens. Deze gegevens waren een schatting van een Haagse politieagent!
Zelden is onverantwoordelijker rede gehouden. Troelstra liet zich helemaal gaan,
wat gelet op zijn impulsieve geest te begrijpen is, maar dat zijn collega's er niet een
stokje voor gestoken hebben, is en blijft onbegrijpelijk. Ze waren het, op een enkele
na, niet met hun leider eens, maar toch kwamen ze - ook weer op een enkele na hem na zijn redevoering gelukwensen.
De hele zaak mislukte echter. ‘De voorafgaande aankondiging van de over een
week komende revolutie (want het congres moest nog worden afgewacht) maakte
de gehele zaak tot een operettevertoning. De revolutiebevlieging van de
gemoeds-socialist was dermate gespeend aan werkelijkheidszin, dat zij niet de minste
kans van verwezenlijking had’, zegt Treub.
De Regering week niet, en zowel van liberale als van rechtse zijde werd toegegeven,
dat hervormingen dringend noodzakelijk waren (soms was het pleit wat al te
doorzichtig), maar allen, zowel
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ministers als Kamerleden die niet bij de socialisten behoorden, kantten zich fel tegen
revolutie.
De aanhangers van Wijnkoop gingen echter alvast tot de daad over en vielen de
kazernes aan. Met enkele schoten werden zij echter verdreven, en de leider zou nog
lang gehoond worden om zijn ‘glaasje water’, dat hij nodig had voor de schrik.
Onder de indruk van het verzet in de Kamer, de volgende dag, lastte Troelstra de
revolutie bij interruptie af, door te verklaren, dat hij nimmer het woord staatsgreep
had gebruikt. Schaper erkent eerlijk, dat dit formeel juist was, maar dat in wezen
Troelstra wel van een staatsgreep had gesproken, zelfs letterlijk van een grijpen naar
de macht. Deze interruptie betekende het einde van de hele zaak. De volgende dag
was Troelstra ziek, gebroken mag men zeggen, en Schaper moest voor hem spreken.
Een ongelooflijk moeilijke taak, daar hij het dolle avontuur diep verfoeide, en toch
anderzijds de persoon van Troelstra, die hij vereerde, niet geheel wilde verloochenen.
Die 14de november is een zeer bewogen vergadering geweest. De rede van Schaper
werd honderden malen door interrupties onderbroken, zowel van de zijde der
aanhangers van Wijnkoop, die natuurlijk van verraad spraken, als van de zijde der
‘burgerlijken’, die nu klare wijn eisten.
Intussen bleek, dat Troelstra zich deerlijk had vergist, ook in de geest van politie
en leger. De eerste bleef trouw en ook onder de militairen was geen spoor van
revolutie. Honderden die pas gedemobiliseerd waren, vooral uit Limburg en Friesland,
trokken op naar Den Haag, om als het moest geweld met geweld te keren. In sommige
dorpen werd midden in de nacht alarm gemaakt, toen de eerste geruchten van een
revolutiepoging er doordrongen, en reeds in de vroege morgen gingen tientallen
jonge mannen naar de trein. Troelstra vergiste zich ook in de verhouding van vorstin
en volk. Een zeer grote betoging op het Malieveld, spontaan, later gevolgd door een
georganiseerde, speciaal van de niet-revolutionaire arbeiders, huldigde de Koningin,
iets wat de leden van het kabinet door Treub en de Telegraaf erg kwalijk werd
genomen. Van de Telegraaf was dit te begrijpen, want de directie van dit blad had
zich ook vergist, toen zij in november bij voorbaat de S.D.A.P. steun aanbood en
aldus de huik naar de wind hing. Het moest natuurlijk ijlings terug naar ‘het goede
pad’ en meesmuilde nu wat op het ‘christelijk’ ministerie.
Achteraf is het gemakkelijk, met Treub te zeggen, dat er in werkelijkheid geen
gevaar geweest was, maar Oud erkent, en te-
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recht, dat men in de novemberdagen zelf niet wist, waar men aan toe was. En de
wrange opmerking, ‘dat de heren zich niet ontzagen de Koningin voor hun zegewagen
te spannen’, toont, dat Treub niet begrepen heeft, dat de niet-socialistische arbeider
ook behoefte had, om haar, die men ‘een instituut der bourgeoisie’ had gescholden,
zijn aanhankelijkheid te tonen. En zij, die door Treub eens de Moeder des Vaderlands
was genoemd, heeft dit beter begrepen dan hij.
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7. Onzekere jaren
Het kan niet op.
‘Zoals een man, die zijn vermogen verloren heeft, maar die weigert de tering naar
de nering te zetten en voortleeft op de oude voet, zo weigerde de wereld haar
verarming door de wereldoorlog te erkennen en leefde in de waan, dat zij haar arbeid
weer kon opvatten, waar zij hem in 1914 had laten liggen. Ja uit reactie op de ellende
van de oorlog dronk zij zich een roes aan de vrede.’
Zo oordeelt Dr. Romein over de toestand na de oorlog. En hoewel Nederland
buiten de oorlog was gebleven, ontkwam men ook daar niet aan deze
schoonschijnende illusie, voegt hij er aan toe.
‘Als alles maar weer normaal is’, was de hoop van velen, maar het werd niet
normaal. De wereld was verarmd en ontwricht. Herstelbetalingen en oorlogsschulden
maakten terugkeer tot gezonde economische verhoudingen onmogelijk, in Duitsland
heerste een chaos, de Donaumonarchie was uiteengevallen, politiek misschien te
verdedigen, economisch een ramp, Rusland verdween voor lange tijd uit de
samenleving, behalve wanneer het om propaganda ging, en tal van landen zochten
hun heil in protectie. ‘Hoge tariefmuren moesten de nationale welvaart tijdelijk
redden en de nauwe poortjes in die muren schenen toch nog de welvaart te laten
ontsnappen.’ Knappe economen zagen wel in, dat het zo mis moest lopen, maar
politieke overwegingen en leuzen als ‘Duitsland zal betalen’ waren oorzaak, dat hun
stemmen in het lawaai verloren gingen.
De schijnwelvaart in de eerste jaren na de oorlog verblindde velen. De voorraden
waren op en moesten aangevuld worden, achterstand moest worden ingehaald en de
grote voorraad ruilmiddelen, door de oorlog in omloop gekomen, kon daartoe worden
gebruikt. De afzet van producten leek verzekerd, en de oorlogindustrie, die nu in
vredesindustrie kon worden omgeschakeld, begon op volle toeren te werken, zonder
dat er naar gevraagd werd, wie de voortbrengselen straks zou afnemen en betalen.
Er ontstond zo op den duur een geweldige overproductie, misschien zou men ook,
gelet op de armoede in een groot deel van Europa, van onderconsumptie kunnen
spreken. Nieuwe crises waren daar-
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van het gevolg, nu veel ernstiger dan er ooit voor 1914 door de wereld waren beleefd.
Ook in Nederland scheen een golf van optimisme het land te overspoelen, en zelfs
in de Kamer leek het, alsof er geen remmen meer waren. Sprak men niet van de
millioenenrit van Dresselhuys, toen deze, pleitende voor staatspensioen,
salarisverhoging, allerlei sociale maatregelen en onderwijsverbeteringen en
-uitbreiding, sprak:
‘Wij komen tot reusachtige sommen. Maar ik durf zeggen, dat ondanks
die grote uitgaven, nu de Regering zich eenmaal op het standpunt gesteld
heeft: wij willen handelen met snelheid en die maatregelen aanpakken, de
Minister van Financiën dat geld vinden moet, al zou het gevolg zijn, dat
talrijke mensen hun staat moesten verminderen’.
Colijn waarschuwde reeds heel vroeg tegen de algemene gedachte, alsof de
schijnwelvaart werkelijk welvaart was. Velen schenen volgens hem te denken, dat
men de quadratuur van de cirkel had uitgevonden en dat een verdeling van vijftig
gulden onder vijf personen aan ieder een groter bezit bezorgde dan wanneer men
onder dezelfde vijf personen een bedrag van honderd gulden te verdelen had. Hij
vreesde, dat al zou het snoeimes worden gehanteerd en de belastingschroef worden
aangedraaid, de tekorten op de begroting binnen heel korte tijd tot 100 of 150 millioen
gulden zouden oplopen.
De profetie van een nieuwe crisis en malaise kwam uit, en op tal van maatregelen,
eerst met enthousiasme genomen, moest geheel of gedeeltelijk worden teruggekomen,
des te pijnlijker, omdat het verkregene verloren te zien gaan erger is, dan dit nooit
bezeten te hebben. Er was maar één zaak, waarop volgens zeer velen bezuinigd kon
worden. Dat was op de defensie. De oorlog was voorbij, en herhaaldelijk werd
verzekerd, dat deze ergste oorlog tevens de laatste zou zijn. Niet alleen bij de partijen
die vrijwel altijd de afbraak van leger en vloot hadden verdedigd, maar ook in andere
kringen heerste de mening, dat onze verdediging zoal niet meer nodig, dan toch
bijzaak was geworden.

Talma's werk voltooid.
Onder de ministers in het kabinet Ruys de Beerenbrouck, dat in 1918 was gevormd,
hebben vooral Mr. P.J.M. Aalberse en Dr.

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 3

396
J.Th. de Visser bekendheid gekregen, de eerste als specialiteit op sociaal gebied, de
tweede als de man van de nieuwe onderwijswet, nodig geworden door de
grondwetsherziening van 1917. Aalberse had de wind mee, in tegenstelling met
Talma, die vaak heel wat meer moest vechten voor sociale hervormingen van veel
bescheidener omvang.
‘Grote hervormingen gingen er in een minimum van tijd zonder slag of
stoot door. In de Kamers ondervond de minister niet alleen geen oppositie,
maar men spoorde hem zelfs herhaaldelijk tot groter snelheid aan. Dat dit
alles zo liep, lag ongetwijfeld mede aan de persoon van de minister. Zijn
jarenlange arbeid aan het centraal bureau voor de katholieke sociale actie
heeft zijn denkbeelden gevormd. Hij wist, wat hij wilde, en zijn politieke
ervaring maakte de arbeid in het parlement gemakkelijk.’
Aldus Mr. Oud, en hij voegt er aan toe, dat volgens insiders de minister door zijn
persoonlijke eigenschappen de sympathie had van al zijn medewerkers, goeddeels
politiek anders georiënteerd dan hij zelf.
In 1919 alleen al wist hij te bereiken, dat de Hoge Raad van Arbeid werd ingesteld,
dat de arbeidswet tot stand kwam, de ouderdomswet, een ingrijpende wijziging van
de invaliditeitswet, de gezondheidswet. Enkele kleinere wetsvoorstellen zijn dan nog
niet eens opgenoemd. De arbeidswet, die, in tegenstelling met de vroegere
arbeidswetten, niet alleen vrouwen en kinderen beschermde of enkele categorieën
arbeiders, bracht de 8-urendag met vrije zaterdagmiddag voor hen, die in fabrieken,
werkplaatsen en op kantoren werkten, en de 10-urendag met 55-urige week voor
hen, die in winkels, koffiehuizen en andere bedrijven of instellingen werkten. Verder
werd nacht- en zondagsarbeid zoveel mogelijk beperkt.
Toen de wet was aangenomen, verhieven de Sociaal-Democraten zich van hun
zetels en hieven de achturenmars aan. De overige leden stonden even perplex, maar
als het gezang geëindigd is, zet Duymaer van Twist het Wilhelmus in, dat door heel
de rechterzijde meegezongen wordt. ‘Zo eindigde de laatste zitting voor het
zomerreces in een wederzijds gezang.’ Dit was in elk geval beter dan vechten.
De in sommige opzichten sterk gewijzigde wetten van Talma, die onuitgevoerd
gebleven waren, werden nu ook eindelijk van kracht.
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Zelden heeft een minister in zo korte tijd zoveel tot stand gebracht, want de genoemde
maatregelen zijn nog maar een deel van hetgeen verricht is.
De crisis, die al spoedig roet in het eten wierp, had ten gevolge, dat er in de sociale
wetgeving ook stilstand kwam, in sommige opzichten zelfs teruggang. Zo moest
Aalberse zelf reeds voorstellen, de 45-urige werkweek in een 48-urige te wijzigen.

