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Wat verschijne,
Wat verdwijne,
't Hangt niet aan een los geval,
In 't voorleden
Ligt het heden
In het nu, wat worden zal.
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Voorwoord
Dit boek is geschreven gedurende de jaren mijner gedwongen ambteloosheid onder
de duitsche bezetting. Het trof mij in dien tijd nogal eens, zoowel bij het lezen van
sommige geschriften der ‘illegale’ pers als bij besprekingen in beperkten kring, hoe
menigeen, die staatkundige hervormingen voor de toekomst bepleitte, niet zoo bijster
goed op de hoogte was van de staatkundige verhoudingen in het verleden. Ik was er
zeer van overtuigd, dat wij, wanneer Nederland zou herrijzen, naar allerlei hervorming
zouden moeten streven, doch ik was er niet minder van doordrongen, dat slechts hij
dit met vrucht zou kunnen doen, voor wien het verleden geen gesloten boek was.
Daarom wenschte ik een poging te wagen om in breeden kring voor dit verleden
belangstelling te wekken. Voor het jongste verleden heb ik dit trachten te doen door
het schrijven eener uitvoerige parlementaire geschiedenis, rechtstreeks aan de bronnen
ontleend, over de jaren 1918 tot 1940. Toen mij, nadat deze gereed was, nog tijd
restte, heb ik gemeend mij te moeten zetten aan een beschrijving der hoofdzaken van
onze staatkundige geschiedenis der laatste honderd jaren, bijzonderlijk bestemd voor
hen, die tijd en gelegenheid missen van meer uitvoerige werken kennis te nemen.
Deze geschiedenis heb ik niet rechtstreeks aan de bronnen ontleend. Ten einde den
lezer niet met honderden noten te vermoeien, heb ik mij echter er van onthouden
telkens te verwijzen naar de schrijvers, wier arbeid mij de noodige gegevens heeft
verschaft. Waar ik intusschen niet met geleende veeren wensch te pronken, heb ik
aan dit boek een opgave toegevoegd van de door mij geraadpleegde werken.
Het personenregister aan het einde van het boek dank ik aan de hulp van mijn zoon
Mr. H.C. Oud, wien ik daarvoor ook op deze plaats een woord van dank breng.
P.J.O.
Rotterdam, December 1945.
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Hoofdstuk I
Op den drempel van een nieuwen tijd
Op 7 October 1840 doet koning Willem I afstand van de kroon der Nederlanden.
Daarmede eindigt een tijdperk van 27 jaren van ‘landsvaderlijk’ bewind. Deze eerste
koning behoort eigenlijk nog geheel thuis in de gedachtenwereld der achttiende eeuw.
Hij is een ‘verlicht despoot’, een man, die niets anders wil dan het goede voor zijn
volk, doch het goede, zooals hij het ziet. Over zijn eigen lot te beschikken vertrouwt
hij dat volk niet toe. Het is voor hem een onmondige en het is de plicht van den voogd
voor dien onmondige te zorgen. De voogd weet immers veel beter dan de pupil wat
tot diens best is.
Het nieuwe heeft den koning in 1813 maar weinig bekoord. Veel liever dan Willem
I was hij Willem VI geweest. Dat dit laatste niet mogelijk meer was, is hem na zijn
aankomst te Scheveningen al heel spoedig duidelijk geworden. Men mag zich
intusschen afvragen, hoe de vorst zich een hernieuwd stadhouderschap eigenlijk had
voorgesteld. Want men kan moeilijk aannemen, dat hij zich op zijn plaats zou hebben
gevoeld als een stadhouder, die slechts de dienaar was van met de souvereiniteit
bekleede staten. Als souverein vorst - de titel, dien hij in 1813 nog boven dien van
koning verkiest - zal zijn streven er van den aanvang af op gericht zijn, ook inderdaad
souverein te wezen. En de ‘wijze constitutie’, welke, naar luid zijner proclamatie
van 2 December 1813 de vrijheid tegen volgende mogelijke misbruiken zal
verzekeren, zal voor hem veel meer de regeling dezer souvereiniteit met uitsluiting
van die van de ‘Heeren Staten’ der oude provinciën dan de waarborging van de
rechten des volks zijn.
Van de rechten van het volk blijkt dan ook zoowel uit de grondwet van 1814 als
uit die van 1815 uitermate weinig. De tweede grondwet heeft, tengevolge van de
vereeniging met België, de eerste reeds na één jaar vervangen. Zij heeft den
koningstitel, onmiddellijk na Napoleons terugkeer van het eiland Elba reeds op de
voorhand aanvaard, grondwettelijk vastgelegd. Zij concentreert het souvereine gezag
geheel in de persoon des konings;
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van een ministerieele verantwoordelijkheid heeft noch de grondwet van 1814, noch
die van 1815 willen weten. Hier heeft de koning aanstonds zijn man gevonden in
Van Maanen, die gedurende al de jaren van zijn regeering zijn voornaamste minister
zal zijn. Van Maanen, die niets zoo ver wegwerpt als dat een regeering haar daden
tegenover haar onderdanen zou moeten rechtvaardigen. Die zelfs afkeerig is van het
motiveeren van besluiten. Slechts het gebod of verbod, dat hij heeft op te volgen, is
voor den onderdaan van belang. Hem te vertellen, waarop het gegrond is, leidt tot
niets dan tot het vormen van neuswijze menschen. Wat de heeren wijzen, moeten de
gekken prijzen!
In zoo 'n systeem past het den volksinvloed tot een minimum te reduceeren. Dit
geschiedt dan ook prompt. Allereerst door de inrichting van het kiesstelsel. Van een
algemeen kiesrecht als in de eerste jaren der Bataafsche Republiek is geen sprake.
Stemgerechtigd zijn slechts zij, die een zekere som betalen in de ‘beschrevene
middelen’, wij zouden thans zeggen in de directe belastingen en die directe belastingen
waren destijds weinig in getal en haar tarief was laag. Hoe hoog het bedrag van dezen
‘census’ zal moeten zijn, dat aanspraak zal geven op stemgerechtigdheid, bepaalt
niet de wet, maar een door den koning vastgesteld reglement. En men denke niet,
dat stemgerechtigde synoniem is met kiezer. Rechtstreeks zijn afgevaardigden aan
te wijzen, vertrouwt men den stedelijken burger in het geheel niet toe. Hij mag, als
hij stemgerechtigd is, eenmaal 's jaars zijn briefje inleveren tot aanvulling der
vacatures in een kiescollege. Dat kiescollege benoemt de leden van den stedelijken
raad. En het benoemt die voor het leven, want periodieke aftreding kent men hier
niet.
Voor de samenstelling der provinciale staten geldt een nog veel ingewikkelder
systeem. Hier onderscheidt men de afgevaardigden van de ridderschappen, van de
stedelijke besturen en van den landelijken stand. De landelijke stand mag maar in
één provincie - Friesland - rechtstreeks zijn statenleden kiezen; overal elders moet
ook daar een kiescollege tusschen beide komen. De evenredigheid der verschillende
standen in de staten-vergadering regelt wederom de koning. Gelijk ook de
reglementen, die de verkiezing regelen, aan zijn bekrachtiging zijn onderworpen.
Eindelijk de staten-generaal. Hun leden zijn niet langer de Hoog Mogenden der
oude republiek. Zij moeten tevreden zijn met den titel ‘Edel Mogende Heeren’, hun
door de grondwet met zooveel woorden toegekend. Zij bestaan sedert 1815 uit twee
kamers. De grondwet van 1814 heeft geen eerste kamer gekend. Zij is dan ook aan
de nederlandsche verhoudingen volkomen
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vreemd. Ridderschap en steden hebben in de jaren der oude republiek en daarvoor
altijd te zamen gezeten in één statenvergadering. Een ontwikkeling in een ‘House of
Lords’ en een ‘House of Commons’ heeft zich bij ons niet vertoond. Maar de belgische
hooge adel heeft aangedrongen op een afzonderlijk hoogerhuis en men heeft dien
wensch vervuld. Maar vervuld op een bijzondere wijze. De koning zal de leden dezer
eerste kamer benoemen en zij zullen worden benoemd voor het leven. Deze kamer
zal al een heel gemakkelijk instrument blijken in 's konings hand. Straks zullen het
dezelfde Belgen zijn, die haar zullen schelden ‘la ménagerie du roi’. Van de tweede
kamer zullen de provinciale staten de leden aanwijzen telkens voor drie jaren met
jaarlijksche vernieuwing voor een derde.
Wat kan bij zulk een systeem van den volksinvloed overblijven? Men heeft het
niet onjuist vergeleken bij een waterval met vele trappen. De van boven komende
watermassa verstuift als zij beneden is aangeland in een groot aantal afzonderlijke
droppels. En wat die afzonderlijke droppels nog vermogen, daarvan bemerkt het
groote publiek weinig. Want bijna alles speelt zich af achter gesloten deuren. Alleen
voor de tweede kamer heeft de grondwet de openbaarheid harer vergaderingen
voorgeschreven. Eerste kamer, provinciale staten, stedelijke raden, zij allen
beraadslagen in het geheim.
Is van dit systeem op zichzelf al niet anders te verwachten dan een
regentenheerschappij, de koning is er steeds op uit de macht van die regenten nog te
verkleinen. Wat hij maar even buiten hen om kan doen, doet hij buiten hen om. Om
zijn ‘besluitenregeering’ is Willem I befaamd. Menige aangelegendheid, die naar
haar aard voor een regeling door den wetgever - dat is de koning in samenwerking
met de beide kamers - in aanmerking zou moeten komen, wordt geregeld bij koninklijk
besluit. De volgzame staten-generaal hebben dit den koning gemakkelijk genoeg
gemaakt. Zij hebben in 1818 toegestemd in een wet, die bij voorbaat straf stelt op
de niet-naleving van de van 's konings wege uit te vaardigen reglementen. Zoo is de
dwingende kracht van die reglementen verzekerd.
Zelfs de koorden der beurs heeft men voor een goed deel uit handen gegeven. Het
begrootingsrecht - het parlementaire recht bij uitnemendheid - is door de grondwet
zelf reeds zeer beperkt. De gewone uitgaven - ‘in het bijzonder tot den staat van
vrede betrekking hebbende’ - worden voor den tijd van tien jaren toegestaan. Alleen
de vaststelling der buitengewone uitgaven - ‘inzonderheid in tijden van oorlog’ geschiedt van
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jaar tot jaar. En alsof dit nog niet voldoende is, wordt een ‘amortisatie-syndicaat’
ingesteld, dat de contrôle van een groot deel der staatsinkomsten aan de
staten-generaal onttrekt. Contrôle, die ook zonder dit syndicaat al gering genoeg is,
want de grondwet beperkt zich hier tot de verplichting van een jaarlijksch verslag
vanwege den koning, zonder dat de door de algemeene rekenkamer opgestelde
staatsrekening behoeft te worden overgelegd.
Volgens dit stelsel heeft Willem I al de jaren van zijn bewind geregeerd.
Hardnekkig heeft hij vastgehouden aan het bestaande. Ook in zijn politiek tegenover
België. Het is de laatste vooral, die hem op den duur ook in Noord-Nederland
impopulair heeft gemaakt. In de dagen van 1830 en 1831 heeft het Noorden als één
man achter hem gestaan. Met groote geestdrift is het tegen het Zuiden te velde
getrokken. Maar als door het ingrijpen der groote mogendheden de zaak voor den
koning reddeloos verloren is, is de geestdrift weldra bekoeld. Bitter beklaagt men
zich over 's konings ‘politiek van volharding’, die het leger jarenlang op oorlogsvoet
houdt en groote financieele lasten met zich brengt. En er is algemeene verademing
als eindelijk in 1839 de belgische aangelegenheid definitief geliquideerd wordt. Dan
wordt het echter tevens duidelijk, hoe ernstig de financieele toestand is. De regeering
heeft geteerd op de koloniale baten. Om zich die in ruime mate te verzekeren, heeft
zij het cultuurstelsel, waaraan de naam van Van den Bosch onverbrekelijk is
verbonden, ingevoerd. Hoe ruime baten dit stelsel op den duur zal gaan opleveren,
in den aanvang zijn die voor de behoeften niet voldoende en zoo heeft men voor
tientallen millioenen voorschot op den verkoop der indische producten moeten
opnemen bij de Nederlandsche Handelmaatschappij. Als de regeering een leening
wil aangaan ter aflossing van dat voorschot, wordt het voorstel daartoe door de tweede
kamer verworpen. Gelijk die kamer mede in ditzelfde jaar 1839 de tienjaarlijksche
begrootingswet verwerpt. Zoo iets is men van deze volgzame heeren nog niet gewend.
Het doet èn den minister van koloniën Van den Bosch èn zijn collega van financiën
Beelaerts van Blokland ontslag nemen. De koning verleent het hun ongaarne. Het is
in zijn wezen niet hun politiek, maar de zijne die afgestemd wordt en hij denkt er
vooralsnog niet aan die politiek te veranderen. Niettemin is het heengaan van deze
ministers een opmerkenswaardig feit. Het bewijst, dat, grondwettelijke voorschriften
ten spijt, toch de eerste stap is gezet op den weg naar een ministerieele
verantwoordelijkheid.
Over die ministerieele verantwoordelijkheid zal gesproken worden als in het najaar
van 1839 de herziening der grondwet aan
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de orde komt. Die herziening is noodig geworden door de afscheiding der zuidelijke
provinciën. Feitelijk verkeert men reeds sedert 1830 in een ongrondwettelijken
toestand. De staten-generaal zijn een ‘rompparlement’ van noordelijke leden. De
Belgen maken er geen deel meer van uit. Het is meer dan tijd, dat de grondwet met
de feitelijke verhoudingen in overeenstemming zal worden gebracht. Voorstellen
daartoe worden op 30 December 1839 vanwege den koning ingediend.
Er zijn er, die een grondwetsherziening op deze wijze, met deze staten-generaal,
niet wenschen. Zoo Donker Curtius in zijn brochure ‘Orde’. Scherp oordeelt hij over
de bestaande staatsregeling. Regeering ‘der middelmatigen bij een kundig vorst, der
dommen bij een onkundig vorst, der intriganten bij een zwak vorst’, vonnist hij haar.
En een herziening overeenkomstig de daarvoor bestaande voorschriften zal niet baten,
want: ‘De Staten der provinciën zullen hun monopolie van verkiezing niet afstaan;
de Staten-generaal zullen geen zelfmoord begaan’. Een rechtstreeks door de
stemgerechtigden van stad en land te kiezen vergadering moet een geheel nieuwe
grondwet vaststellen. En als men het door hem bepleite revolutionair noemt, zal de
schrijver in een volgende brochure betoogen, dat ‘de helft der leden van de
Staten-generaal van het gesloopte Koningrijk der Nederlanden’ onbevoegd is tot de
taak, die men hen wil doen verrichten.
Het is er echter verre vandaan, dat Donker Curtius het algemeen gevoelen zou
weergeven. In zijn overgroote meerderheid is het nederlandsche volk nog zeer
bedachtzaam. Het moppert wel over 's konings bewind, maar begeert allerminst een
diep ingrijpende herziening onzer staatsinstellingen. Zelfs een man als Thorbecke,
die over eenige jaren de drager zal zijn der liberale ideeën, gaat in 1839 in zijn
wenschen nog weinig ver. De eerste uitgave zijner ‘Aanteekening op de grondwet’
zwijgt nog over de ministerieele verantwoordelijkheid. En van rechtstreeksche
verkiezingen en een ontbindbare tweede kamer wil hij in het geheel niet weten. Die
rechtstreeksche verkiezingen hebben ‘een schoonen schijn’, maar waarborgen zij
ook de beste keuze? En een ontbindingsrecht dreigt aan de kamer de ‘opperregeering’
te verschaffen. Meer dan aan een herziening is de Aanteekening dan ook gewijd aan
de ‘oefening’ der grondwet, want ‘eene verbetering der letter ware onvruchtbaar
zonder verlevendiging en volmaking der practijk’. Conservatief noemen Donker
Curtius en de zijnen de Aanteekening evenals de daarop gebaseerde in Januari 1840
verschenen ‘Proeve’ voor een herziene grondwet,
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waartegenover Donker Curtius zijn ‘Proeve’ zal stellen met haar rechtstreeksche
verkiezingen. Maar conservatief of niet, de regeering is er toch door opgeschrikt.
Waardeeren kan zij het optreden van ‘professor’ Thorbecke met zijn grooten invloed
op de studenten allerminst. Van Maanen schijnt zelfs een oogenblik overwogen te
hebben hem te ontslaan. Heeft men gemeend in de Aanteekening anti-monarchale
tendenzen te bespeuren? In de omgeving des konings - ook onder de opvolgers van
Willem I - heeft men wel den indruk gehad, dat Thorbecke in zijn hart republikein
was.
Nog van een derde geschrift moeten wij hier spreken. Groen van Prinsterer komt
met zijn ‘Bijdrage tot herziening der grondwet in Nederlandschen zin’. Hij is
conservatief, noch liberaal. De conservatieven zijn niet de behoudenden in
evangelischen zin. Voor hen geldt niet het ‘beproeft alle dingen, behoudt het goede’;
hun leus is ‘beproeft niets en behoudt alles’. Den liberalen wil Groen dezen naam
niet weigeren, maar hij zou van hun vrijheidsliefde meer blijk van weerstand tegen
het onrecht hebben verlangd en van hun pogen iets meer dan het overplanten van
vreemde gewassen in den nederlandschen tuin. Want in den liberaal ziet Groen den
man, die stoelt op den wortel der fransche revolutie, die met haar ‘ni Dieu ni maître’
bij hem felle bestrijding zal vinden. Zijn richting is van den negatieven kant bezien
‘anti-revolutionair’, van den positieven kant ‘christelijk-historisch’. Handhaving en
herstel van nederlandsche beginsels is voor hem het richtsnoer. Zonder deze is geen
behoorlijke herziening der grondwet mogelijk. En het nederlandsche beginsel vordert
vóór alles de erkenning van het protestantsch karakter der natie. Herstel der bepaling
van 1814 ‘de Christelijke Hervormde godsdienst is die van den Vorst’, niets is zoo
noodzakelijk. Zoo is er wel een enkel punt meer, dat men thans zou kunnen herzien.
Maar een algemeene herziening nu, zou licht een mislukte proefneming zijn. Daarvoor
is ons staatsrecht in den laatsten tijd veel te weinig beoefend.
Behalve tegen de conservatieven en de liberalen richt Groen zich ook tegen de
katholieken. Hen wijst hij op het belang, dat zij hebben bij het matigen hunner eischen.
Vrijheid van godsdienstoefening, vrijheid van de kerk, vrijheid van onderwijs, Groen
vraagt ze niet alleen voor eigen geestverwanten, hij wenscht ze ook voor hen. Doch
willen zij meer, willen zij overheersching van den staat, dan is hun verwachting veel
te hoog gespannen. Het meerendeel der natie is nog ongezind voor hun ‘overwonnen
banier’ te buigen. Het vergeet niet, dat de bodem met martelaars-

P.J. Oud, Honderd jaren

7
bloed is doorweekt en het begeert niet al te zeer te worden getergd. Groen vleit zich
door de christelijke protestanten te worden verstaan. ‘Zij althans mogen de
weldadigheden Gods over Nederland niet miskennen. Het heeft God behaagd hier
de macht van het bijgeloof te verdrijven; hier voor het zuiver Evangelie een zetel
gesticht; hier een toevluchtsoord tegen den Antichrist van Rome te bereiden; hier
langen tijd de zaden van het ongeloof òf in de kerk te verstikken, òf uit de kerk te
verbannen’.
Het is een minderheid van het nederlandsche volk, die deze beginselen onderschrijft
en het zal een minderheid blijven. In een land met een zoo gemengde bevolking als
het onze kan men daarop geen constitutie bouwen. Groen zal bovendien in gebreke
blijven concreet aan te geven, wat hij precies wenscht. Met al zijn bekwaamheid en
al zijn welsprekendheid zal hij op het terrein der praktische staatkunde niets bereiken.
Als in de toekomst de anti-revolutionairen in Nederland een belangrijke staatkundige
macht zullen vormen, dan zal dat het gevolg zijn van een bondgenootschap met
diezelfde roomsch-katholieken, wien volgens de echt nederlandsche beginselen in
groeniaanschen zin in ons land niet meer toekomt dan dat zij er geduld worden.
Wij keeren tot de voorstellen der regeering tot herziening der grondwet terug. Veel
om het lijf hebben zij niet. Men kan er inderdaad niet meer van zeggen dan dat zij
onze constitutie aanpassen aan het verkleinde koninkrijk. Overtuigd, dat de bestaande
grondwet de algemeene belangen van Nederland voldoende verzekert, heeft de koning
zijn voorstellen tot het volstrekt noodzakelijke bepaald ‘zoo evenwel - heeft de
koninklijke boodschap, waarbij ze worden ingediend te kennen gegeven -, dat wij
geneigd blijven, al datgene wat ons, ter bevordering van het geluk der natie mocht
voorkomen in dit opzicht noodzakelijk te zijn, altijd tot een nader onderwerp onzer
landsvaderlijke zorg en overweging te maken’.