De onderwijswet.
Diezelfde teleurstelling ondervond ook Minister De Visser. Hij was de eerste, die
de leiding kreeg van een afzonderlijk Departement van Onderwijs en aan hem was
de taak opgedragen, een wet te ontwerpen, als uitvloeisel van het nieuwe artikel 192
van de Grondwet. In 1919 had hij reeds door een salariswet de gelijkstelling van het
personeel van de bijzondere scholen met dat van het openbaar onderwijs bereikt.
‘Voor de onderwijzers aan de bijzondere scholen was de aanneming een
blijde gebeurtenis en betekende het de verlossing uit de diepste
salaris-ellende. Toen op het eind van het jaar de suppletie werd uitbetaald,
die hen op het salarispeil van de onderwijzers van het openbaar onderwijs
bracht, hadden velen het gevoel, alsof ze een erfenis hadden gekregen.’
De wet van 1920 werd door de minister als een nationale wet bestempeld. Die van
1857 was een verkapte overwinning geweest van de liberale en conservatieve groepen,
die van 1878 was een zuivere partijwet. Voor de wet van De Visser stemden op één
liberaal na ook alle vrijzinnigen en Sociaal-Democraten.
Weliswaar waren er bezwaren van links zowel als van rechts. Zo verzetten zich
allen van de linkerzijde tegen de vergoeding van de bestaande bijzondere
schoolgebouwen en terreinen, terwijl van rechts velen niet gerust waren over wat de
vrijheid betrof, speciaal de benoemingen, waarbij de inspecteur moest worden gekend
(later vervallen), en de urentabel. De uitersten buiten de Kamer spraken zelfs van
een capitulatie; in een brochure werd het voorstel tot het houden van een dankstond
‘een verbijsterend voorstel’ genoemd, terwijl een predikant zelfs meende, dat Psalm
79: 1 hier van toepassing was.
Over het algemeen kan inderdaad gezegd worden, dat meer recht gedaan werd aan
de confessionele school dan aan de vrije
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school. Toch was over het algemeen de vreugde veel groter dan de teleurstelling en
vrees.
Bij de behandeling en stemming was nog een der oudstrijders voor het christelijk
onderwijs in de Kamer aanwezig: Lohman. De Visser noemde vier personen, die
veel voor de pacificatie gedaan hadden, Kuyper en Schaepman van rechts en Bos en
Cort van der Linden van links. Deze vier waren overleden of stonden buiten het
actieve politieke leven. Maar Lohman was present en de minister sprak hem aan het
slot toe, hem vergelijkende met de priester met het hoge ideaal, zichzelf met de leviet,
die het eenvoudige werk uitvoert.
Lohman dankte voor deze ‘ongewone toespraak’ en merkte op, dat het menigmaal
in de wereld is gebeurd, dat een leviet hoger stond dan de priester.
Oud oordeelt, dat deze wet, met de fouten en gebreken, die haar als alle
mensenwerk aankleeft, een zegen is geworden voor ons onderwijs.
Al heel spoedig moest de minister zijn wet wijzigen in verband met de
noodzakelijke bezuinigingen. Het zal hem leed gedaan hebben, dat hij, door de
omstandigheden gedwongen, tweemaal verslechteringen moest voorstellen, waarvan
vooral die van 1924, door de invoering van de uniforme leerlingenschaal, de kleine

scholen ernstig trof, al probeerde dan de bewindsman door assistentjes (als
schoolhittepetitten door de volksmond betiteld) verlichting te geven, waarvan in de
praktijk niets terechtkwam. Het
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vervolgonderwijs werd niet meer gesubsidieerd, de mogelijkheid tot het oprichten
van bijzondere scholen beperkt (wat in tal van gevallen ook wel noodzakelijk was)
en het zevende leerjaar uitgesteld. Dat zijn enkele punten uit de twee ‘technische
herzieningen’, waarbij de Minister van Financiën de rol van souffleur speelde. De
Geer had de beslissing van de Kamer in dezen een maatstaf genoemd, of hij bij
verdere bezuinigingen op de steun van de Kamer zou kunnen rekenen.
Toen de financiën het weer toelieten, is de leerlingenschaal opnieuw, nu in gunstige
zin, gewijzigd, maar onderwijs bleef ook later een voorwerp van aanhoudende ‘zorg’,
en dan het woord niet in de betekenis, die de grondwet er aan gaf.
De geest van 1920 was daarbij al spoedig vergeten en links en rechts verweten
elkaar wederzijds kwade trouw, verloochening van de pacificatie en ‘politiek’.

Versobering.
De noodzakelijke bezuinigingen, die vooral na 1922 werden ingevoerd, deden ook
vaak de partijstrijd weer hoog oplaaien. Elke groep - en door de evenredige
vertegenwoordiging waren er vele groepen - had zijn heilig huisje, en wee, wanneer
de Regering er een hand naar uitstak. Dan was die zaak, dat onderwerp wel het laatste,
waarop bezuinigd mocht worden, en kwamen de verdedigers al heel spoedig met de
stelling, dat het volk van Nederland op die manier rechtstreeks naar de ondergang
werd gevoerd.
De salarissen van de ambtenaren, die voor 1914 al niet aan de hoge kant waren,
hadden een belangrijke verhoging ondergaan. Reeds dadelijk vroeg de Regering zich
af, of deze salarissen bij vermindering van duurte zouden kunnen worden
gehandhaafd, en daarom was in artikel 40 van het bezoldigingsbesluit de mogelijkheid
opengelaten, veranderingen aan te brengen, behoudens handhaving van de wedden,
die eenmaal zijn toegekend. De toenmalige Minister van Financiën, De Vries, maakte
hier een fout, die zich later zou wreken. Reeds zijn opvolger, De Geer, noemde deze
bepaling een monstrum en gaf te kennen, dat intrekking onvermijdelijk was. Hij
kwam niet tot de daad, doordat hij aftrad, maar de derde Minister van Financiën,
Colijn, voerde het voornemen van de Regering uit, waardoor een storm opstak, niet
alleen in de Kamer, maar ook daarbuiten. Het was vooral Marchant, die de Regering
van woordbreuk betichtte en die processen voerde tot in hoogste instantie, echter
zonder resultaat. Een onhandige poging
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van de Regering om de processen door een nieuwe wetsbepaling te voorkomen, had
de zaak verergerd, al was deze poging door de tegenstand van een grote meerderheid
in de Kamer dan ook verhinderd. De zondebok was natuurlijk Colijn, en bij volgende
verkiezingen zou men het hem steeds weer voor de voeten werpen, al moest het
gezond verstand toegeven, dat handhaving op den duur niet houdbaar was en tot
grote onbillijkheden aanleiding zou geven.
De hele geschiedenis bleef een res mali exempli, aldus het oordeel van Mr. Oud,
die misschien het objectiefst van allen de zaak heeft beschouwd. In elk geval was
zij een pracht propagandamiddel bij de verkiezingen tegen Colijn, haast zo inslaand
als de ‘olielucht’.
Ook op tal van andere zaken werd in de jaren 1923 en 1924 sterk bezuinigd, terwijl
tevens nieuwe belastingen dienst moesten doen om een dreigende financiële debâcle
te voorkomen. Toen echter in 1925 de economische toestand tijdelijk verbeterde en
de internationale spanningen plaats maakten voor toenadering, was het gevaar voor
inflatie geweken en kon Nederland zelfs tot de gouden standaard terugkeren. De
inkomsten stelden in de jaren 1925-1930 zelfs in staat om de zware last van de
staatsschuld te verlichten (ƒ 2947 millioen in 1924 en ƒ 2372 millioen in 1930),
terwijl bovendien een aantal plooien, door al te rigoureuse bezuiniging ontstaan,
konden worden gladgestreken.

Burenruzie.
Er waren niet alleen zorgen op financieel-economisch gebied, maar ook de verhouding
met onze zuidelijke nabuurstaat bracht meer dan eens spanning in ons politieke leven.
Dat begon al direct na de oorlog, toen in België een actie werd ontketend, die
uitging van een comité, maar dat achter de schermen gesteund werd door de Belgische
regering. Door de wereldoorlog was verandering van het statuut van 1839 noodzakelijk
geworden. België zou voortaan geen neutrale staat meer zijn, waarvan de
onschendbaarheid door de grote mogendheden werd gewaarborgd.
De Belgische pers, op enkele Vlaamse bladen na, steunde het streven van het
Brusselse comité voor nationale politiek. Nu België een geheel zelfstandige staat
was geworden, moest Antwerpen een oorlogshaven worden, en daarvoor was nodig,
dat België
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het beheer over de hele Schelde kreeg. Zeeuwsch-Vlaanderen moest derhalve worden
ingelijfd, en om strategische en economische redenen gold hetzelfde van
Zuid-Limburg. Allerlei leugens, als het doorlaten van Duitse troepen in 1914 door
dit laatste gebied, werden rondgebazuind. Zowel in Zeeuws-Vlaanderen als in Limburg
wilde het overgrote deel van de bevolking van deze annexatie niets weten. Een bezoek
van de Koningin aan de bedreigde streken werd een grootse manifestatie van trouw,
al waren er in Zuid-Limburg, dat door Belgische agenten intensief werd bewerkt,
enkele uitzonderingen, zoals het R.K. Kamerlid Groendaal. De regering van Koning
Albert scheen vergeten, wat Nederland gedurende de oorlog voor duizenden Belgen
had gedaan, en bracht een aantal eisen voor de Opperste Raad der Geallieerden.
Frankrijk steunde zijn bondgenoot onvoorwaardelijk, maar Italië en vooral de
Zuid-Afrikaanse afgevaardigde Smuts en de Amerikaanse staatssecretaris Lansing
toonden weinig enthousiasme voor de inwilliging van de Belgische eisen. De
Nederlandse Regering toonde zich kloek en weigerde als gedaagde te verschijnen
en verklaarde bovendien nimmer te willen onderhandelen over afstand van
grondgebied. Onze Minister van Buitenlandse Zaken, Van Karnebeek, en de gezant
in Parijs, de ex-minister Loudon, hebben op uitstekende wijze de Nederlandse
verdediging geleid. Dit geschiedde op een conferentie, waaraan Nederland als
gelijkberechtigde deelnam en waarbij tevoren bepaald was, dat er van gebiedsafstand
geen sprake zou zijn.
Nederland en België kregen opdracht om gezamenlijk voorstellen te doen aan de
grote mogendheden, en zo moesten beide staten eerst proberen het eens te worden.
Nederland was wel bereid tot concessies, en België liet zijn kansen voorbijgaan, door
tijdens de onderhandelingen in 1920 plotseling te eisen, dat Nederland afstand zou
doen van zijn rechten op de Wielingen, de zuidelijkste Scheldemond. Hierdoor liepen
de onderhandelingen vast. Engeland stelde arbitrage voor, België, door Frankrijk
gesteund, weigerde, en het gevolg was, dat de onderhandelingen werden gestaakt.
In 1925 was België toeschietelijker en verklaarde het de Wielingenkwestie buiten
de onderhandelingen te willen houden. Opnieuw begonnen nu de besprekingen, thans
zonder de morele chantage van 1919.
Een verdrag kwam tot stand, waarin het loodswezen werd geregeld, het
Scheldebeheer, de doorvaart der schepen, maar daarenboven zou Antwerpen een
verbinding met de Rijn bij Ruhrort
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(door Limburg) en een met het Hollandsch Diep bij Moerdijk krijgen. Over de kosten
zou nader worden gehandeld.
In 1919 zouden wij, om met Nolens te spreken, blij geweest zijn, dat wij er zo
afgekomen waren, maar de toestanden waren niet meer die van 1919.
Er rees een heftig verzet in Nederland, vooral in Rotterdam. Overal werden
vergaderingen belegd en met grote felheid ‘onze eer, onze veiligheid en onze welvaart’
(woorden van het liberale Kamerlid Knottenbelt) verdedigd. In de partijen heerste
ook verschil van mening, bepaald vaak door de plaats van herkomst der
afgevaardigden. Zo sprak de ex-wethouder van Rotterdam, het socialistische Kamerlid
Brautigam, van zelfmoord.
Minister Karnebeek meende, dat de offers nodig waren, om eindelijk een goede
verstandhouding met België te verkrijgen. Hij huiverde bij de gedachte aan
verwerping. Dan zou België, door zijn bondgenoot Frankrijk gesteund, misschien
een gevaarlijke activiteit ontwikkelen. De Tweede Kamer nam met 50 tegen 47
stemmen het wetsvoorstel tot goedkeuring van het traktaat aan, maar nu ontwikkelden
de tegenstanders in het land een nieuwe actie, die soms haast aan demagogie grensde.
De Eerste Kamer verwierp met 33 tegen 17 stemmen (alle leden waren dus aanwezig)
het voorstel. Zelden is de Eerste Kamer zo populair geweest als toen. Opgemerkt
dient te worden, dat de stemming deze keer niet bepaald werd door partijinzichten.
De scheidslijn tussen voor- en tegenstanders liep dwars door de partijen heen.
Van Karnebeek, die 9 jaar lang een zeer moeilijke functie had bekleed, ging heen.
Daar zat een brok tragiek in. Hij had naar de woorden van Anema uit weerbarstig
materiaal met jarenlange, moeitevolle toewijding een levenswerk opgebouwd en dat
zag hij nu ongedacht voor zijn ogen tot puin ineenstorten.
Te tragischer was het, omdat Van Karnebeek in de hitte van de strijd, buiten de
Kamer, vaak ernstig is beledigd en zelfs voor een Belgisch geheim agent werd
gescholden.
Dat was laag, want hij heeft heel zijn leven ingezet voor de belangen van ons land
en in 1919 of 1920 zou hij met een traktaat als dat van 1925 voor een redder zijn
gehouden.
De verhouding met België verbeterde op den duur, ook zonder traktaat. De
troonswisseling in België was daarvan mede een oorzaak en toen de band met
Frankrijk werd losgelaten, nadat dit zich met Rusland nauw verbonden had, stond
weinig een goede nabuurschap meer in de weg. De aanwezigheid van Koning Leo-
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pold bij de doop van Prinses Beatrix en het gezamenlijk pogen van hem en Koningin
Wilhelmina om de Tweede Wereldoorlog te voorkomen, zijn de uiterlijke kentekenen
van een nieuwe vriendschap, die door de bange jaren van 1940-1945 werd versterkt
en verdiept.

Defensie.
Kwam men in de Belgische kwestie op voor ‘de eer en de veiligheid van ons
vaderland’, datzelfde kan niet bepaald gezegd worden als het ging over de middelen
om die eer en veiligheid enigermate zeker te stellen.
Leger en vloot werden na de eerste wereldoorlog schromelijk verwaarloosd.
Sommigen meenden, dat oorlog nu uit het woordenboek was geschrapt. We hadden
de Volkenbond en de mensen waren wijzer geworden. Aan één man als Loder, de
zeer bekwame voorzitter van het Internationaal Gerechtshof, hadden we meer dan
aan een heel leger, beweerde een Kamerlid. Nederland werd dan ook lid van de
Volkenbond, maar het enthousiasme was toen al aan het doven. De schepping van
Wilson leek al heel spoedig een machtsinstituut in handen van de grote mogendheden,
die hun eigen macht consolideerden buiten de Bond om.
Toch heeft Nederland eerlijk meegewerkt aan het streven van de Volkenbond, met
name op sociaal gebied, en op tal van conferenties namen zijn afgevaardigden met
ere hun plaats in.
Anderen hadden als argument, dat, zou er toch weer een oorlog uitbreken,
Nederland als kleine mogendheid geen schijn van kans had, om zijn gebied te
verdedigen. Zij waren voor politietroepen, hoogstens voor de handhaving van een
klein leger, om bij een eventuele collectieve actie van de Volkenbond tegen een
rustverstoorder dienst te doen.
Nog weer anderen verwierpen uit religieuze of humanistische motieven elk geval
van gewapend optreden, zelfs de verdediging bij een niet uitgelokte aanval. Het
gebroken geweertje deed opgeld in die dagen. De S.D.A.P. en ook de
Vrijzinnig-Democraten stuurden op ontwapening aan en stemden geregeld tegen
elke poging om de defensie iets te verbeteren. Pers en pamflet, redevoering en preek,
plaat en lied propageerden de ‘vrede op aarde’, de weerloosheidsgedachte, en kwamen
op tegen het ‘wegsmijten van millioenen aan de hobbies van wat hoge officieren’.
Het werd een sport om op het leger af te geven. Albarda ver-
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klaarde in 1926: ‘Het Nederlandse militarisme wankelt. Men kan zelfs geen
herhalingsoefeningen meer houden, zonder zich belachelijk te maken.’
En toen in verband met dergelijke uitlatingen (een verband dat door de schrijver
zelf werd erkend) in Assen bij de herhalingsoefeningen relletjes uitbraken, waarbij
een dode viel, iemand die volkomen buiten de zaak stond, eiste men afschaffing van
de herhalingsoefeningen en vrijlating van de schuldigen. Alleen Schaper ging van
de S.D.A.P.-ers met deze communistische eis niet mee.
Zadelhof dreigde, dat de S.D.A.P. bij het uitbreken van een oorlog de boel in de
war zou sturen door massale weigering en algemene werkstaking, en de ‘dappere
ongehoorzaamheid’, waarvan Albarda sprak, werd spreekwoordelijk.
De concurrentie van de communisten, die voortdurend de S.D.A.P. halfheid
verweten, heeft misschien invloed gehad op deze uitingen, die echter moeilijk weer
konden worden herroepen, al had men het dan over de omstandigheid, dat in het vuur
van de rede wel eens niet eik woord gewogen werd.
Haast komisch werd het, toen bij een ontwapeningsdebat in 1927 in de Kamer met
moeite een handgemeen tussen socialisten en communisten kon worden voorkomen.
Toen de Minister van Oorlog Alting van Geuseau in 1919 met zijn oorlogsbegroting
kwam, begon het spel reeds.
‘Post na post werd beknibbeld. De Heer Marchant dient een amendement
in om de post te verlagen, de minister ontraadt dat amendement, het wordt
niettemin aangenomen, en een groep Kamerleden verzamelt zich om het
bankje van Marchant, waar het resultaat wordt bijgeteld. Toen de begroting
volkomen was uitgebeend, werd zij aangenomen en daarna stond de
minister op, om te vertellen, dat hij er de brui aan gaf en ontslag zou vragen.
Een fierheid, die wel wat laat kwam. Maar de historie bewees, dat het
Ministerie Ruys de Beerenbrouck defensie enigszins beschouwde als een
zaak, waarmee men de minister maar moest laten modderen.’
Pop was zijn opvolger, en deze kwam met voorstellen, die neerkwamen op een soort
afbraak. De lichtingen van 23.000 man werden tot 13.000 teruggebracht. De 10.000,
die vrij bleven, zouden plaatselijk wat worden geoefend. Men sprak van het
‘poppenleger’, en de meerderheid van de Kamer was dit toch te gortig. Pop verdween
van het toneel en Minister Van Dijk nam zijn taak
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over. Hij probeerde er wat van te maken, maar hij had met voortdurende tegenstand
van de roomse afgevaardigden te kampen, van wie een deel sterk ‘links’ georiënteerd
was, als het over defensiezaken ging. Van Dijk vroeg een minimum onder die
omstandigheden.
Door de mobilisatie waren er nog duizenden geoefenden en daarbij bood de
Volkenbond nog perspectieven. Maar zelfs dit minimum kreeg hij er met moeite
door. Zijn dienstplichtwet, die lichtingen van 19.500 man voorschreef met een
oefentijd van 5½ maand wat de onbereden troepen betrof, een diensttijd, die door
vooroefening nog kon worden verkort, werd met 50 tegen 48 stemmen aangenomen.
Waren de beide thuisblijvers (tegenstanders) op komen dagen, dan was zelfs dit
‘uiterste minimum’ verworpen. In 1937, toen de oorlog voor de deur stond, werd
dezelfde Minister Van Dijk geroepen om, in een bijna wanhopige wedloop met de
tijd, zijn legerorganisatie van 1922 te voltooien, en toen hij in 1939 bij de val van
het 5de kabinet Colijn heenging, was het de S.D.A.P.-er Wiardi Beckman, die
verklaarde:
‘Ik wil hier verklaren, dat ik groot respect heb voor het werk, dat hij
(Van Dijk) bij de opbouw van onze landsverdediging heeft verricht.
Ik acht het een nadeel, een verlies, dat de Minister geen termen heeft
kunnen vinden, om zijn werk voort te zetten ook in een andere ministeriële
combinatie. Het volharden bij dit werk zal - dat is mijn oordeel en dat van
mijn partij - behoren tot de taak van ieder ministerie, dat in Nederland
optreedt.’
Hier is van toepassing het woord van Brederô: het kan verkeren. Een
antirevolutionaire minister zo toegesproken door een Sociaal-Democraat in de
Staten-Generaal!