Hoe weinig in de tweede kamer het verlangen leeft naar een breedere herziening,
leert de wijze, waarop op deze uitnoodiging om verdere wenschen kenbaar te maken,
wordt gereageerd. Een voorstel van Luzac en vier andere leden om aanstonds in
comité-generaal de bepalingen vast te stellen, die de meerderheid der kamer zou
willen zien opgenomen, vindt geen voldoenden steun. De regeering moet het maar
doen met de meeningen der individueele leden, die vanzelf bij het afdeelingsonderzoek
harer ontwerpen ter sprake zullen komen. Zoo maakt men het een regeering, die liefst
zoo weinig mogelijk ziet veranderen, al heel gemakkelijk. Zij komt dan ook maar
op een enkel punt aan den
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wensch tot verdere verandering tegemoet. De tienjaarlijksche begrooting zal plaats
maken voor een tweejaarlijksche. Het stemrecht in de steden en te platten lande zal
geregeld worden bij de wet in plaats van bij reglement. De leden der stedelijke raden
zullen zich aan periodieke aftreding hebben te onderwerpen. De laatste wijziging zal
straks door de dubbele kamer, die een grondwetsherziening in tweede instantie heeft
te behandelen, worden verworpen. De regeling van het stemrecht bij de wet zal
blijken op zooveel bezwaren te stuiten, dat er vóór 1848 niets van zal komen.
Van de invoering eener ministerieele verantwoordelijkheid is de regeering afkeerig
gebleven. Voor ambtsmisdrijven, zoo betoogt zij, staat de minister, naar luid der
grondwet, reeds thans terecht voor den hoogen raad. Het heeft dus geen doel nog
met zooveel woorden uit te spreken, dat de ministers verantwoordelijk zijn. Tenzij
men daarmede meer zou beoogen dan deze stafrechterlijke aansprakelijkheid en
tekort zou willen doen aan dat andere grondwettelijke voorschrift: ‘De Koning alleen
besluit’. De tweede kamer, hierover ontevreden, toont weinig geneigdheid de nieuw
aangeboden begrooting aan te nemen, indien haar op dit punt niet iets beters wordt
geboden. Maar de interimaire minister van financiën Van Gennep verklaart teekenend voor de verhouding tusschen koning en ministers in deze dagen -, dat hij
van deze zaak geheel onkundig is en de portefeuille van financiën heeft aanvaard
onder de uitdrukkelijke voorwaarde aan al wat de herziening der grondwet aanbelangt
geheel vreemd te mogen blijven. De bezwaren der kamer doen intusschen de regeering
een stap verder gaan. Zoo komt in de grondwet de bepaling, dat de koninklijke
besluiten door een minister moeten worden mede-onderteekend, zulks echter alleen
ten einde dien bewindsman verantwoordelijk te stellen, voor zoover door die besluiten
grondwet of wet geschonden mocht zijn. Het blijft dus bij de strafrechterlijke
verantwoordelijkheid. Slechts de rechtmatigheid niet de doelmatigheid der
handelingen zal mogen worden getoetst.
Toch gelooven wij, dat men te veel beteekenis hecht aan hetgeen een grondwet
op dit punt voorschrijft, indien men meent, dat het de beperktheid der herziening is,
die ons land vooralsnog de volledige ministerieele verantwoordelijkheid onthoudt.
Het is veel meer de practijk dan de letter der grondwet, die de politieke
verantwoordelijkheid van de ministers vestigt. Voor wettelijke regeling is die politieke
verantwoordelijkheid kwalijk vatbaar. Of de koning in staat zal zijn een haar
onwelgevallig minister
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aan de kamer op te dringen of dat de kamer den koning zal kunnen verplichten een
hem welgevallig bewindsman te ontslaan, hangt van de machtsverhoudingen af. Wij
zagen er reeds een voorbeeld van, hoe Willem I gedwongen is geweest twee ministers
tegen zijn zin te laten gaan, omdat de kamer belangrijke wetsontwerpen heeft
verworpen. Zeker, het geldt hier nog maar een incidenteel geval, maar de ontwikkeling
in dezen zin kan zonder dat tittel of jota in de grondwet wordt veranderd verder
voortschrijden. Het zullen na 1848 ook veel meer de machtsverhoudingen zijn dan
de grondwettelijke bepalingen, die de ontwikkeling van het parlementaire stelsel
beheerschen. Al zullen de machtsverhoudingen op zichzelf natuurlijk zeer worden
beinvloed door de wijziging der grondwettelijke voorschriften op het stuk der
samenstelling van de staten-generaal.
Wij merkten reeds terloops op, dat de grondwetsherziening in tweede instantie
moet worden behandeld door een dubbele kamer, dat is de gewone tweede kamer,
waaraan de provinciale staten een gelijk aantal buitengewone leden hebben
toegevoegd. Tot deze buitengewone leden behooren zoowel Thorbecke als Groen
van Prinsterer. De eerste is in de oppositie. Hij keurt de herziening af wegens haar
ongenoegzaamheid. Hij noemt drie voorbeelden - de ministerieele
verantwoordelijkheid, de taak der wetgevende macht ten aanzien van de koloniën,
de regeling der financiën - hij zou vijftig andere punten kunnen noemen, waarop de
grondwet een nieuwe versterkte, haren geest verlevendigende uitdrukking behoeft.
Als Thorbecke de herziening afstemt, doet hij het niet om der regeering dwang aan
te doen. Ook niet, omdat hij in afstemming een zeker middel zou zien om meer te
krijgen, want afstemming is geen kansrekening. Hij doet het om dezelfde reden,
waarom hij een geheele grondwet, die hem onvoldoende voorkwam, zou afwijzen.
Zou afstemming de regeering in verlegenheid brengen, dit kan voor Thorbecke geen
reden zijn om aan te nemen, wat hem onaannemelijk voorkomt.
Deze principieele oppositie wordt door tien andere leden geduld. Zeven daarvan
behooren tot de roomsch-katholieken. Deze elf leden stemmen tegen alle ontwerpen.
Bij hen sluiten zich nu en dan anderen aan, die bezwaar hebben tegen een of andere
afzonderlijke wijziging. Slechts bij één ontwerp - de periodieke aftreding der
raadslieden - is het aantal tegenstemmers zoo groot, dat de grondwettelijke vereischte
meerderheid van drie vierden niet wordt verkregen. Hier spelen de voorstanders
eener meer radicale herziening in de kaart van de ultra-conservatieven. Want de
levenslange benoeming der gemeenteraadsleden blijft
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nu voortduren. Men mag het recht betwijfelen, of dit nu verstandige tactiek is.
De totstandkoming der grondwetsherziening is weinige dagen aan den afstand van
den koning voorafgegaan. Willem I gevoelt diep, dat zijn regeeringsstelsel veroordeeld
is. Het einde van dezen vorst is wel tragisch. In 1813 is hij met overweldigende
geestdrift binnengehaald. ‘Den ouden was het als hadden zij een zoon, den mannen
een broeder, den jongelingen een vader uit den dood weergekregen’, heeft Van der
Palm toen geschreven. Bijna dertig jaren lang heeft hij zijn beste krachten aan zijn
volk gegeven. Thans ziet men er reikhalzend naar uit, dat hij plaats zal maken voor
zijn zoon. Zijn populariteit is verdwenen. Het is de vloek van het persoonlijk regiem.
Een koning, die zelf het bestuursbeleid bepaalt, maakt zich tot het persoonlijk
voorwerp van de critiek der oppositie. Het is de zegen van het parlementaire stelsel,
dat het den koning boven den strijd der meeningen plaatst. De regel ‘Le roi règne,
mais ne gouverne pas’, is de beste waarborg voor de populariteit van het koningschap
en het voortbestaan der dynastie.
Toch is het er verre van af, dat de nieuwe koning, Willem II, van de juistheid van
dit beginsel doordrongen zou zijn. Zeker, er is in menig opzicht contrast tusschen
vader en zoon. De vader is vooral een burger-koning geweest. Den ‘koning-koopman’
heeft men hem genoemd. De zoon is bovenal militair. Hij stijgt in generaalsuniform
te paard als hij zich naar het Binnenhof begeeft om de zitting der staten-generaal te
openen. Maar wat de verhouding tot ministers en parlement betreft denken beiden
gelijk. Van een ‘homogeen ministerie’, dat de richting van het beleid bepaalt, is de
tweede Willem even afkeerig als de eerste. Niet in een ministerraad, maar in de
persoon van den koning moet het bestuur zijn centrale punt vinden. De draden moeten
loopen van den afzonderlijken minister naar den vorst.
In de praktijk zijner regeering zal Willem II zich intusschen in sommige opzichten
voorstander betoonen van een vrijer regiem. Het geldt hier allereerst zijn houding
tegenover het kerkelijk vraagstuk. Onder Willem I heeft de overheid zich in sterke
mate met de kerk bemoeid. Vooral de Nederlandsch Hervormde Kerk heeft zijn
landsvaderlijke belangstelling ondervonden. Hij gevoelt zich haar schutspatroon en
is aanstonds begonnen haar bij koninklijk besluit de synodale organisatie voor te
schrijven. Door middel van haar synode wordt de kerk feitelijk vanwege den koning
bestuurd. Zoo hoopt hij de eenheid der hervormde kerk tegenover het katholicisme
te bewaren. Bij de verschillende stroo-
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mingen binnen die kerk is dit niet eenvoudig. Eenerzijds staat men aan den vooravond
der opkomst van het modernisme. De groninger richting van Hofstede de Groot zal
den handschoen opnemen voor het goed recht van een wetenschappelijke critiek der
bijbelsche geschriften. Anderzijds zullen de ‘preciesen’ zich meer en meer gaan
roeren. De preciesen, die vasthouden aan de letter der dordtsche leerregelen van
1619, die afkeerig zijn van iedere nieuwigheid, die in den in 1806 ingevoerden bundel
met evangelische gezangen een werk van den Satan zien en zich uitsluitend willen
houden aan het oude psalmgezang.
Met de laatsten ontstaan in de dertiger jaren ernstige moeilijkheden. Zij leiden tot
de ‘afscheiding’ van den ulrumschen predikant De Cock en diens volgelingen. Te
vergeefs heeft deze namens ‘de verdrukte gemeente van Ulrum’ 's konings
bescherming ingeroepen. De afgescheidenen worden integendeel op allerlei wijzen
vervolgd. Vrijheid van godsdienstoefening wordt hun ontzegd. Deze verleent de
grondwet, zoo heet het, alleen aan de ‘bestaande’ kerkgenootschappen. Nieuwe
behoeven 's konings autorisatie. En als de afgescheidenen zich daar niet naar willen
gedragen, worden hun samenkomsten gestoord, de deelnemers voor den strafrechter
geleid en door inkwartiering van soldaten gehinderd. Groen van Prinsterer neemt het
met klem voor hen op, doch vindt daarbij - wij zijn nog steeds in de dertiger jaren Thorbecke tegenover zich. Het is het begin van den grooten strijd tusschen hen
beiden. Thorbecke komt hier op voor het principieele recht der overheid, daargelaten
of zij daarvan in dit geval het meest juiste gebruik heeft gemaakt. Het is moeilijk dit
standpunt liberaal te noemen. Luzac, die de politiek der regeering in de tweede kamer
tot voorwerp zijner critiek maakt, begrijpt in deze dagen de eischen eener vrijzinnige
staatkunde toch beter.