De vloot.
Ook de marine was in verval, niet alleen wat het materiaal en de personeelssterkte
betrof, meer nog misschien wat de geest van de manschappen betrof. De tucht werd
systematisch door bepaalde organisaties en kranten ondermijnd, wat zich tenslotte
bij de affaire van ‘De Zeven Provinciën’ het duidelijkst zou openbaren. Op het
departement was het ook gesukkel. De minister van 1918, Naudin ten Cate, ‘die geen
zin Nederlands kon spreken’, drong
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weliswaar aan op afbouw van op stapel gezet materieel en herstel van het oude, maar
in de Kamer voelde men er niet veel voor. Eerst maar eens afwachten. Toen Naudin
ten Cate, die zich in het parlement allerminst thuis voelde, verdwenen was, werd een
proef genomen met een ‘burger’, de heer Bijleveld, die beter kon spreken, maar die,
volkomen onervaren op dit terrein, weinig anders bereikte, dan dat de bouw van
kruisers werd gestaakt en dat de verwarring toenam.
In 1924 komt dan de Regering met een nieuw plan, opgesteld door een commissie.
Nodig worden geacht 4 kruisers, 24 torpedobootjagers, 50 onderzeeboten en 4
mijnenleggers. Voorlopig wordt echter met ongeveer de helft genoegen genomen en
de andere helft zal komen, wanneer de financiën het toelaten. De bouw zal uit een
fonds worden betaald, waarin gedurende 12 jaar een bepaald bedrag zal worden
gestort. De eerste 6 jaar betekent het geen noemenswaardige verhoging van de
begroting, temeer daar Indië een deel van de kosten moet opbrengen. De vloot is
vooral bestemd voor het Verre Oosten, waar de spanning toeneemt.
Tegen deze plannen ontstond een geweldige agitatie. Een petitionnement met
1.300.000 handtekeningen werd aan de Kamer aangeboden. Er werd een voorstelling
van zaken gegeven, alsof het gehele bedrag een extra-uitgave was, en de
‘millioenen-verkwisting’ maakte indruk. Toen het op stemmen aankwam, schaarden
zich 10 Roomsen aan de zijde van de ontwapenaars en met 50 tegen 49 stemmen
viel het plan. Het kabinet bood zijn ontslag aan, maar toen alle pogingen, om een
nieuw ministerie te vormen, mislukten, weigerde de Koningin het ontslag in te
willigen en zette het de zaken voort. Nieuwe voorstellen tot verbetering van de marine
waren vanzelfsprekend onmogelijk, en eerst toen er een nieuwe oorlog in het
vooruitzicht was, poogden Regering en Parlement nog iets te doen. Toen was het
echter te laat. De slag op de Javazee is het trieste slot van deze benepenheid geweest.
Graag wees men in ons land op andere kleine staten, daarbij vergetend, dat Nederland
verantwoordelijk was voor de onafhankelijkheid en bescherming van een groot
rijksgebied, dat door zijn ligging buitengewoon kwetsbaar was. ‘De
petroleumbelangen van Colijn’ maakten meer indruk op de massa, en de
salariskortingen en andere bezuinigingen werden op meesterlijk demagogische wijze
tegenover de ‘verspillingen van de belastinggelden’ geplaatst. Nolens merkte op, dat
ook vóór 1914 de defensieuitgaven fel bestreden werden, maar toen de nood aan de
man kwam, zag
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men tot in de jongste milicien een reddende engel. Nu het gevaar voorbij scheen,
werd men weer held in het afschaffen en bestrijden. Dit verstandige woord vermocht
echter niet een groep ‘linksen’ van zijn partij te bewegen, zich van de steun aan het
defaitisme te onthouden.

De val van de coalitie.
Was door deze zaak al een breuk in de coalitie ontstaan, deze viel het volgend jaar
geheel uiteen. De symptomen daarvan waren al eerder merkbaar. Colijn schreef het
uiteengaan vooral toe aan de evenredige vertegenwoordiging. En inderdaad was
daardoor de nauwe samenwerking sterk verminderd. Vroeger stemde men elkaars
candidaten, maakte men eenheidsprogramma's voor de verkiezingen en zocht men
meer naar hetgeen verenigde dan naar dat wat verdeelde. Nu stemde ieder op eigen
lijst en leek het soms, alsof de geschillen tussen de geestverwanten zo breed mogelijk
moesten worden uitgemeten, om rechtvaardiging van eigen groep te motiveren.
Daarbij ontstonden door het nieuwe stelsel tal van nieuwe partijen, meestal
malcontenten uit de oude partijen, die een bepaald stokpaardje bereden. Trouwens
daarvan had niet alleen rechts te lijden, ook bij ‘links’ ging de versplintering voort.
Het is ondoenlijk alle partijtjes te noemen, waarbij eng groepsbelang ook een woordje
meesprak. Er was vrijwel geen partij, die niet zijn ‘zwam’ had, zoals een caricatuur
ze eens voorstelde: zwammen op de oude stammen.
Braat, een potsierlijke figuur in ons parlementaire leven, was beroemd om zijn
aanvallen op de zomertijd, Van Wijk was de afgevaardigde van het ‘Verbond tot
democratisering van de weermacht’, Staalman was Christen-Democraat, Mr. Van
der Laar afgevaardigde van de Chr. Sociale Partij. Naast de S.D.A.P., of meestal er
tegenover, vond met de communisten en een socialistische partij, later de
onafhankelijk socialisten. En dan is er nog een Troelstrabeweging geweest, om maar
de voornaamste te noemen. Onder de vrijzinnigen kwamen ook allerlei groeperingen
voor, zoals bv. de Economische Bond van Treub, Henri ter Hal was de man van
amusementsbelangen, Abr. Staalman gaf zich uit voor de verdediger van de
middenstand. Zo was ook hier een hele staalkaart van groepjes, die later gelukkig
voor een belangrijk deel verdwenen. Vrijheidsbond en Vrijzinnig Democratische
Partij verenigden op den duur de meeste linkse burgelijke elementen.
De Antirevolutionaire Partij en Christelijk-Historische Unie had-
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den behalve van Staalman en Van der Laar, die in 1922 van het toneel verdwenen,
later te lijden van Staatkundig-Gereformeerden en de Hervormd-Gereformeerde
Staatspartij, die hun heil zochten in fel anti-papisme en het treuren over ‘de
beginselloosheid’ van de ‘zogenaamde’ volgelingen van Groen. Zij konden, daar ze
nimmer de kans hadden om de verantwoordelijkheid te dragen, met de ‘principieelste’
voorstellen komen en hadden nimmer ook maar enige neiging om aan
werkelijkheidszin te doen. Bij de Staatkundig-Gereformeerden was de verzekering
bovendien een gruwel. De afgevaardigden van deze twee protestantse dissidente
groepen meenden vaak, dat het spreekgestoelte in de Kamer een kansel was.
Zelfs de Rooms-Katholieken hadden hun afvalligen. Er is een ‘rechtse’ Nieuw
Katholieke Partij geweest, terwijl Mr. Arts gedurende twee parlementaire perioden
de Rooms Katholieke Volkspartij vertegenwoordigde. Dank zij de kerk kon hier
echter veel kwaad worden voorkomen.
Deze opsomming, die allesbehalve volledig is, laat wel zien, hoe een hechte
samenwerking haast onmogelijk was. Rechts niet, maar links evenmin. Tussen Lizzy
van Dorp, de vertegenwoordigster van de oud-liberalen, en Wijnkoop waren zoveel
tegenstellingen en gradaties, dat van deze zijde nimmèr een eenheidsfront kon worden
gevormd.
De liefde voor de coalitie was bovendien bekoeld, doordat het belangrijkste
programmapunt van ‘rechts’, de gelijkstelling op het gebied van het lager onderwijs,
was bereikt. Er waren nog wel andere punten, waarover men het eens was en die op
principieel terrein lagen, maar deze spraken veel minder dan de schoolzaak. En
tegenover de beginselen, waarover rechts het wel eens was, stonden ook verschillende
kwesties, die soms aanleiding gaven tot felle strijd. Ik noem hier maar het
processieverbod en het gezantschap bij de Paus.
Gaf Colijn de schuld van de onmogelijkheid om krachtige parlementaire kabinetten
te vormen aan de evenredige vertegenwoordiging, een stelsel, dat hij als
minister-president eens als verfoeilijk betitelde, Nolens gaf de schuld aan de
Christelijk-Historischen, die volgens hem uit vrees voor stemmenverlies in het
vaarwater van de anti-papisten gekomen waren. De vraag mag gesteld worden, of
hij en zijn politieke vrienden niet evengoed het staatsbelang bij politieke sentimenten
achterstelden, toen het ging om de kwestie van een vertegenwoordiger bij het
Vaticaan.
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Het conflict.
Een leerling, die in ons land de namen van de ministers tussen 1918 en 1940 moet
kennen, is gauw klaar, anders dan b.v. in Frankrijk. Hij heeft maar drie namen te
onthouden: Ruys de Beerenbrouck, Colijn en De Geer. De eerste heeft 3 kabinetten
op zijn naam. Colijn heeft er zelfs 5 gevormd. De Geer was 2 maal formateur, terwijl
hij bovendien nog zitting had als ‘gewoon’ minister in meer dan één kabinet, dat niet
zijn naam droeg.
Een tweede opmerkelijke kwestie is, dat verschillende ministeries een bijzondere
naam droegen. Vroeger had men parlementaire en extra-parlementaire ministeries,
soms een zakenkabinet, maar reeds Cort van der Linden had moeite een passende
naam voor zijn formatie te vinden. Nu werd er gesproken, naast de gebruikelijke
namen, over nood-kabinet, intermezzo-kabinet, kabinet op brede grondslag,
crisis-kabinet, om alleen de voornaamste aanduidingen te geven. Ook al een gevolg
van het feit, dat de meeste ministeries niet steunden op een bepaalde meerderheid.
Van extra-parlementair kon daarbij niet altijd gesproken worden, omdat juist dikwijls
de kopstukken van de partijen de leiding hadden, wat bij de gebruikelijke opvatting
van een extra-parlementair kabinet niet het geval is. In vele gevallen was een tweede
of derde kabinet in deze periode onder dezelfde leider niets anders dan een
reconstructie van het vorige. Ook tussentijds viel nog al eens een minister uit.
Ruys, die in 1918 plotseling werd ontdekt, hield het vol tot 1925. Bij de
verkiezingen van 1922 was de meerderheid van rechts van 52 tot 60 gestegen, zodat
er geen reden was, om niet opnieuw de leiding aan Ruys toe te vertrouwen, die deze
keer nog de 3 rechtse partijen voor zijn programma wist te winnen. Slechts enkele
ministers werden door andere vervangen. Het was dit ministerie dat al ter sprake
kwam bij de vlootwet en dat na de verwerping ook aanbleef. Tijdens de eerste periode
had het ook een grondwetsherziening tot stand gebracht, waarbij vooral belangrijk
waren de wijzigingen in de artikelen over de troonopvolging, het weglaten van de
woorden koloniën en bezittingen (een stap in de richting van de gelijkberechtigdheid
van Oost en West in de organisatie van het Koninkrijk) en de beperking van het recht
om oorlog te verklaren. Door de wijzigingen inzake de troonopvolging werd
voorkomen, dat bij een onverhoopt uitsterven van het regerende huis, ons volk zonder
meer een verre, van ons land geheel vervreemde verwant had te accepteren.
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Ook bij de verkiezingen van 1925 behaalde rechts de overwinning, zij het minder
overtuigend dan in 1922.
Hoewel de Antirevolutionairen belangrijke verliezen hadden geleden, kreeg Colijn
opdracht om een nieuw kabinet te vormen, vooral op aandrang van Nolens. Waarom
Ruys heenging, is niet duidelijk. Dresselhuys meende, dat zijn gezicht na 7 jaar begon
te vervelen, zoals een Indonesische bediende eens na jaren zijn betrekking opzei,
zonder dat hij wat tegen zijn meester had dan alleen de grief, dat hij nu al zolang
diens gezicht had gezien.
Van de aanvang af stond het kabinet wankel, want bij de voorbesprekingen was
al duidelijk geworden, dat het gezantschap bij de Paus een struikelblok zou kunnen
worden. De Antirevolutionairen stonden vrij onverschillig tegenover deze kwestie,
maar de Christelijk-Historischen hielden het been strak en ook de Roomsen maakten
er een cause célère van.
Lang heeft het kabinet het dan ook niet uitgehouden. Toen de begroting van
Buitenlandse Zaken aan de orde kwam, stelde Kersten schrapping van de post van
het gezantschap bij het Vaticaan voor. Dit gezantschap was ingesteld tijdens de
wereldoorlog, toen de pauselijke stoel dikwijls het middelpunt was van verschillende
onderhandelingen. Deze ‘luisterpost’ was als tijdelijk gequalificeerd, maar kreeg
steeds meer een definitief karakter. De 11de november viel de beslissing. Vooraf
deelde Nolens mee, dat het de vraag zou zijn, of de Roomsen een kabinet nog langer
zouden kunnen steunen, dat voortgekomen was uit groepen, aan welker medewerking
de opheffing van het gezantschap zou zijn te wijten. Niettegenstaande deze
waarschuwing stemden de Christelijk-Historischen vóór het amendement, met de
hele linkerzijde. De laatsten niet om de zaak zelf, maar om het ministerie ten val te
brengen. Vooral Marchant liet dit heel duidelijk uitkomen. Met 52 tegen 42 stemmen
werd het voorstel Kersten aanvaard en de vier R.K. ministers besloten nu ontslag te
vragen. Natuurlijk volgden de overige ministers, en zo was het Ministerie Colijn na
een paar maanden al demissionair. De coalitie was verbroken en is nimmer weer
geheeld.

Nieuwe mogelijkheden?
Degenen, die een andere partijgroepering voorstonden, kregen nu een kans. Velen
wilden de oude tegenstelling, die vooral op religieuze gronden berustte, vervangen
door een andere tegenstelling,
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nl. die tussen democratisch en conservatief, of, zoals men later vaak zei, progressief
en behoudend. Nu is ook deze lijn willekeurig. Verschillende partijen wensen zich
niet in de een of andere hoek gedrukt te zien. A.R. en C.H. protesteerden steeds,
wanneer men op hen het odium van conservatief en reactionair wilde laden. In de
R.K. partij waren vaak duidelijk verschillende stromingen, zodat een indeling van
haar ook willekeurig was. Nolens drukte het zo uit: Toen Marchant met ons in zee
wilde gaan, waren wij vooruitstrevend, toen wij weigerden, was onze partij ineens
conservatief. Men ziet, dat ook hier de grenzen, als ze er waren, vaag waren.
Marchant, die de ruiten had ingegooid, moest betalen, en wilde dat ook. ‘De
chèqque ligt op tafel’, sprak hij, en hij hoopte met de R.K. en S.D.A.P. een
eenheidsfront te vormen. De S.D.A.P. was nu, anders dan in 1913, bereid om mee
te doen, maar met Rome mislukte het. Wel liet Marchant volgens zijn eigen woorden
menig biefstukje voor Monseigneur (Nolens) sissen, waarvan deze de geur behaaglijk
opsnoof (behoud van het gezantschap en inwilliging van verschillende andere specifiek
roomse wensen), maar de geur liet Nolens niet verlokken tot eten. Hij wilde niet
samengaan met de S.D.A.P. dan alleen in de uiterste noodzakelijkheid en hij zag niet
in, dat deze reeds aanwezig was.
Op allerlei manieren is toen geprobeerd om uit de impasse te komen. Pogingen
werden gedaan om de coalitie te lijmen door b.v. de gezant in Bern tevens als
vertegenwoordiger bij het Vaticaan te benoemen, maar alle probeersels in deze
richting mislukten. Het is niet nodig hier al de personen te noemen, aan wie H.M.
de Koningin verzocht om een ministerie te vormen. De crisis duurde maand uit,
maand in, en tenslotte was het demissionaire kabinet zover, dat het wilde besluiten
om maar te blijven, toen De Geer, zelf een lid van het kabinet, meedeelde, dat hij
een opdracht had, die hij zelfs voor de minister-president had geheim gehouden, en
dat hij zijn mannetjes al gezocht had. Zelden bereikte onze parlementaire geschiedenis
een dieptepunt als toen.

Politieke malaise.
Het kabinet, dat de Geer vormde, werd een intermezzo-kabinet genoemd, omdat de
samensteller weer wenste heen te gaan, als een parlementaire meerderheid een
‘normaal’ kabinet mogelijk zou maken. Oud is in zijn beoordeling van De Geer heel
kras, als
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hij de nieuwe formateur verwijt, dat deze de verantwoordelijkheid wel weer aandurfde,
nu Colijn, ‘de redder van de gulden’, de financiën had gesaneerd en als ‘bête noire’
kon verdwijnen. Men moet echter niet vergeten, dat een volgend Ministerie Colijn
of een aanblijven van het bestaande, telkens nieuwe conflicten zou doen ontstaan.
Colijn was nooit erg gezien bij de Roomsen. Hij zelf verklaarde, dat hij, in
tegenstelling met vele van zijn partijgenoten, nimmer een warm coalitieman was
geweest, omdat de protestantse partijen te afhankelijk waren. Zijn karakter en
onwankelbaarheid verzetten zich tegen het ontvangen van aanwijzingen van
‘Monseigneur’ en diens opvolgers. De R.K. politiek was voortdurend een onzeker
element in ons staatkundig leven. Vaak maakte men daar onderscheid tussen de
kabinetspolitiek en de handelingen van ‘onze mensen’ in het kabinet.
Politiek beleefde ons land een tijd van malaise onder het bewind van De Geer, al
kan men hem daarvan niet de schuld geven. Colijn zocht zijn kracht in internationale
besprekingen, waarvoor hij dikwijls opdrachten kreeg van de Regering en die
Nederland in dit opzicht een goede naam bezorgden. Ongelukkig echter alleen, dat
men gaarne naar de Nederlandse econoom luisterde, van harte met zijn woorden
instemde, maar dat, als het op daden aankwam, bijna alle staten volhardden in hun
omhetningspolitiek, die zo noodlottig voor Europa zou worden.
Algemene malaise en verdeeldheid maakten het regeren moeilijk. De Regering
leed heel wat échecs, zonder dat dit een reden was tot aftreden. Moties, die
aangenomen werden, legde het kabinet naast zich neer, niemand zag een oplossing
in het politieke probleem, al werd, nu het gezantschap bij de Paus van de baan was
(het werd opnieuw geschrapt na het optreden van het kabinet De Geer door een
amendement) de kans op herstel van de samenwerking tussen de vroegere
coalitiegroepen vergroot. Het nationale gevoel stompte af. Een diep vernederend
voorval als de ‘affaire-Curaçao’ (overigens na het aftreden van het
intermezzo-kabinet), waar een bende uit Venezuela zonder enig verzet de gouverneur
gijzelde en de magazijnen leegroofde, kon maar bij een deel van ons volk echte
verontwaardiging wekken en de ontslagen, slappe gouverneur meende zelfs bij zijn
terugkeer nog eisen te kunnen stellen inzake een baan in Den Haag!
De communistische opstanden op Java en Sumatra werden door bepaalde groepen
in Nederland toegejuicht, terwijl andere een dubbelhartige houding aannamen. De
S.D.A.P. stelde algehele
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ontwapening voor, elke poging van de Regering - waarvan een enkele gelukte - om
de defensie te verbeteren, werd door een deel der linkerzijde steeds weer als ‘een te
veel’ bestreden, terwijl van rechts meer dan eens van ‘een te weinig’ werd gesproken.
Het bleef al maar weer laveren. Soms leek het of de principiële zaken weer leiding
aan de debatten zouden geven, zoals het radiovraagstuk, dat steeds meer de
belangstelling kreeg en waarbij dikwijls dezelfde versleten argumenten als bij de
vroegere schoolstrijd dienst deden. De vaccinatiedwang kreeg nieuwe belangstelling
door het optreden van de encephalitis postvaccinalis en de onderwijskwestie dook
b.v. weer op, toen de subsidie van de Handelshogeschool te Tilburg aan de orde
kwam. Maar vergeleken bij debatten als in 1878 en 1905 was dit vuurwerk bij
regenachtig weer. Ook bij de debatten over de niet-goedkeuring van de statuten van
De Dageraad en de Neo-Malthusiaanse Bond was nog weer eens te zien, wat rechts
verenigde en wat het van links scheidde.
Economisch ging het in de jaren van het kabinet De Geer niet slecht. 1928 en 1929
werden zelfs ‘boomjaren’ genoemd. Er was weinig werkloosheid, de prijzen stegen
en de begroting sloot jaar op jaar met een overschot, terwijl bovendien verschillende
bezuinigingsmaatregelen uit de jaren van de depressie omstreeks 1923 konden worden
verzacht. Ik noemde reeds de verbetering van de leerlingenschaal.
Een tweede, veel heftiger onweersbui op economisch gebied, met een tornado te
vergelijken, was echter op komst.
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8. Crisis en oorlogsgevaar
Koers weer rechts.
De verkiezingen van 1929 brachten weinig verandering. De vroegere coalitiepartijen
behaalden een meerderheid, en getracht werd, de samenwerking te herstellen. Dit
mislukte echter, omdat van een vooraf zich binden aan een programma niets kon
komen. Ruys de Beerenbrouck vormde zijn derde ministerie, dat extra-parlementair
heette, maar toch voornamelijk op de R.K., A.R. en C.H. moest steunen, waarom
Nolens de naam rechts-extra-parlementair uitvond. Op een enkele kleurloze figuur
na, waren dan ook alle ministers lid van een der 3 rechtse partijen: 4 R.K., 2 A.R. en
2 C.H. Van de laatste was het weer De Geer, die Financiën kreeg te beheren en die
dus van minister-president nu ‘gewoon’ minister was geworden.
De meeste ministers hadden op politiek terrein nog weinig naam gemaakt, maar
er waren goede krachten onder. De oude figuren gingen trouwens heen. Omstreeks
1930 overleden tal van vooraanstaande staatslieden en politieke leiders. Ik noem hier
alleen maar Nolens, Heemskerk, Troelstra en Treub als de meest bekende. Ruys
maakte grote haast, zodat een der aangezochten, die beraad had gevraagd, tot zijn
verbazing zag, dat er al een ander voor hem was benoemd. Door die grote haast is
misschien ook de misslag te verklaren, dat Mr. Reymer Minister van Waterstaat
werd, een ‘volkomen onministeriabele figuur’, van wie gezegd werd, dat de enige
lichtzijde van zijn benoeming was, dat Hilversum hem als burgemeester kwijt raakte.
In de bezettingstijd heeft hij een zeer sinistere rol gespeeld.