Wel begint de regeering in 1839 met afgescheiden gemeenten te erkennen, doch
vlot gaat dit eerst na de troonsbeklimming van Willem II. Deze stelt minder prijs op
het hoogheidsrecht over de hervormde kerk en is ook minder bang voor uitbreiding
van den katholieken invloed. Dit komt ook uit in zijn houding tegenover de kloosters.
Hier heeft Willem I tot regel gesteld, dat geen nieuwe kloosters mogen worden
opgericht en dat de bestaande geen nieuwe leden mogen aannemen. Het laatste verbod
wordt door zijn opvolger aanstonds opgeheven en een enkel nieuw klooster wordt
erkend.
Ook op het stuk van het onderwijs is Willem II geneigd tot een vrijgeviger
gedragslijn. Hier geldt nog de wet van 1806, die het monopolie heeft gevestigd van
de gemengde overheidsschool,
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toegankelijk voor protestanten, roomsch-katholieken en joden, waar niets mag worden
geleerd, dat aanstootelijk is voor eenigerlei richting. Bijzondere scholen mogen niet
worden opgericht zonder toestemming der plaatselijke besturen en die toestemming
wordt hoogst ongaarne verleend. Van vrijheid van onderwijs is derhalve geen sprake.
Verzet daartegen komt van tweeërlei zijden, van rechtzinnig-protestantschen en
van roomsch-katholieken kant. Van den eersten kant zijn het allereerst de
afgescheidenen, die hun eigen scholen verlangen en aan wie men die scholen nog
minder gunt dan hun eigen kerken. Ook hier is het Groen, die het voor de vrijheid
opneemt. Vrijheid van onderwijs is, zoo betoogt hij, niet anders dan godsdienstvrijheid
ten aanzien der kinderen. De vereeniging der gezindheden op de scholen noemt hij
niet minder dan noodlottig. Zij maakt de openbare school tot een onchristelijke.
Onchristelijk, omdat de bijbel er òf niet, òf enkel behoudens goedvinden van den
R.K. geestelijke mag gelezen worden. Ja, zij is zelfs anti-christelijk, omdat men er
‘met voorbijzage van den eenigen Middelaar, een Opperwezen, met voorbijzage der
klove, die de zonde daargesteld heeft, eenen algemeenen vader der menschen
verkondigt’. Men wil er de christelijke deugden onderwijzen, maar er is geen
christelijke zedekunde zonder christelijk geloof.
In roomsch-katholieken kring heeft Le Sage ten Broek reeds in 1822 den
schoolstrijd aangebonden. Ook daar wenscht men vrijheid voor de oprichting van
eigen scholen. Toch is daar de afkeer van de school van 1806 nog verre van algemeen.
Vooral in het roomsch-katholieke zuiden weet men zich met de overheidsschool best
te redden. Waar nagenoeg geen protestanten wonen, is haar ‘neutraliteit’ een zeer
betrekkelijke. Zelfs het kruisbeeld treft men er menigmaal in aan.
De overgroote meerderheid der protestanten in Nederland staat tegenover dat
verzet tegen de ‘nationale school’ afwijzend, ja vijandig. Zij ziet er een verderfelijk
streven in om de kinderen van het volk te verdeelen. Waarom zouden zij niet allen
op dezelfde schoolbanken kunnen plaats nemen? Komt het niet veel meer aan op het
leven dan op de leer? Kunnen personen van de meest verschillende godsdienstige
overtuiging niet dezelfde voorschriften der zedeleer in acht nemen? Moeten wij niet
leeren verdraagzaam te zijn jegens elkander? De richting van Hofstede de Groot,
waarover wij reeds spraken, levert daarvoor een doorloopend pleidooi. Zij vindt in
Van Limburg Brouwers roman Het Leesgezelschap van Diepenbeek een welsprekende
en onderhoudende verdediging.
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Weinige weken, nadat hij de regeering heeft aanvaard, heeft Willem II getoond, dat
de bezwaren tegen de bestaande schoolverhoudingen bij hem een geopend oor vinden.
Hij heeft een commissie benoemd om die te onderzoeken. De meeningen in haar
midden zijn zeer verdeeld. Drie harer leden - waaronder de remonstrantsche
hoogleeraar Des Amorie van der Hoeven - zetten zich onvoorwaardelijk schrap tegen
de vrijheid van onderwijs. De drie anderen - twee roomsch-katholieken en Groen
van Prinsterer - zijn wel voor die vrijheid, doch terwijl Groen haar vraagt voor allen
wenschen zijn katholieke medeleden haar slechts aan de kerkelijke organisaties te
vergunnen.
Het resultaat van dezen commissorialen arbeid is poover. Alles waartoe de regeering
meent te kunnen besluiten, is het verleenen van een beroep op gedeputeerde staten,
indien een plaatselijk bestuur meent de oprichting eener bijzondere school niet te
kunnen vergunnen. Daarnaast wordt der geestelijkheid eenige invloed toegekend,
om boeken, waartegen zij bezwaar heeft, van de scholen te doen verdwijnen. Ook
wordt voorgeschreven, dat dagelijks gedurende één uur de localen der openbare
scholen beschikbaar moeten zijn voor godsdienstonderwijs door de kerkelijke leeraren.
Veel is het niet, maar het is toch een kleine stap vooruit. Een concessie intusschen,
die door de voorstanders der wet van 1806 in hooge mate wordt afgekeurd.
Geleidelijk heeft Willem II zich van de oude ministers van zijn vader ontdaan. De
laatste, die heengaat, is - in het voorjaar van 1842 - Van Maanen. Hij is tot het einde
toe de portefeuille van justitie blijven beheeren. Zijn opvolger wordt Floris Adriaan
van Hall. Deze is van meet af aan de voornaamste figuur in de regeering. Men versta
dit echter niet verkeerd. Een ministerpresident in den modernen zin van het woord
is Van Hall met. Van een ‘homogeen’ ministerie, dat zelfstandig de richting van het
beleid bepaalt, wil - wij zeiden het reeds - Willem II evenmin weten als zijn vader.
Er is wel een ministerraad, doch wat daarin zal worden besproken, beslist de koning,
die zijn ministers meer dan eens weigert er het eene of andere punt ter sprake te
brengen.
Bij zijn optreden staat van Hall bekend als een man van vrijzinnige beginselen.
Hij heeft in 1831 - anoniem - aan Willem I een memorie gezonden, waarin hij
aandringt op regeeren in een hoogst liberalen en milden geest. Openbaarheid van het
regeerbeleid, een verantwoordelijk ministerie en rechtstreeksche verkiezingen beveelt
hij daarin aan. Tien jaren later - weinige maanden voor zijn optreden als minister zet hij - nu niet meer
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naamloos - zijn denkbeelden voor Willem II uiteen. Ook thans acht hij verbetering
der grondwet geboden. Te lang wachten met veranderingen is gevaarlijk. ‘Geen
zwakheid in het toegeven, maar ook geen halsstarrigheid in het tegenhouden!’ De
memorie is een geheel program, maar uitvoering wordt er niet aan gegeven. Minister
geworden, denkt Van Hall zelf er geen oogenblik aan van zijn program een
voorwaarde te maken. Het is alsof deze bewindsman de omgekeerde ontwikkeling
doormaakt van Thorbecke. Beweegt de laatste zich uit het conservatieve naar het
liberale kamp, Van Hall zal men meer en meer als den conservatief gaan beschouwen.
Omdat hij in beginsel veranderd is? Wij gelooven niet, dat dit de verklaring is. Van
Hall is door en door opportunist. Hij loopt niet graag met het hoofd tegen den muur.
Zijn streven is vóór alles iets te bereiken. Als de regeeringswagen dreigt vast te
loopen, is hij de man, die hem weer in beweging kan brengen. Deze handige advocaat,
door beginselen niet overmatig belemmerd, weet van de omstandigheden precies het
gebruik te maken, dat er van gemaakt kan worden. In moeilijke oogenblikken daardoor
vaak de reddende engel. De financiën, die dreigen in het moeras te verzinken, brengt
hij op vasten grond. De verbolgen protestanten zal hij in 1853 apaiseeren zonder hun
in wezen veel toe te geven. Het spoorwegvraagstuk zal hij, als het hopeloos verward
schijnt, ontwarren. Maar zijn beginselloosheid zal hem eenmaal door Thorbecke
striemend worden verweten in zijn redevoering tegen Van Halls ‘parasitische politiek’.
Niet als minister van justitie zal Van Hall zich in deze dagen zijn grooten naam
maken. De moeilijkheden, waarmede Rochussen, zijn collega van financiën, worstelt,
zullen aanstonds zijn volle aandacht hebben. De toestand is zoo ernstig, dat men zeker niet zonder eenige overdrijving - spreekt van een naderend staatsbankroet.
Rochussens financieele ontwerpen worden door de tweede kamer verworpen en zijn
opvolger Van der Heim van Duivendijke is niet gelukkiger. Diens voorstel tot
invoering eener inkomstenbelasting wordt hoogst ongunstig ontvangen. Zijn
particuliere zaken voor den fiscus bloot te leggen, daarvan moet de Nederlander in
die dagen nog niets hebben.
Nu belast Van Hall zich op 's konings verzoek met de portefeuille van financiën.
Handig exploiteert hij den afkeer van zoo'n directe belasting door haar te gebruiken
als stok achter de deur bij een ‘vrijwillige’ leening. Nederland heeft te kiezen. Het
bezorge den minister 150 millioen tegen een billijke rente of het onderga een
buitengewone belasting op bezittingen en inkomsten. Een stout stuk in die dagen
tegenover een staten-generaal
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van ‘plutocraten’. De tegenstanders nemen in de tweede kamer geen blad voor den
mond. De wet heeft de natie ‘ontstemd en beroerd’, zij ‘verkracht alle welwillendheid’,
zij is ‘eene wet van de slechtste inquisitie, die de vruchtbare moeder moet worden
van willekeur, meineed en zedeloosheid’, zij draagt ‘onstaatkundigheid, vernietiging
van het crediet der burgers, meineed, zedeloosheid, ongelijkheid in haren boezem’;
zij is ‘een monstergewrocht, zonder vitaliteit, dat, ja verpestende miasmen kan
verspreiden bij zijne ontbinding, maar verder niets vermag’. De minister wordt
gedreigd met het voorbeeld der Polignacs, die ‘ook eens de publieke opinie tartten’.
En al deze klanken komen uit den mond van de deftige leden onzer tweede kamer
van 1844. Dit alles voor een wet, die den bezitter van ƒ 100.000.- verplicht deel te
nemen in een leening op zoodanige wijze, dat hij, gemeten aan den normalen
rentevoet, niet meer dan ƒ 50.- per jaar behoeft te derven. ‘Dit is - roept de minister
uit - de belasting, die men heeft durven vergelijken met den 10den penning, onder
den Spaanschen dwingeland beproefd’.
De wet komt er door en de vrijwillige leening slaagt. Een koninklijke proclamatie
richt ‘onder dankbaar opzien tot God’ woorden van dank voor hun vereenigde
medewerking aan de ‘geliefde landgenooten en onderdanen’.