De debâcle.
De nieuwe storm op economisch gebied, waarover aan het slot van het vorig hoofdstuk
werd gesproken, brak in 1929 los door een bankcrisis in Amerika. In Duitsland en
Oostenrijk ontstonden ook bankcrises en van dat ogenblik af aan volgde de ene ramp
na de andere. De val van het Kreuger-concern is er wel een van de bekendste
voorbeelden van. De prijzen daalden, of beter nog tuimelden naar beneden, zeer vele
ondernemingen gingen failliet, de werkloosheid bereikte in alle landen ter wereld
een ongekende hoogte. Zelfs in Amerika, waar vroeger voor ieder werk en brood
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heette te zijn, ontwikkelde zich een sociale ellende als in Europa zelfs niet bekend
was, doordat men er aan sociale wetten en maatregelen nimmer behoefte had gevoeld.
De waarde van de wereldhandel daalde van 1929-1932 met 60 % en het aantal
werklozen werd over de hele wereld op 30 % van de tot arbeid in staat zijnde
bevolking berekend.
Natuurlijk kon ons land, dat economisch erg kwetsbaar was, geen beschut eilandje
uitmaken. Trouwens, de wereldeconomie, die de oude gesloten stads- en
volkshuishouding was opgevolgd, liet geen uitzonderingen meer toe. Een revolutie
in China had voortaan zijn terugslag op de economische verhoudingen van Amerika
en West-Europa, en een bankcrisis en de daarop gevolgde malaise in Indië, waar
allerlei producten als tin, suiker, rubber en thee haast onverkoopbaar waren, had
natuurlijk voor de Nederlandse economie ook verschrikkelijke gevolgen.
In Nederland mochten de gevolgen zich iets later openbaren door een zekere inertie
(in 1930 was er nog een overschot op de begroting), - de ellende kwam onafwendbaar.
Dat bleek reeds in 1931 bij 's Rijks financiën, als men die als thermometer gebruikt.
In 1930 was de raming van de inkomsten nog 620 millioen, terwijl de werkelijke
opbrengst 636 millioen gulden bedroeg, in 1931 hoopte de Regering op 603 millioen
als inkomsten, terwijl in werkelijkheid maar 557 millioen werd ontvangen. En daarbij
moet rekening worden gehouden met het feit, dat deze ‘thermometer’ niet al te vlug
werkt.
De werkloosheid nam ontzettende afmetingen aan. In 1923 had die een top gehad,
toen zij het cijfer van 11 % bereikte. In de ‘vette jaren’ van 1928 en 1929 was dit
cijfer tot 5 à 6 % gedaald. In de periode 1931-1936 steeg het absolute cijfer van het
aantal werklozen van 138.200 tot 432.392, waarbij rekening dient gehouden te worden
met het feit, dat in 1931 de toestand al verslechterd was vergeleken met 1929. En
om nog één voorbeeld in cijfers te geven: Werd in 1930 nog door de belastingbetalers
een gezamenlijk inkomen opgegeven van bijna 4½ milliard gulden, in 1934 bedroeg
dit nog slechts ruim 3 milliard. En van dat gezamenlijk inkomen moest de Staat het
zijne hebben, moest het volk leven en moest, wilde men niet een catastrofe, een deel
voor kapitaalvorming tot vervanging van het verloren gegane worden gereserveerd,
zoals Colijn het uitdrukte.
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Aanpassen.
Wat de staatsfinanciën betrof, waren er volgens De Geer drie wegen, om uit de
moeilijkheid te geraken, althans het hoofd boven water te houden:
Bezuiniging, verhoging van de inkomsten, en afschuiving van lasten op de
toekomst. Alle drie maatregelen zijn door de Regering toegepast. Vooral op onderwijs
en defensie werd opnieuw bezuinigd, terwijl ook de gemeenten minder ontvingen.
Benzine-, omzet-, couponbelasting en de verhoging, al dan niet door opcenten, van
de successie-, de vermogens- en de inkomstenbelasting, het invoeren van nieuwe of
het verhogen van bestaande accijnzen en rechten zouden op den duur ƒ 200 millioen
meer opbrengen, maar

in de praktijk vielen de ramingen steeds tegen, omdat de inkomsten en het verbruik
snel daalden.
Door uitgaven, die normaal op de begroting behoren, achterwege
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161. Prof. Mr. P.J.M. Aalberse (Foto N.V. De Spaarnestad, Haarlem).

162. Jhr. Mr. Ch.J.M. Ruys de Beerenbrouck.
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163. Dr. J.Th. de Visser.

164. Jhr. Mr. D.J. de Geer (Foto Coll. Icon. Bureau, 's-Gravenhage).
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165. Dr. W.H. Nolens.

166. Mr. J.W. Albarda, (Foto Int. Instituut voor Soc. Geschiedenis).
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167. In de Haagse Post van 24-1-'31 zag tekenaar P. van der Hem deze bijbelse symboliek in de
waarschuwing die Colijn de Ministers van Buitenlandse Zaken te Genève had voorgehouden. ‘De
wijzers van de wereldklok staan op vijf minuten vóór middernacht. Het laatste ogenblik waarop een
tariefoorlog nog kan worden vermeden.’

168. Dr. Colijn, links achter het spreekgestoelte, in de vergadering van de Volkenbond te Genève.
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169. De heftige beroering over het incident met de ‘Zeven Provinciën’ kwam o.m. tot uiting in felle
caricaturen, zoals deze van Albert Hahn in De Notenkraker van resp. 18 februari en 13 mei 1933.
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170. De ‘Zeven Provinciën’ (foto Bureau Maritieme Historie).
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171. Mr. P.J. Oud.

172. Mr. H.P. Marchant tijdens het uitspreken van een radiorede, waarin hij zijn nieuwe spelling
uiteenzette (Foto N.V. De Spaarnestad, Haarlem).
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173. De bekende tekening van Louis Raemaekers in de Telegraaf van 22-11-'36 met het onderschrift:
‘Maak je niet bezorgd, Oudje, niet rechts, niet links, toujours maar recht vooruit!’

174. Bezoek van minister-president Colijn aan manoeuvres van de Koninklijke Landmacht in 1936.
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175. De enorme belangstelling voor Dr. Colijns verkiezingstournee werd in De Groene van 1 mei
1937 door deze plaat treffend weergegeven.

176. De politieke constellatie van ons land aan het einde der jaren dertig werd door deze tekening
van L.J. Jordaan even geestig als raak getypeerd.
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te laten of naar de kapitaaldienst te verwijzen, werd slechts in schijn de financiële
toestand gunstiger.
In andere landen ging men over tot devaluatie, maar aanvankelijk wilde niemand
in Nederland daarvan weten. In dat opzicht waren de partijen eendrachtig, ook toen
Engeland ‘het pond losliet’. Eerst langzamerhand, doordat Nederland slechts heel
weinig bongenoten overhield in de strijd voor ‘gaaf geld’, veranderden de meningen
van sommigen, misschien mede door de opleving in Amerika na de maatregelen van
Roosevelt, waarvan een de herwaardering van de dollar was. De R.K. staatsman
Steenberghe is van deze nieuwe opvatting het voorbeeld geweest en het heeft tot een
conflict tussen hem en Colijn geleid.
Er waren vele raadgevers in deze tijden. Colijn heeft eens gezegd, dat hij dagelijks
brieven ontving van mensen, die in 24 uur de crisis konden oplossen en de welvaart
herstellen, maar alle critici konden één ding niet veranderen: de internationale
verhoudingen. Alleen in Japan en Rusland nam de productie toe, en door dumping
en andere maatregelen concurreerden zij anderen van de markt. In tal van landen
werd de politiek van ‘de economische verschansing’ gevoerd. Nederland, arm aan
grondstoffen, moest importeren, maar om dat te kunnen was export nodig en die
stokte volkomen. Onze land- en tuinbouwproducten waren haast onverkoopbaar en
grote hoeveelheden groente b.v. werden doorgedraaid. Lang hield Nederland vast
aan het principe van de vrijhandel, maar zelfs het klassieke land van die idee,
Engeland, liet het beginsel varen en sloot met zijn dominions een overeenkomst,
waardoor er een Britse wereld in de wereld ontstond. Tenslotte moest ook onze
Regering in deze richting optreden en tot ‘actieve handelspolitiek’ overgaan. De
contingenteringen, clearing en retorsiemaatregelen schenen een noodzakelijkheid te
zijn. In de van zelfoverschatting niet vrij te pleiten leus die tegenwoordig wel eens
gehoord wordt: Toen was Nederland rijk en kon niks, en nu zijn we arm en kan alles,
schuilt een grote onbillijkheid. Wel was de schuldenlast van die jaren vergeleken bij
thans veel kleiner, maar niet vergeten mag worden, dat de toestand nu internationaal
veel gunstiger is. De vergelijking is wel eens gemaakt tussen een oude gerenommeerde
zaak, die jaar op jaar achteruitgaat, omdat de klanten wegblijven, en een jonge zaak
met veel hypotheek, maar die zijn klandizie al maar ziet toenemen. In het laatste
geval kan er wat gewaagd worden. En wat de middelen betrof, die de regeringen
voor 1940 aanwendden, het is al even onbillijk haar te ver-
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wijten, dat zij geen gebruik gemaakt heeft van zienswijzen, die eerst later ontstonden.
‘Niemand mag een dokter verwijten, dat hij in 1935 geen penicilline heeft aangewend
om een zieke te redden’, heeft Minister Zijlstra eens gezegd, die de tegenwoordige
welvaart ook alleen mogelijk achtte, doordat de internationale verhoudingen heel
anders zijn dan in de jaren na 1930.

Ordening.
Contingentering en dergelijke maatregelen alleen konden de nood niet doen
verdwijnen. Allerlei maatregelen moesten door de Regering worden getroffen om
de bedrijven te redden van de ondergang. Een der bewindslieden klaagde eens: Wij
ordenen van de vroege morgen tot de late avond. En dat leek vaak ook zo. Was hier
een gat in de dijk net gestopt, elders dreigde weer een nieuwe doorbraak. Of om een
ander voorbeeld te gebruiken: een opposant verweet de Regering eens, dat zij heen
en weer draafde om dan hier, dan daar te blussen, zonder de nieuwbouw eens ernstig
ter hand te nemen, waarop het snedige antwoord werd gegeven, dat bij het blussen
moeilijk tegelijkertijd gebouwd kon worden.
Dat wil niet zeggen, dat niet inderdaad veel stukwerk werd geregeld en velen
gaarne wat meer lijn hadden gezien in de plannen. Uit deze wens werd onder meer
geboren het Plan van de Arbeid van de S.D.A.P., dat een constructieve poging
bedoelde, om het maatschappelijk leven te regelen, de koopkracht te herstellen en
de arbeiders aan productieve arbeid te helpen. Het werd door deskundigen uit andere
partijen gewogen en te licht bevonden, vooral om de luchthartige wijze waarop de
financiële zijde was behandeld. Overigens was dit plan een teken van verbetering,
nl. dat niet alleen in afbraak en kritiek de kracht werd gezocht. De geweldige tam-tam,
die van dit plan werd gemaakt, had daarnaast ook een propagandistische tendens, al
maakten de voorstanders zich niet aan die overdrijving schuldig, die de wensen en
eisen van de nieuw opgerichte Christen-Democratische Unie kenmerkte. Van hun
leider, de heer Van Houten, zei Oud eens: Hij weet één ding heel zeker en dat is, dat
hij met september geen Minister van Financiën zal zijn!
De landbouw moest worden geholpen, de werklozenzorg eiste millioenen, het
kredietwezen vroeg regeling, en zo volgde de ene wet de andere, de ene regeling bij
Kon. Besluit de andere.
Een klein boeketje tot staving moge hier volgen: De bedrijfsver-
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gunningwet, de vestigingswet, de regeling van het betalingsver. keer, het
capitulantenstelsel, de concentratie der scholen, de contingenteringen, de
crisisinvoerwet, de crisiszuivelwet, de crisisvarkenswet, de instelling van het
egalisatiefonds (na de val van de gulden), de huurbijslagregeling, de invoerrechten
op aardappelen, aardewerk, benzine, klompen, suiker, thee en vlees, verschillende
invoerverboden, de kinderbijslagregeling, de landbouwcrisiswet, het maalgebod
(tarwewet), de instelling van het werkloosheidssubsidiefonds, de coördinatie van het
verkeer, de retorsiewet.
Nog eens: het is maar een bloemlezing, en sommige van deze wetten zouden
misschien ook bij normale toestanden tot stand zijn gekomen, maar in de laatste 10
jaren voor de Tweede Wereldoorlog heeft de Regering vrijwel steeds de handen vol
gehad met de pogingen om te redden, wat er nog te redden viel.
De economische ontreddering bedreigde bovendien de moraal, en vooral de
werkloosheid was een groot gevaar. Het ‘stempelen’ scheen soms een betrekking te
zijn, en bij een deel van de arbeiders was de neiging om werk te accepteren voor
enkele guldens meer dan de steunuitkeringen, zeer gering. ‘Waarom zullen we voor
twee of drie gulden werken?’ zo redeneerden sommigen. Anderzijds waren die
uitkeringen over het algemeen laag, vaak te laag, waardoor de zorgen vooral de
huismoeders dag aan dag kwelden. Door versnelling van de drooglegging van de
Zuiderzee en herverkaveling trachtte men meer arbeiders in te schakelen, maar veelal
gingen de zaken langzaam, ‘vaak met de langzame preciesheid der departementen’.
Een Nationaal Crisiscomité, onder leiding van Prinses Juliana, trachtte, op het
voetspoor van het Kon. Nat. Steuncomité tijdens de Eerste Wereldoorlog, het leed
te verzachten en deed veel goed werk, maar alle maatregelen leken een druppel op
de gloeiende plaat.