Door dezen en andere maatregelen wordt het financieel evenwicht hersteld. Maar
als men hoopt, dat, nu deze zorg van de baan is, de regeering haar aandacht aan de
herziening der grondwet zal willen wijden, komt men bedrogen uit. De koning blijft
er afkeerig van. En Van Hall brengt de kamer onder het oog, dat men bij het
beoordeelen der grondwet niet mag vergeten, dat onder haar bestaan deze financieele
‘maatregelen zijn tot stand gebracht en uitgevoerd, waarvoor wellicht in alle andere
Staten zou worden teruggedeinsd, maatregelen, van welker heilzame en eervolle
gevolgen tot in de verste werelddeelen met lof gewag wordt gemaakt’. Is het niet of
de minister zeggen wil, dat zoo'n grondwet geen verandering behoeft?
In het land blijft intusschen het verlangen naar grondwetsherziening levendig. De
tweede kamer wil daaraan in het najaar van 1844 harerzijds uitdrukking geven in het
adres van antwoord op de troonrede. Maar als de eerste kamer weigert zich daarmede
te vereenigen en de koning het ‘niet passend’ heeft verklaard een adres te ontvangen
van elk der kamers afzonderlijk - hij heeft ook tot beiden tegelijk gesproken - blijft
het daarbij. Thorbecke, in Maart 1844 door de staten van Zuidholland tot lid der
tweede kamer gekozen, acht dan het oogenblik gekomen,
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dat de kamer harerzijds met een voorstel tot grondwetsherziening komt. Acht andere
leden der kamer sluiten zich bij hem aan en zoo ontstaat het voorstel der
‘negenmannen’. Daaruit blijkt, dat Thorbecke thans tot de rechtstreeksche
verkiezingen is bekeerd. Maar de meerderheid der kamer wil hem niet volgen. Nog
afgezien van den inhoud van het voorstel, verlangt zij, dat het initiatief zal komen
van de kroon. Zij moet - heeft een spreker uitgeroepen - ‘als eene weldaad komen
van het Huis van Oranje’. Doch Thorbecke voert hem tegemoet, dat men aldus
persoonlijke liefde stelt boven de gemeene zaak. En bovendien, een weldaad verlangen
is bedelen. De Nederlandsche vertegenwoordiging gaat in hoogen eerbied jegens
den Koning allen voor. Maar zij bedelt niet. De vrijheid der kroon eerbiedigt
Thorbecke, maar is haar overtuiging een reden voor de kamer om haar plicht na te
laten? Mocht het voorstel - zoo besluit hij - ‘worden afgewezen, de uitkomst toone,
of wij, wederom als in 1840, de Kamer vergeve mij het woord mijner innige
overtuiging, te vroeg gelijk hebben gehad’.
De kamer wijst het voorstel af. Zij beantwoordt de prealabele vraag Wil de
vergadering thans een voorstel doen tot verandering en bijvoeging van de grondwet?
met 34 tegen 21 stemmen ontkennend. En het initiatief kost Thorbecke weldra zijn
kamerzetel. De provinciale staten hernieuwen zijn mandaat niet. Ook in hun kringen
is het conservatisme nog troef.
De regeering gevoelt zich door dit alles gesterkt in haar houding van stilzitten.
Van Hall zet zijn financieelen hervormingsarbeid voort - hij herziet het tarief van
invoerrechten, verbetert de accijnswetgeving, ziet echter zijn muntwet verworpen -,
maar van grondwetsherziening geen sprake. Daardoor groeit buiten de kamer de
oppositie. De onrust, die zij in het land wekt, wordt daarbij niet weinig bevorderd
door werkloosheid en stijging van de prijzen der levensmiddelen. Het land is in 1845
het tooneel van allerlei oproerige bewegingen. Als in October van dat jaar de gewone
zitting der staten-generaal wordt geopend mogen zijn leden opnieuw vernemen, dat
de overtuiging van noodzakelijkheid eener grondwetsherziening bij den koning nog
niet is gevestigd, doch dat hij, zoodra dit anders mocht zijn, niet aarzelen zal daarvan
door een voorstel te doen blijken. Daarentegen zullen de ontwerpen voor een
wettelijke regeling van het stemrecht in de steden en ten platten lande, sedert 1840
door de grondwet geeischt, thans spoedig worden voorgelegd. Tegen het einde der
zitting 1846-47 worden deze ontwerpen met een meerderheid van vier stemmen
verworpen. Bij de liberale oppo-
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sitie hebben zich een aantal conservatieven aangesloten, die de voorgestelde regeling
al te gebrekkig vinden, al erkennen zij, dat die gebrekkigheid het gevolg is van de
slechte wijze, waarop de zaak in 1840 in de grondwet is geregeld. Maar men is er in
de conservatieve kringen buiten de kamer ver vandaan deze houding goed te keuren.
Men ziet er een drijven naar grondwetsherziening in en hoe meer de liberale oppositie
daarop aandringt, des te sterker wordt het conservatieve verzet. Terwijl bij de
middelklasse der burgerij de liberale richting met den dag toeneemt, blijft bij de
hoogere klasse, die de meerderheid in de provinciale staten vormt en daarmede de
samenstelling der tweede kamer bepaalt, de behoudende geest overheerschend. En
dit alles in een tijd van stijgende ontevredenheid der volksmassa wegens de duurte
der levensmiddelen.
Aan den fijnen neus van Van Hall ontgaat het niet, dat het op deze wijze spaak
moet loopen. Den koning deelt hij mede de overtuiging te hebben bekomen, dat verre
het grootste deel der welgezinde natie verandering in de grondwet zoozeer
onvermijdelijk beschouwt, dat men ‘tegen dien geest niet langer moest noch ook kon
aandruischen’. Dat er iets gebeuren moet is Willem II ook wel duidelijk geworden,
en zoo kondigt hij in de troonrede van October 1847 aan, dat hij in den loop der op
handen zijnde zitting der staten-generaal voorstellen tot grondwetsherziening zal
doen. Maar het wordt al spoedig duidelijk, dat de koning geen wezenlijke
veranderingen wil en dan gaat Van Hall in de laatste dagen van 1847 heen. Wanneer
dan in Januari de herzieningsontwerpen naar den raad van state gaan, wordt hun
karakter wel het best duidelijk uit Willems woorden tegen den directeur van zijn
kabinet: ‘De Grondwetsverandering zou ons ongeluk zijn. Over 3 à 4 jaren zouden
wij er berouw van hebben. Wij lieten ons in een maalstroom mede slepen, zonder
dat de gevolgen te berekenen waren’.
Zoo gaat men het jaar 1848 in. Het jaar, dat in bijna geheel Europa de uitbarsting
brengt. Want de strijd tusschen liberalen en conservatieven is niet die in Nederland
alleen. Overal is in de laatste jaren de weerzin gegroeid tegen het stelsel, dat de
‘Heilige Alliantie’ na den val van Napoleon aan de wereld heeft willen opdringen.
Het stelsel van het legitieme vorstengezag en den onmondigen onderdaan. Het stelsel,
dat Europa zoo wil houden, als het Weener Congres het gemodelleerd heeft. Het
stelsel, dat iedere vrijheidsbeweging, iedere nationale beweging, met vereende kracht
wil neerslaan. Het stelsel, dat zijn eersten klap gekregen heeft van over den oceaan,
toen Monroe zijn veto
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heeft uitgesproken over de pogingen om Spanjes opstandige koloniën in Zuid-Amerika
terug te brengen onder het castiliaansche juk. Dat zijn tweeden klap heeft gekregen
in 1827, toen het den griekschen vrijheidsoorlog niet heeft kunnen beletten en zijn
ergsten klap in 1830, toen het noch de fransche Juli-revolutie noch den belgischen
opstand heeft kunnen verhinderen. En dit alles vooral omdat Engeland zich ging
distancieeren. Engeland, waar de common sense van volk en regeering heeft
gezegevierd over het systeem van behoud. Dat door zijn ‘Reform-act’ van 1832 tijdig
moderne parlementaire wegen is gaan bewandelen en een dozijn jaren later door de
herroeping der graanwetten aan een der voornaamste verlangens zijner volksmassa
tegemoetkomt. Dat met het kleine België het eenige land in Europa is, dat zonder
revolutie of afgedwongen hervormingen de schokken doorstaat.
Het begint in Frankrijk. Frankrijk, waar men bij wijzer beleid veel had kunnen
voorkomen. Want in Frankrijk is het koningschap der Bourbons - het koningschap
van het goddelijk recht en de lelievlag - reeds in 1830 vervangen door de
constitutioneele monarchie met de tricolore van den burger-koning uit het huis van
Orleans. Maar de almachtige minister Guizot - sedert 1840 onafgebroken aan het
bewind - heeft daar iedere hervorming tegengehouden, totdat het te laat is. De
barricadenstrijd der Februari-omwenteling van 1848 verdrijft met den minister den
koning, met den koning de dynastie, met de dynastie de monarchie In weinige dagen
is Frankrijk een republiek.
Als op 27 Februari de vlucht van den franschen koning en de bestorming der
Tuileriën in ons land bekend worden, zijn de voorstellen tot grondwetsherziening
nog niet bij de staten-generaal ingediend. De eerste reactie op de parijsche
gebeurtenissen is voor die herziening bepaald ongunstig. De stemming is zoo
contra-revolutionair, dat zelfs hervormingsgezinden haar in deze ‘onheilspellende
oogenblikken’ willen uitstellen. Maar als in de eerste dagen van Maart blijkt, dat
verschillende regeeringen in Duitschland wel gezind zijn nuttige hervormingen toe
te geven, besluit men tot de indiening over te gaan. Groote veranderingen beoogen
- wij weten het reeds - de ontwerpen niet. Met name blijft het stelsel de tweede kamer
te doen kiezen door de provinciale staten gehandhaafd. Thorbecke noemt de
voorstellen een ‘mager schepje’ uit den liberalen ketel en acht het ondenkbaar, dat
het bij dit weinige blijven zal. Maar met de algemeene conservatieve gezindheid der
kamers zouden de voorstellen waarschijnlijk wel in overeenstemming zijn gebleken,
ware het niet, dat een aantal
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conservatieve leden door de gebeurtenissen in Duitschland hevig worden geschokt.
Want de fransche vlam is naar Duitschland overgeslagen. Berlijn wordt even
onrustig als Parijs. Onder den indruk der volkswoede geeft de koning van Pruisen
er alles toe, wat hem gevraagd wordt. Zoo zeer slaat een aantal tot dusverre
conservatieve leden der kamer de schrik om het hart, dat zij trachten de regeering in de persoon van den minister Van Rappard - tot een ruimer grondwetsherziening
te bewegen. Willem II kan eerst niet besluiten, maar als hij uit het buitenland steeds
onheilspellender berichten verneemt, hakt hij op 13 Maart den knoop door. Dan geeft
hij buiten zijn ministers om zijn boodschap aan Boreel, den voorzitter der tweede
kamer. Bij den koning ontboden verneemt deze, dat de vorst gaarne de gevoelens
der kamer zal vernemen omtrent een ruimere herziening der grondwet ten einde
daarmede zooveel mogelijk rekening te kunnen houden.