Toch bouwde Nederland aan zijn toekomst.
Bij alle gerechtvaardigde en ongerechtvaardigde kritiek op het regeringsbeleid mag
nimmer uit het oog worden verloren, dat zelfs in deze donkere jaren nog heel wat is
gepresteerd. Een kleine opsomming, die ik uit ‘De Ontwikkeling der Maatschappij
van C. Smeenk overneem, moge dit aantonen:
In de jaren 1933-1939 werden voor aanleg en verbetering (dus niet voor
onderhoud) van de primaire en secundaire wegen en voor bruggenbouw
bedragen besteed van 24 - 55 mil-
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lioen gulden. Het gehele Rijkswegenplan voorzag in een totaal van
investeringen van circa 260 millioen gulden. Voor de Maaskanalen werd
65 millioen gevoteerd, voor de Twentse kanalen 20 millioen, voor de
Fries-Groningse 10 millioen gulden. De schutsluis te IJmuiden eiste 16
millioen gulden. Voor de havens en waterwegen van Vlissingen, Dordrecht,
Delfzijl en Harlingen werd 14 millioen beschikbaar gesteld. De verbetering
der vaargeulen naar Rotterdam en Amsterdam vroeg ruim 12 millioen.
Voor kleinere scheepvaartwegen werd tot 1936 ruim 23 millioen uitgegeven
en voor verbetering van waterafvoer tot en met 1939 25 millioen.
Het Zuiderzeeplan, Wieringermeer en Noordoostpolder - de drooglegging
van laatstgenoemde polder geschiedde vooral op aandringen van Colijn kwam op 212 en 164 millioen. Van de 164 millioen moest bij het uitbreken
van de oorlog nog een groot deel verwerkt worden.
De automatisering van het telefoonnet was ook van betekenis. Voor
ontginningen werden gedurende een aantal jaren door Rijk en Gemeenten
bedragen besteed van 30 - 40 millioen per jaar.
In de jaren 1933, 1934 en 1935 werden resp. 44.367, 55.250 en 45.202
woningwetwoningen gebouwd, in 1936 en 1937 - jaren van woningruimte
- rond 30.000 per jaar1). Vermelding verdient voorts, dat door subsidiëring
van werkloosheidskassen en het verstrekken van uitkeringen aan werklozen
aanzienlijke loondalingen zijn tegengehouden. Menige ordeningsmaatregel
weerspreekt, evenals het gegeven, nog onvolledig overzicht, de meermalen
geuite bewering, dat een liberaal-economisch beleid zou zijn gevolgd.
Geen der sociale maatregelen werd in de crisistijd aangetast.’

Ontevredenheid.
Overal openbaarde zich ontevredenheid en van alles kreeg de Regering vaak de
schuld. Vooral Colijn heeft het na 1933 bij velen moeten ontgelden, waarbij ook
later maar al te vaak werd vergeten, dat hij niet alleen regeerde. De verlaging van
salarissen verwekte elke keer heftige protesten, hoewel zij, die zulk een salaris hadden,
nog zeer bevoorrecht waren boven de duizen-

1) 43% van de woningen in 1940 was na 1914 gebouwd.
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den, die van steun moesten leven of die - zoals de jeugd - helemaal niet aan de slag
konden komen en, zoals b.v. de befaamde kwekelingen met akte, van een fooi moesten
leven.
Deze ontevredenheid werd stelselmatig aangewakkerd door partijen en kranten,
die de gelegenheid misbruikten, om hun gezagsondermijnende propaganda te voeren.
De affaire met ‘De Zeven Provinciën’ was wel het ergste voorbeeld van dit soort
‘oppositie’ in de donkere jaren. Toen de salarissen van het marinepersoneel werden
verlaagd, ging het lager personeel van de oorlogsbodem er met dit schip vandoor.
De officieren en een deel van de onderofficieren maakten als gevangenen gedwongen
de reis mee. Het slappe optreden van de commandant vergemakkelijkte dit avontuur,
en in de revolutionaire pers werd met leedvermaak dit drama gevolgd. Het deed een
der socialisten zelfs ‘verduiveld veel plezier’. In de Kamer wilde Albarda, de leider
van de S.D.A.P., de zaak goed- noch afkeuren. Men had alleen maar woorden van
felle afkeuring over het eindelijk krachtig optreden van de Regering, die opdracht
gaf, zo nodig met geweld een einde aan de muiterij te maken. De bom, die na een
waarschuwing werd geworpen, kostte vele muiters het leven en de raddraaiers, die
zich nu direct overgaven, kregen hun straf, Ach en wee werd geroepen over dit
‘slachtersbedrijf’, over de straffen, die gegeven werden en het weren van allerlei
opruiende lectuur van de schepen en uit de kazernes. Men had wind gezaaid en
oogstte storm.
In naam van de hooggeroemde vrijheid werden allerlei maatregelen becritiseerd
en afgekeurd, zelfs het optreden tegen de Tribune, die afwisselend opruiende en
godslasterlijke taal uitbraakte. Zo was ook een oproer in Amsterdam, na het bekend
worden van nieuwe steunnormen in 1934, geïnspireerd door een deel van de pers,
die dan achteraf de overheid grove verwijten maakte.
De ontevredenheid werkte ook de vorming van allerlei malcontente groepen in de
hand. Op sommige daarvan wees ik reeds. Mr. Oud heeft eens gezegd, dat Kersten
met Wijnkoop wedijverde in het uiten van opruiende taal. De eerste deed het echter
met bijbelteksten en gaf aan de sociale zorgen vrijwel alle schuld, waardoor ons volk
zich lijnrecht tegen Gods geboden kantte en Zijn toom zich op de hals had gehaald.
Een dergelijke propaganda was goedkoop en sloeg misschien juist daarom in bij een
bepaald volksdeel, dat onder het mon van vroomheid het liefst Gods water over Gods
akker liet lopen.
Nationaal Herstel maakte gebruik van de naam van de oud-
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generaal Snijders en wist een afgevaardigde in de Kamer te krijgen, die zich tegen
de parlementaire democratie verzette.

De N.S.B.
Kleine beekjes van ontevredenen kunnen een rivier vormen, werd in deze dagen eens
opgemerkt. Dat scheen zo te zullen geschieden met een nieuwe beweging: de N.S.B.
Van de malaise, die niet alleen op economisch gebied heerste, werd gebruik gemaakt,
om in ons land een Duitse beweging te organiseren. Dezelfde tactiek als die van
Hitler werd toegepast: de democratie werd het zwarte schaap, beloften werden aan
alle ontevredenen gedaan: arbeiders, middenstanders, boeren en industriëlen.
Straatdemonstraties en uniformen zetten kracht bij aan de uitingen voor ‘herstel’,
waarbij meer dan eens opzettelijk botsingen werden geforceerd. Het leidersbeginsel,
de almacht van de staat, waardoor zelfs zo nodig de eis van godsdienst- en
gewetensvrijheid moest wijken, de vorming van de jeugd, het waren allemaal Duitse
klanken en het gehele programma was dan ook een vertaling uit het Duits. De
rassenwaan werd alleen voorlopig nog in petto gehouden.
Nederlands was deze beweging in zoverre, dat ook hier minstens twee
concurrerende groepen ontstonden, die in wezen hetzelfde nastreefden, de ene wat
nationaler, de andere wat Duitser.
De excessen, zowel van deze zijde als van de revolutionaire groepen links, hebben
de Regering meer dan eens genoodzaakt, in te grijpen. Aan ambtenaren werden
bepaalde lidmaatschappen verboden, voor militairen en marinemensen werden
eveneens beperkingen ingevoerd, wat het deelnemen aan verenigingen en het lezen
en verspreiden van lectuur betreft. Maar zelfs deze broodnodige beperkingen werden
nog aanslagen op onze traditionele vrijheid genoemd, evenals het verbod van bepaalde
demonstraties en het dragen van politieke uniformen.
In Amsterdam werd aan de werklozen ‘vrij van stempelen’ gegeven om een
socialistische demonstratie te 's-Gravenhage bij te wonen en er werd ach en wee
geroepen, toen dit besluit werd vernietigd. Bij dergelijke demonstraties werd door
spreekkoren aangeheven: ‘Wie brengt de honger in ons huis? Dat is Ruys, Ruys,
Ruys!’ Zulke excessen ergerden mannen als Schaper en Goudriaan. De laatste trad
uit de S.D.A.P.
Velen meenden, dat het gezag er was, om er mee te spelen, en in zekere zin is de
oprichting van de N.S.B. een goed ding geweest.
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Daardoor gingen de ogen van velen open voor de gevaren, die ons volk bedreigden
en die dat volk zelf in het leven had geroepen. De beweging ‘Eenheid door
Democratie’, die kort voor de oorlog werd opgericht, was daarvan een bewijs, al
steunden lang niet alle ‘democraten’ haar. Een tweede voordeel was, dat de S.D.A.P.,
mee door wat zich afspeelde over de grenzen, van houding ging veranderen en steeds
meer ‘nationaal’ werd. Het optreden van Drees, die principieel het gebruik van
revolutionaire middelen in een land met democratische instellingen verwierp, klonk
heel wat anders dan de fanfares van enkele jaren eerder. Daarmee veranderde ook
het standpunt ten aanzien van de defensie, en in de laatste periode voor de oorlog
stemde de partij voor de defensie-uitgaven, terwijl ook de Vrijzinnig-Democraten
het standpunt van eenzijdige ontwapening loslieten.
Kreeg de N.S.B. de eerste maal dat zij aan de verkiezingen deelnam een groot
aantal stemmen (ongeveer 8 % bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten in
1935), in 1937 was het getij al geducht aan het verlopen. Het percentage was toen
tot 4 % gedaald en Mussert zag van zijn plan, om aan het hoofd van de zijnen de
Kamer binnen te marcheren (ook al weer naar Duits voorbeeld), af. Zelfs nam hij
geen zitting, omdat de beweging hem elders zo nodig had. De vier vertegenwoordigers
van de N.S.B. waren allen tweede-rangsfiguren, die onder leiding stonden van de
haast lachwekkende figuur van de graaf De Marchant et d'Ansembourg.
De aanhangers, van wie een klein deel idealisten en een zeer groot deel
ontevredenen, in eigen ogen miskenden, in werkelijkheid mislukkelingen, moesten
beter tijden afwachten en hoopten in stilte op de hulp van de partijgenoten in
Duitsland, al was men in de mond zeer Oranjegezind en bereid om het land tegen
elke aanval te verdedigen. Intussen werden echter ‘Mussertmänner’, zoals de Duitsers
zeiden, alvast aan de overzijde van de grens opgeleid, om als gidsen en verraders op
te treden.