Het is duidelijk, dat na dezen stap de koning zich van andere ministers zal hebben
te voorzien. Geen minister kan zich laten welgevallen, dat iets dergelijks, geheel
buiten hem om, geschiedt. De ontslag-aanvrage der ministers volgt dan ook prompt.
Wien moet de koning echter in hun plaats roepen? Het meest voor de hand ligt
Thorbecke. Nu een grondwetsherziening in liberalen zin zal worden ondernomen, is
hij de aangewezen man. Maar Thorbecke is geen lid der kamer en wat meer gewicht
in de schaal zal hebben gelegd, hij is bij den koning geen persona grata. Zoo wordt
de keuze bepaald op Luzac, lid der tweede kamer en ook een der negen mannen van
1844. Deze, die wegens zijn zwak zenuwgestel weinig lust heeft zelf als minister op
te treden, geeft den koning andere namen, waaronder niet die van Thorbecke, in
overweging. Hij beweegt hem tevens een commissie te benoemen, die de voorstellen
tot grondwetsherziening zal ontwerpen. Van die commissie zal Thorbecke wel deel
moeten uitmaken.
De koning wil in alles toegeven, maar heeft vóór alles behoefte aan ministers, al
was het er maar één. De oude ministers staan te trappelen van ongeduld om heen te
gaan en hij moet, wil hij de commissie kunnen benoemen, toch iemand hebben om
het besluit te contrasigneeren. In zijn verlegenheid heeft hij Schimmelpenninck, zijn
gezant te Londen, reeds naar den Haag ontboden. Deze heeft hem kort te voren
medegedeeld zoo noodig bereid te zijn als minister op te treden. Maar de koning
heeft geen geduld zijn komst af te wachten en zoo wordt door tusschenkomst van
Luzac Donker Curtius uitgenoodigd als tijdelijk minister van justitie
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op te treden. Donker weigert een ministerschap, doch wil wel den koning adviseeren.
Hij legt hem aanstonds een concept-besluit voor om een grondwetscommissie te
benoemen. De commissie zal den koning tevens haar denkbeelden omtrent de
samenstelling van een ministerie hebben mede te deelen. Op 17 Maart wordt inderdaad
aldus de commissie ingesteld. Met Donker Cutius zelf maken De Kempenaer, Luzac,
Storm en Thorbecke er deel van uit. Het besluit wordt door den directeur van 's
konings kabinet mede-onderteekend. Het door de grondwet gevorderde ministerieele
contraseign ontbreekt. Ook is het weinig in overeenstemming met 's konings aan
Boreel te kennen gegeven wensch om het verlangen der tweede kamer omtrent de
grondwetsherziening te vernemen, dat nu deze commissie haar voor den neus wordt
geschoven. Men heeft hier ongetwijfeld te maken met een handigheid van Donker
Curtius, die een radicaler herziening verlangt dan de meerderheid der tweede kamer.
Die kamer zelf heeft aanstonds in comité-generaal 15 punten, waarop zij herziening
wenscht, vastgesteld. Zij heeft zich daarbij wel verklaard voor algemeene ministerieele
verantwoordelijkheid, voor een recht tot kamerontbinding, voor éénjaarlijksche
begrootingen, doch zich afkeerig betoond van rechtstreeksche verkiezingen. Alle
verkiezingen - raden, staten, kamer - behooren te geschieden met één trap. Dit laatste
is het, wat Donker en de zijnen nu precies niet willen en daarom maken van de
grondwetscommissie uitsluitend voorstanders van rechtstreeksche verkiezingen deel
uit.
Het geheel teekent een en al verwarring. Een koning, die buiten zijn ministers om
eerst met de tweede kamer dan met de meer radicale elementen buiten die kamer in
contact treedt. Ministers, die op den gang van zaken niet den minsten invloed meer
hebben, die niets liever willen dan heengaan en die de koning niet kan ontslaan,
zoolang hij nog geen anderen heeft, terwijl zij, die feitelijk 's konings politiek
dirigeeren, weigeren het ministerambt te aanvaarden. Een commissie, die den koning
over de samenstelling van een ministerie moet adviseeren, terwijl die koning te
zelfder tijd wachtende is op den man, dien hij met het doel hem een kabinet te laten
formeeren, uit Londen heeft ontboden. Wie kan er nog een touw aan vastknoopen?
Is het wonder, dat sommigen spreken van een beleediging der tweede kamer? Dat
men spot met Donkers constitutionnelen zin? Donker, die jarenlang voor ministerieele
verantwoordelijkheid heeft geijverd en die nu het gewichtigste aller besluiten zonder
contraseign laat nemen! Zoo spreken de meer behoudende elementen, terwijl de
volgelingen van Thorbecke het afkeuren, dat de leden der commissie niet
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tevens tot minister zijn benoemd. Het laatste ware ongetwijfeld constitutioneel de
beste weg geweest.
Het wordt voor de koning nog moeilijker. Zijn minister van justitie De Jonge van
Campens Nieuwland krijgt er genoeg van. Hij geeft - wie zal het hem euvel duiden
- den koning te kennen dat hij zich niet meer als minister beschouwt. Nu moet Dirk
Donker er wel aan gelooven. Van Rappard, de directeur van 's konings kabinet, brengt
hem onder het oog, dat het zoo niet langer gaat. Gij weet - aldus zijn verwijt - den
koning wel in ongelegenheid te brengen, maar hem er niet uit te helpen. Dan aanvaardt
Donker eindelijk op 19 Maart het tijdelijke ministerschap van justitie. Dienzelfden
dag houdt de grondwetscommissie, die Thorbecke tot haar voorzitter benoemt, haar
eerste vergadering. Zij acht een geisoleerd optreden van een harer leden als minister
niet wenschelijk en tracht een tijdelijk ministerie samen te stellen, waarin Thorbecke
aan binnenlandsche zaken zal komen. Daarbij ontstaat spoedig verdeeldheid; Luzac,
Donker Curtius en De Kempenaer komen tegenover Thorbecke en diens katholieken
medestander Sorm te staan.
Te midden van al die zwarigheden verschijnt Schimmelpenninck in de residentie.
Tusschen hem en Thorbecke botert het niet. Thorbeckes recensie van
Schimmelpennincks biographie van zijn vader den raadpensionaris Rutger Jan schijnt
aan de verhouding geen goed te hebben gedaan. Schimmelpenninck zou zelfs hebben
gezegd ‘dat hij nimmer met den Heer Thorbecke zou hebben willen zitten, die hem
en zijn vader zoo schandelijk verguisd had’. Thorbecke van zijn kant betwijfelt
Schimmelpennincks geschiktheid. Hij geeft geen geloofsbrief, geen antecedenten.
Dat hij de zoon van zijn vader is, is zijn eenige titel.
Den koning geeft Schimmelpenninck te kennen, dat hij wel als formateur wil
optreden, mits hem de vrije hand wordt gelaten bij de samenstelling van een homogeen
en verantwoordelijk ministerie. Hij wenscht dan een grondwet voor te stellen, in
groote trekken aan de britsche gelijk. Zijn voorstel gaat om advies naar de
grondwetscommissie, die nu in haar meerderheid - Thorbecke en Storm zijn tegen verzoekt van haar last tot samenstelling van een ministerie te worden ontheven en
adviseert die taak aan Schimmelpenninck op te dragen. Nu is weldra een
ministerie-Schimmelpenninck zonder Thorbecke gevormd. Donker Curtius en Luzac
nemen er een portefeuille in aan, De Kempenaer heeft niet in aanmerking willen
komen. Thorbecke en Storm worden er opzettelijk buiten gehouden. ‘Het is klaar
genoeg’, zal Thorbecke in zijn - dertig jaren na zijn dood gepubliceerd -
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‘Dagverhaal’ over deze gebeurtenissen schrijven, ‘dat ik teregt ben verwijderd. Want
met deze inderdaad onbekwame, jaloersche, kuipzieke, zwakke en valsche menschen
zou ik toch hoogstwaarschijnlijk niet langer dan eenige dagen hebben gezeten’.
Maar minister of geen minister, de grondwetsherziening zal onbetwistbaar
Thorbeckes werk zijn. Hij beheerscht de werkzaamheden der commissie. Hij ontwerpt
de nieuwe bepalingen. Hij redigeert de toelichting. Hij houdt de toespraak, waarmede
de commissie haar verslag op 11 April aan den koning aanbiedt. Ja, hij blijft eenige
dagen in Den Haag om eigenhandig de drukproeven te corrigeeren, als de koning
goed vindt, dat het verslag zoo spoedig mogelijk door den druk zal worden bekend
gemaakt. Men proeft zijn kernachtigen stijl uit het verslag:
De grondwet heeft staatsburgerschap, de eerste drijfveer onzer eeuw, zooveel zij
kon laten slapen. Om hartstocht te mijden, brak zij de ziel. De burgerij had tot hiertoe
het besef, dat zij mederegeerde, niet. Zonder dit besef evenwel rust de Staat niet op
nationale kracht, en zonder hoog ontwikkelde nationale kracht wordt heden ten dage
geen staat bewaard. Dat besef wordt door eene echte, eenvoudige vertegenwoordiging
in plaatselijke, provinciale en landsregeering aan de ingezetenen geschonken.
‘Alle vonden en kronkelingen eener vreesachtige staatkunst, die het kiesrecht eener
stembevoegde burgerij verlammen, doen niet anders, dan dat zij de
vertegenwoordiging, het hoofdwerktuig aller hedendaagsche regeering, ondermijnen.
Het is de vraag niet meer, of rechtstreeksche verkiezing de beste vorm zij; het is de
vraag, of thans een andere vorm mogelijk zij’.
Rechtstreeksche verkiezingen is wel het hoofdpunt, waarop de commissie afwijkt
van het gevoelen door de meerderheid der tweede kamer uitgedrukt. Ook voor de
eerste kamer heeft zij die voorgesteld. Het verschil met de tweede kamer zal alleen
zijn, dat de leden der eerste kamer zullen worden gekozen uit de hoogstaangeslagenen
in de directe belastingen. Op een anderen voet dan dat zij uit het kiesrecht der burgerij
voortkome durft de commissie het behoud dezer kamer niet aan te raden.
Het rapport der commissie doet het ministerie-Schimmelpenninck splijten. De
premier, door één ambtgenoot gesteund, wil voor deze voorstellen de
verantwoordelijkheid niet dragen. Hij ziet er niet in een herziening in den geest van
de britsche constitutie, al wordt het niet duidelijk, wat hij er voor in de plaats zou
wenschen. Als het geschil hem voorgelegd wordt, gaat de koning met de meerderheid
zijner ministers mede. De reconstructie van het kabinet, die daarvoor noodzakelijk
is, biedt Luzac, die van den
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eersten dag af tegen zijn zin daarin is opgenomen, de gelegenheid heen te gaan.
Onder de nieuwe ministers, die optreden, zijn De Kempenaer aan binnenlandsche
zaken en Van Bosse aan fianciën de voornaamste. Als ministerie-De
Kempenaer-Donker Curtius zal het kabinet voortaan bekend zijn. Dat Thorbecke
niet wordt opgenomen moge vreemd schijnen, het is toch niet onverklaarbaar. De
meerderheid der tweede kamer is allerminst van zijn geest. Onderneming van het
werk der grondwetsherziening onder zijn leiding zou waarschijnlijk sterk verzet
hebben opgeroepen. Het kost ook zonder hem al moeite genoeg de voorstellen in de
kamer een meerderheid te bezorgen. De koning, die nu blijkbaar van de
noodzakelijkheid van een zeer ruime herziening volstrekt overtuigd is, heeft daartoe
persoonlijk al zijn invloed aangewend.
Geheel onveranderd komen de voorstellen der commissie er intusschen niet door.
Belangrijk is al dadelijk, dat van een rechtstreeksche verkiezing der eerste kamer
niet komt. Haar samen te stellen wordt opgedragen aan de provinciale staten, die
zich bij hun keuze moeten beperken tot de hoogstaangeslagenen in de directe
belastingen. Voor het kiesrecht voor de gemeenteraden, de provinciale staten en de
tweede kamer zal ook de belastingaanslag de maatstaf zijn. Er komt uitsluitend
‘censuskiesrecht’ het bedrag van den census binnen grondwettelijke grenzen naar
plaatselijke omstandigheden door de kieswet te bepalen. Het denkbeeld der
staatscommissie om daarnaast aan de doctoren der nederlandsche universiteiten het
kiesrecht te geven, heeft geen genade kunnen vinden, Zoo schept men een nieuwen
geprivile geerden stand, terwijl de herziening de standen juist wil afschaffen, luidt
het bezwaar.
Gewijzigd worden ook de voorstellen der commissie aangaande godsdienst en
onderwijs. Vrijheid van godsdienstoefening zoo binnen als buiten gebouwen en
beslotene plaatsen heeft de commissie willen proclameeren. Daartegen komt
protestantsch Nederland in verzet. Zoo brengt men overal de processies op den
openbaren weg. En de bepaling moet zoo worden gewijzigd, dat de processie alleen
daar is geoorloofd, waar zij volgens den in 1848 bestaanden toestand - dat is practisch
alleen in Brabant en Limburg - is toegelaten.
Ernstige oppositie is er evenzeer tegen het onderwijsartikel der commissie. ‘De
inrigting van het publiek onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienstige
begrippen, door de wet geregeld. Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het
onderzoek naar de bekwaamheid der onderwijzers en het toezigt der overheid beide
door de wet te regelen’. Zoo luidt kort en krachtig haar
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voorstel. Fel wordt de actie voor en tegen deze vrijheid van onderwijs gevoerd. In
den strijd pro staan de orthodoxe protestanten - met Groen in het eerste gelid - en de
roomsch-katholieken tegenover de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen en het
Nederlandsch Onderwijzersgenootschap. De tegenstand staat sterk onder den invloed
der richting van Hofstede de Groot. Men wil daar handhaving, zij het met verbetering,
der wet van 1806. Geen ‘secte scholen onder het gezag der kerk’, doch ‘een ruim en
kinderlijk opgevat Christelijk beginsel als den grondslag van een opvoedend onderwijs
in de school’. Ook de synodale commissie der Hervormde Kerk sluit zich aan bij de
tegenstanders eener vrijheid van onderwijs die ‘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’. Daartegenover zal
Mackay in de tweede kamer pleiten voor een ‘positieve christelijke opleiding’, die
de gemengde school niet geven kan en die onmisbaar is ‘om den positieven vrijand
tegemoet te gaan’. En hij zal uitroepen: ‘Geeft ons vrije scholen: wij geven u
verdraagzame christenen, trouwe burgers, ware vaderlanders!’
Aan concessies zal de regeering niet ontkomen. Het artikel moet worden aangevuld.
Eerst met de bepaling, reeds in de grondwet van 1815 voorkomende, ‘Het openbaar
onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der Regering’. Daarna met een
nieuwe toevoeging: ‘Er wordt overal in het Rijk van overheidswege voldoend
openbaar lager onderwijs gegeven’. Eindelijk door het overheidstoezicht op de
bijzondere school niet slechts tot de bekwaamheid, maar ook tot de zedelijkheid van
den onderwijzer uit te strekken. Want anders zou men ‘den grootsten deugniet, zelfs
een Jesuiet, tot het geven van onderwijs moeten toelaten’.
De aanvullingen veranderen in het wezen der zaak niet veel. Het beste bewijs
daarvan is, dat deze bepalingen in 1917 - als na zooveel jaren van strijd de
‘onderwijsbevrediging’ tot stand komt - vrijwel onveranderd in het nieuwe
grondwetsartikel worden overgenomen. Toch zal men er zich veertig jaren lang op
beroepen om een grondwettelijk verbod tegen de subsidieering van het bijzonder
onderwijs te construeeren. Van een ‘staatsrechtelijk schandaal’ zullen de voorstanders
van dat bijzonder onderwijs dan spreken. Totdat in 1888 bij een, ongewijzigd
grondwetsvoorschrift de eerste subsidies voor dat onderwijs worden ingevoerd. Veel
meer dan de grondwet hebben tot dien dag de politieke opvattingen die subsidieering
tegengehouden.
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De wijzigingen, aldus in zijn werk aangebracht, vinden bij Thorbecke geen gunstig
onthaal. Zijn nieuw geschrif ‘Bijdrage tot de herziening der grondwet’ getuigt er
van. Veel succes heeft hij daarmede niet. Men moet thans maar binnenhalen, wat
men binnenhalen kan, zoo oordeelen over het algemeen zijn medestanders. Anders
dan in 1840 wordt hij ditmaal niet gekozen tot lid der dubbele kamer, die de herziening
in tweede instantie behandelen moet. Als ook deze kamer haar zegel aan de voorstellen
heeft gehecht, worden zij op 3 November 1848 plechtig afgekondigd.
De oude tweede kamer houdt nu nog zitting tot Februari 1849. Dan treedt een
volgens een voorloopig kiesreglement rechtstreeks gekozen kamer op. Op den 13en
dier maand Februari stijgt Willem II voor de laatste maal te paard om de nieuwe
zitting der statengeneraal te openen. Een maand later is zijn regeering ten einde. De
hartkwaal, waaraan hij reeds lang lijdende is, maakt op 17 Maart een einde aan zijn
leven. Zijn zoon en opvolger Willem III, in Engeland op reis, keert ijlings terug. Op
21 Maart in het vaderland aangekomen, verkondigt hij in zijn proclamatie van
dienzelfden dag:
‘Willem de Eerste nam het Souverein Gezag op, om het naar eene constitutie uit
te oefenen.’
‘Willem de Tweede wijzigde, in overleg met de Vertegenwoordiging, de Grondwet
naar de behoeften des tijds. Mijne roeping zal het zijn, op denzelfden voet aan die
Grondwet volledige werking te geven’.
Zoo luidt deze proclamatie een nieuwen tijd in. Vastberaden gaat Nederland thans
den weg betreden, die zal voeren, langzaam, maar zeker, naar de parlementaire
monarchie.
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Hoofdstuk II
Het Ministerie van Hervorming
De partijverhoudingen zijn in de staten-generaal van 1849 nog zeer eenvoudig. Van
georganiseerde partijen in den modernen zin van het woord kan men zeker nog niet
spreken. Maar de hoofdstroomingen laten zich toch duidelijk onderscheiden. Die
zijn in wezen nog dezelfde, die wij in ons vorig hoofdstuk tegenover elkander in den
strijd hebben gezien: de liberalen tegenover de conservatieven. Alleen is de
verhouding tusschen deze twee thans omgekeerd. De conservatieven hebben in 1848
den slag verloren. Zij zijn in de dalende lijn. Voor de liberalen is de eerste
rechtstreeksche verkiezing uitermate gunstig geweest. De gezeten burgerklasse, aan
welke de grondwetsherziening het kiesrecht heeft toegekend, is overwegend van hun
geest. Hun succes is bevorderd door de houding der roomsch-katholieken. Een
roomsch-katholieke staatspartij bestaat niet. Het roomsch-katholicisme is - ook in
de politiek van paus Pius IX - in staatkundigen zin liberaal. In Nederland verwacht
het van Thorbecke en de zijnen vrijheid voor zijn kerk. Wij zagen reeds, hoe een
man als Storm Thorbeckes meest toegewijde medewerker is geweest. Aan de
samenwerking tusschen liberalen en roomsch-katholieken heeft dan ook bij de stembus
van 1849 niets ontbroken en dit zal nog gedurende een reeks van jaren zoo blijven.
Geisoleerd staat te midden van deze groepen de anti-revolutionaire richting van
Groen van Prinsterer. Zij telt slechts enkele vertegenwoordigers. Onder de kiezers
is haar aanhang gering. Onder ‘het volk achter de kiezers’ moet men vooral de
anti-revolutionairen zoeken. Wij weten reeds, dat Groen van conservatieven en
liberalen gelijkelijk afkeerig is. Hij heeft, zoo verklaart hij bij de begrootingsdebatten
van 1850, wel grondwetsherziening begeerd, maar de liberale partij heeft haar
bedorven, evenals haar revolutionair beginsel elke crisis in ons vaderland, die ten
goede gekeerd had kunnen worden, bedierf. Met de revolutionaire of vrijzinnige
theorie wordt alles beloofd en geen enkele belofte vervuld.

P.J. Oud, Honderd jaren

27
Omstreeks 1830 is Groen, onder invloed van den brusselschen predikant Merle
d'Aubigné tot het anti-revolutionaire beginsel bekeerd. Voordien behoorde hij naar
eigen getuigenis tot de groote protestantsche partij en was naar gelang van den
thermometer conservatief-liberaal of liberaal-conservatief. Men begrijpe goed, dat
‘anti-revolutionair’ zich hier richt tegen de fransche revolutie. De verderfelijkheid
van haar beginselen heeft Groen uitvoerig trachten aan te toonen in zijn ‘Ongeloof
en Revolutie’, een reeks voorlezingen in den winter van 1845/46 in beperkten
vriendenkring gehouden en daarna door den druk verbreid. Hemelsbreed van die
fransche revolutie verschilt die van onze vaderen tegen Spanje en die der Engelschen
onder leiding van prins Willem III tegen Jacobus II. Deze revoluties verwerpt Groen
zeker niet.