Viermaal Colijn.
Toen in 1933 de Kamer niet mee wilde gaan met de bezuinigingsplannen van het
kabinet ten aanzien van de rechterlijke macht, werd zij ontbonden. Nieuwe
verkiezingen hadden plaats, en van de oude partijen boekten alleen de
Antirevolutionairen winst. Het gebeurde met ‘De Zeven Provinciën’ was daaraan
niet vreemd.
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‘De verkiezing hadden ditmaal wel heel duidelijk de formateur aangewezen. Niemand
kon twijfelen, dat deze taak aan Colijn moest worden opgedragen. Reeds voor de
stemmingsdag had men hem algemeen - zelfs in de kring zijner verbitterdste
tegenstanders - aangeduid als de “coming man”.’ Aldus Mr. Oud.
Hij vormde een kabinet op brede basis, door niet alleen personen uit de kring van
de 3 rechtse partijen te zoeken, maar ook een Liberaal en twee Vrijzinnig-Democraten
op te nemen. Reeds werd opgemerkt, dat Colijn niet een coalitie-man pur sang was,
omdat hij vreesde, dat de protestants-christelijke partners te veel secondanten zouden
worden van de R.K. Staatspartij.
Van de beide Vrijzinnig-Democraten heeft Mr. Oud heel nauw met hem
samengewerkt en vier jaar lang de verantwoordelijke en ondankbare functie van
Minister van Financiën vervuld. Zijn partijdgenoot Marchant maakte zich befaamd
door de spelling van ‘niet zóó, maar zó’ en verbaasde Nederland verder door zijn
overgang tot de R.K. Kerk, een feit, waardoor hij zijn ministerschap weer moest
opgeven. Anders dreigde Oud heen te gaan, en een bewindsman voor Onderwijs was
gemakkelijker te vervangen dan een financiële specialist!
De maatregelen van het kabinet zijn in het begin van dit hoofdstuk al aangeduid.
Bijna alle bewogen ze zich op het economische vlak. Ook al werd het kabinet een
brede en hechte basis toegeschreven, in de praktijk viel dit niet mee. De partijen
behielden zich hun vrijheid voor en vooral van roomse zijde werden de maatregelen
van de Regering vaak geducht becritiseerd, waarbij, zoals reeds werd gezegd, vaak
onderscheid werd gemaakt tussen de ministers van eigen kleur en de rest van het
kabinet. De grote bladen van deze kant en ook uitlatingen van Kamerleden vergden
vaak groot geduld van de niet-roomse bewindslieden en in 1935 ontstond reeds een
conflict, toen Steenberghe, die een voorstander van devaluatie was geworden,
heenging. Een deel der R.K. fractie hoopte in stilte, dat Colijn geen opvolger zou
kunnen vinden, waardoor het kabinet, dat tegen de zin van de R.K. partij tot stand
gekomen was, zou heengaan. Colijn deed echter een meesterlijke zet door Gelissen,
ook een R.K. econoom, voor zijn zaak te winnen. Zo kon het scheepje weer verder
na deze averij.
In hetzelfde jaar echter werd de verhouding bij de indiening van nieuwe
belastingontwerpen zo gespannen, dat Colijn de leider van de R.K., Aalberse, om
een duidelijke uitspraak vroeg: Stelt men nog vertrouwen in het algemeen beleid van
de Regering, ja dan
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neen. Het antwoord was: Wanneer een motie van vertrouwen zou worden ingediend
(in ons land gebeurde dat heel zelden), dan zou de R.K. partij tegen stemmen. Dat
was in elk geval klare taal. De R.K. ministers waren nu niet bereid, hun portefeuille
langer te beheren, en het hele kabinet trad af. Aalberse kreeg opdracht om een nieuw
ministerie te vormen, maar slaagde niet, en omdat er een paniek op financieel gebied
dreigde te ontstaan, kreeg Colijn opdracht een nieuw kabinet te vormen, dat in feite
een reconstructie was, omdat vrijwel dezelfde personen er deel van uitmaakten. De
R.K. invloed was alleen iets versterkt en de ministers van deze richting meenden,
dat zij onder de zegen van Aalberse verder mee mochten regeren. Deze mening
berustte op een misverstand en de bereidheid om met Colijn verder te gaan, kostte
hun heel wat verwijten.
Nog maar enkele weken was het derde ministerie Colijn aan het bewind, of het
was genoodzaakt de ‘gave gulden’ prijs te geven. Tot het uiterste was de strijd tegen
devaluatie volgehouden, maar het aantal bondgenoten verminderde steeds, en toen
Frankrijk en Zwitserland overstag gingen, was Nederland genoodzaakt te volgen.
Dit punt behoefde althans niet meer een politiek geschil te zijn. De ‘zwevende gulden’
scheen zelfs niet eens zo nadelig te zijn. 1937 bracht althans herstel, maar dit werd
ook door een internationale verbetering bewerkstelligd, een verbetering, die helaas
maar vrij kort duurde. De verkiezingen van 1937 waren een éclatant succes voor
Colijn en Oud. De A.R. partij kreeg 17 zetels, de V.D. klommen van 2 tot 6 zetels.
Het was duidelijk, dat velen niet A.R. of V.D. hadden gestemd, maar hun voorkeur
voor ‘de beide sterke mannen’ hadden willen tonen, door Louis Raemaekers zo
karakteristiek getekend. Colijn, een forse heer met de sigaar in de mond, met zijn
vrouw (Oud) naast zich, flink marcherend tussen de man met de gebalde vuist en die
met de opgeheven hand door: ‘Maak je niet bezorgd, Oudje, niet rechts, niet links,
toujours maar recht vooruit!’
Ieder verwachtte dan ook bestendiging van de politiek van de samenwerking van
de 5 partijen, maar de Roomsen wilden dit in geen geval en eisten een ‘rechts’ kabinet.
Ook De Geer sprak zich daarvoor uit, terwijl in de A.R. hoek eveneens bij velen het
verlangen naar de coalitie nog leefde. Colijn probeerde de zaak te redden door het
opstellen van een formule, maar de V.D. en Liberalen hadden overwegend bezwaar
tegen de ‘positief christelijke beginselen’ in Colijns programma. Een felle rede van
Oud te
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Leeuwarden en allerlei artikelen in de pers, deden alle pogingen stranden, en zo
kwam er dan een rechts kabinet, weer gevormd door Colijn. Dit heeft het tot 1939
uitgehouden, maar het ontbrak aan de nodige samenwerking. Wel zat nu de R.K.
leider Goseling er in, maar zijn debuut was niet gelukkig door zijn optreden in de
zaak-Oss, waar een marechaussee-brigade werd gedesavoueerd, die zeer veel had
gedaan tot herstel van de orde daar en die de verschrikkelijke criminaliteit met succes
had bestreden. Het heette, dat Minister Goseling en de procureur-generaal de
geestelijkheid aan de wereldse rechter wilden onttrekken en N.S.B. en anti-papisten
kregen weer heel wat stof om stemming te maken. Hoewel deze kwestie, waarbij
Minister Goseling, volkomen te goeder trouw, fouten heeft gemaakt, niet de enige
oorzaak was van de moeilijkheden, het deed er geen goed aan. Hoofdzaak was, dat
de Roomsen Colijn weg wilden hebben. Zijn partijgenoot, De Wilde, had reeds
ontslag genomen, omdat hij niet kon instemmen met de financiële politiek (hij
beheerde de financiën). Spoedig volgde heel het kabinet zijn voorbeeld en toen werd
nogmaals aan Colijn de opdracht verleend een ministerie te vormen, nadat een poging
van de R.K. Koolen was mislukt. En zo kwam het 5de kabinet Colijn tot stand, dat
bij voorbaat tot mislukking gedoemd was. Het telde enkele A.R., C.H. en vrijzinnige
ministers of misschien beter gezegd kleurloze. 25 juli 1939 werden de ministers
benoemd, de 27ste juli werd het door een motie van de R.K. afgevaardigde Deckers
reeds tot heengaan genoopt. Colijn was te veel parlementariër om tot een avontuurlijke
politiek over te gaan en de motie naast zich neer te leggen, zoals sommigen hem
adviseerden. De aanvaarding van de opdracht was fout geweest (Oud had hem
gewaarschuwd) en Colijn nam zijn verlies. Als oudofficier had hij gemeend de
opdracht van zijn Koningin te moeten aanvaarden.
Opmerkelijk was, dat niet Deckers nu belast werd met het vormen van een nieuw
kabinet, maar De Geer. Hij wist een combinatie te vormen, waarin voor het eerst ook
twee Sociaal-Democraten zitting kregen. De liberalen stonden er buiten, maar de
V.D. Joekes nam de uitnodiging aan, evenals twee C.H. en enkele figuren met
onbestemde kleur. De A.R. weigerden om zonder Colijn in zee te gaan, maar de
dissident Gerbrandy stoorde zich aan deze houding niet en werd Minister van Justitie.
In de oorlogsdagen zou hij in dit ‘emigranten-kabinet’ een verdienstelijke rol spelen,
terwijl toen de formateur deerlijk faalde.
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Veel heeft het ministerie, waarvoor de nieuwe naam noodkabinet werd uitgedacht,
niet kunnen verrichten. Al heel spoedig werd het in beslag genomen door de zorgen
van de oorlogstoestand, die nog maar enkele maanden later leidden tot het verplaatsen
van de regeringszetel naar Londen. Hier zijn we echter genaderd tot de historie, die
in een ander deel wordt besproken.
De experimenten in de laatste maanden voor de wereldoorlog maken geen
verheffende indruk en volgens Oud dacht een groot deel van ons volk hier ook zo
over. Hij keurt dan ook het stemmen voor de motie Deckers door zijn partijgenoten
onomwonden af, al had hij zijn bezwaren tegen de laatste poging van Colijn.
Na de oorlog zouden het Nederlandse volk, de Nederlandse Regering en de
volksvertegenwoordiging een nieuwe kans krijgen. En hoe de kritiek ook moge zijn,
over het algemeen mag gezegd worden, dat er lessen uit het verleden zijn getrokken.
Dat geldt ook van de publieke voorlichting en de politieke strijd. Wie de verslagen
van een 30 jaar geleden en thans vergelijkt, ontzinkt de moed om althans in dit opzicht
van ‘de goede oude tijd’ te spreken. Toon en strijdwijze zijn wel veel verbeterd.
Een eenheid van het kerkhof wenst niemand, een parlement, dat alleen op een
teken mag applaudiseren, evenmin, maar met respectering van ieders beginsel en het
vooropstellen van goede trouw ook bij de politieke tegenstanders, waarbij ik moeilijk
de communisten kan insluiten, is een gezond parlementair leven mogelijk.
‘Het ministerie, geen commissie uit de meerderheid van het parlement,
maar een lichaam met eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid, ook
tegenover de meerderheid van het parlement waarop het steunt. En toch
een parlementair ministerie, omdat het parlement heel het beleid van het
ministerie kritisch mag beoordelen en het ministerie niet kan regeren
zonder medewerking en vertrouwen van het parlement. Zo is de
zelfstandigheid van de regering gehandhaafd en de kracht van de
volksvertegenwoordiging niet verzwakt.’
In die richting moge het groeien en zich consolideren.
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