Vanwaar dit verschil? Hier ligt al dadelijk een der zwakke punten van de
anti-revolutionaire leer. Leidens grootste historicus Robert Fruin zal het in deze
dagen in den breede uiteenzetten in zijn beoordeeling van het anti-revolutionaire
staatsrecht. Groen stelt tegenover het revolutionaire beginsel van de oppermacht der
menschelijke rede dat van de souvereiniteit Gods. Aan Hem ontleent de overheid
haar gezag. ‘Alle ziel zij den machten over haar gesteld, onderworpen, want er is
geene macht dan van God en de machten, die er zijn, die zijn van God geordineerd’.
Zoo schrijft Paulus in den brief aan de Romeinen. Welke is echter de macht die van
God geordineerd is, als twee machten om den voorrang strijden? Wanneer houdt de
verplichting om de eene macht te gehoorzamen op en treedt de plicht om zich aan
de andere macht te onderwerpen daarvoor in de plaats? Deze vraag beantwoord de
Romeinenbrief niet. Indien men meent, dat zij haar beantwoording vindt in dien
anderen tekst, ditmaal voorkomende in de Handelingen der Apostelen ‘Men moet
Gode meer gehoorzaam zijn dan den menschen’, dan staat men aanstonds voor deze
tweede vraag: hoe zal men weten, dat hetgeen de overheid vraagt tegen Gods
ordinantie ingaat? Fruin heeft duidelijk aangewezen, in hoe groote moeilijkheid
Groen hier verkeert, wanneer hij den opstand onzer vaderen tegen Spanje
rechtvaardigen moet. De akte, waarbij Philips II wordt afgezworen, stelt onbijbelsche,
in Groens zin echt revolutionaire rechtsgronden. Groen meent, dat die akte geheel
andere gronden op den voorgrond heeft gesteld dan de werkelijke, omdat de staten,
die haar opstelden, de roomschen wilden believen. Fruin kan daar geen bewijs van
vinden. Hebben bovendien de engelsche puriteinen van 1648 en de bewerkers der
engelsche revolutie van 1688 ook niet
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uitsluitend argumenten gebruikt, die hierop neerkomen, dat men den koning slechts
te gehoorzamen heeft, zoolang hij rechtvaardig regeert? En als de macht der feiten
een andere overheid daadwerkelijk met het gezag belast, is ook deze macht dan niet
van God geordineerd en is men haar naar luid van den Romeinenbrief dan geen
gehoorzaamheid verschuldigd, opdat men niet behoore tot hen, die ‘over zichzelve
een oordeel halen’?
Op deze eerste moeilijkheid volgen andere. God is souverein niet slechts voor de
onderdanen, maar ook voor de overheid. Aan Zijn ordinantie, zooals deze ons in de
Heilige Schrift is geopenbaard, heeft zij zich te onderwerpen. De aardsche souverein
moet een steunpunt bezitten in een geloof, aan welks trouwe belijdenis die souverein
ter wezenlijke handhaving van recht, deugd en orde, bescherming en begunstiging
verleent. Dit beteekent vereeniging van kerk en staat. Die kerk moet de gereformeerde
kerk zijn. De kerk moet toch beoordeeld worden naar haar belijdenis. Grondslag van
die belijdenis moet zijn de openbaring Gods, die in Christus als Zaligmaker haar
middel- en hoogtepunt heeft. De bijbel als oorkonde dier openbaring is de hoogste
wet der kerk. Gods onfeilbaar woord, aldaar geschreven, heeft tot wezenlijken inhoud
het Evangelie der verlossende genade Gods in Jezus Christus Zijnen Zoon. Wie zich
daarvoor niet buigt, behoort niet tot de kerk, de kerk, die in de waarheid niet staat,
is niet de ware kerk. Voor Groen is nu de ware kerk de apostolisch-katholieke en de
protestantsche kerk is daarvan de zuivere voortzetting en het protestantisme met
betrekking tot Rome geen nieuwe leer. Het papisme is nieuw en het protestantisme
is oud.
Dr J. Th. de Visser, dien wij later als christelijk-historisch staatsman zullen
tegenkomen, zal er in zijn boek over Kerk en Staat terecht op wijzen, dat Groen de
staatsrechtelijke gelijkstelling der gezindheden aanvaardende, feitelijk in strijd komt
met zijn christelijk-historische beginselen. Hij verklaart dit uit Groens vrees voor
den alle positieve christelijke waarheid doodenden modernen staat met zijn eigen
humanitairen godsdienst of verfijnde ongodisterij. Naar mate dit gevaar in het oog
sprong, naar die mate verflauwde voor Groen het principieel verschil tusschen de
protestantsche en de roomsche kerk, althans uit staatkundig oogpunt. Hij zag meer
wat aan beide ten aanzien van de christelijke waarheid gemeen was; hij sprak zelfs
van de door alle christelijke gezindheden steeds erkende grondslagen van het
Evangelie; hij drukte op de ‘gemeenschap in geloof’ en op de ‘eensgezindheid
tegenover het ongeloof’.
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Inderdaad heeft Groen reeds spoedig toenadering tot de roomsch-katholieken gezocht.
In December 1849 verwijt hij- hun het samengaan met de ‘ultra-vrijzinnigen’ als
‘plichtverzaking’. Het moge hun onmiddellijk belang dienen, hun tijdelijke
over-winning zou wel eens kunnen leiden tot de ‘gezamenlijke en blijvende slavernij’
van katholieken en anti-revolutionairen beiden. ‘Het groote onderscheid is niet
Roomsch of Onroomsch maar geloof of ongeloof!’ Groen verlangt toenadering tot
de roomsch-katholieken op grond van drieërlei gemeenschap: gemeenschap van
onrecht, gemeenschap in geloof, gemeenschap van gevaar. De katholieken echter
laten hem praten. Voorshands gevoelen zij zich het best bij het liberale
bondgenootschap.
De sterke positie, die de liberalen aldus innemen, heeft intusschen hun leider niet
aanstonds aan het bewind gebracht. Zoowel Willem II als Willem III hebben het
ministerie De Kempenaer-Donker Curtius gehandhaafd. De ontevredenheid der
liberalen, dat Thorbecke, de man der grondwet van 1848, niet aanstonds is geroepen
om aan die grondwet uitvoering te geven, schijnt wel de voornaamste verklaring van
de slechte verstandhouding, die van den eersten dag af tusschen de nieuwe kamer
en het oude ministerie heeft bestaan, Want de hervormingsgezindheid van het
ministerie kan men moeilijk betwisten. Van Bosse, de minister van financiën, heeft
daarvan al dadelijk blijk gegeven door zijn voorstel tot heffing eener tijdelijke
inkomstenbelasting tot dekking der begrootingstekorten over 1848 en 1849. Hij
vermag daarin evenmin te slagen als zijn ambtgenoot Donker Curtius in de
totstandkoming van wetten op het recht van vereeniging en vergadering en op de
ministerieele verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd verwijt men De Kempenaer
onvoldoende voortvarendheid bij het ontwerpen van een kieswet, een provinciale
wet en een gemeentewet. En bij de liberale oppositie komt die van Groen van
Prinsterer. Hebben wij wel een homogeen ministerie? Zoo interpelleert hij en hij
concludeert, dat daaraan alles ontbreekt. De ministers zijn niet eenstemmig en het
ministerie heeft geen zedelijk overwicht op de kamers. Maar als De Kempenaer hem
uitdaagt een motie van wantrouwen in te dienen, aanvaardt Groen die uitdaging niet.
Hij meent, dat zijn doel door de enkele interpellatie voldoende is bereikt. Van uit de
kamer heeft immers niemand het voor het ministerie opgenomen. En dit zwijgen
mag allerminst als een goedkeuring worden opgevat.
Na het echec van zijn regeling der ministerieele verantwoordelijkheid neemt
Donker Curtius zijn ontslag. Zijn opvolger Wichers gaat wegens ziekte na enkele
maanden heen. De minister van
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marine volgt weldra zijn voorbeeld. Pogingen om de aftredenden te vervangen
vermogen niet te slagen. Daags na de opening der zitting 1849-1850 biedt het
ministerie zijn ontslag aan. Nogmaals wordt beproefd aan Thorbecke te ontkomen.
Aan Donker Curtius en Lightenveld - de laatste is minister van roomsch-katholieken
eeredienst in het aftredende kabinet - wordt de vorming van een ministerie
opgedragen. De combinatie van ‘licht en donker’ komt spoedig tot de overtuiging,
dat een ministerie zonder Thorbecke niet op steun bij de kamer zal kunnen rekenen.
Nu wordt de formatie aan Thorbecke en Nedermeyer van Rosenthal opgedragen.
Vlot gaat die formatie aanvankelijk nog niet. Als hem de voordracht voor het nieuwe
ministerie wordt aangeboden, doet de koning den formateurs schriftelijk een aantal
vragen stellen, omtrent hun inzichten aangaande het te voeren beleid. Van het
antwoord daarop wenscht hij zijn beslissing te doen afhangen. De formateurs
beschouwen dit als een bewijs van wantrouwen en trekken zich terug. Nu wil men
den voorzitter der tweede kamer Van Goltstein met de formatie belasten. Hij raadt
den koning echter aan in een persoonlijk onderhoud met Thorbecke en Rosenthal de
moeilijkheden tot oplossing te brengen. Als Rosenthal den vorst de stelligste
verzekering geeft omtrent de goede bedoelingen van Thorbecke, keurt de koning de
voordracht eindelijk goed. Zoo diep zit Willems wantrouwen tegen den liberalen
leider en meer dan dragelijk zal de verstandhouding tusschen hen beiden nooit worden.
Op 1 November 1849 treedt het eerste kabinet-Thorbecke op. Want het ministerie
moge door hem met medewerking van Rosenthal zijn gevormd, het wordt terecht
alleen naar hem genoemd. Hier vertegenwoordigt één man het geheele bewind.
‘Homo, geen ministerie’ heeft men er van getuigd. Want van een ‘homogeen’
ministerie, in den zin van eenheid van politieke richting kan men moeilijk spreken.
Thorbecke en Rosenthal zijn eigenlijk de eenige liberalen, waarbij de laatste dan nog
als tegenwicht tegen den meer radicalen. Thorbecke wordt beschouwd. De andere
ministers zijn veel meer deskundige departements-hoofden dan vertegenwoordigers
eener bepaalde staatkundige richting. Als het ministerie in 1852 niet onbelangrijk
gereconstrueerd wordt, wordt zelfs een minister van oorlog - Forstner van Dambenoy
- opgenomen, die lid van de anti-revolutionaire kiesvereeniging ‘Nederland en Oranje’
blijkt te zijn. Het feit geeft tot heel wat beweging aanleiding. Hoe kan iemand, wiens
beginsel dat van het goddelijk recht moet zijn, in dit ministerie zitting nemen?
Thorbeckes verklaring, dat men van zulke vereenigingen
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vaak op verzoek van vrienden lid wordt, zonder de beginselen te kennen, is al heel
weinig gelukkig. En het loopt bijna uit op een duel tusschen Forstner en een der
kamerleden, die, meent de minister, twijfel heeft doen doorschemeren, of hij wel een
man van eer is.
Groen heeft het nieuwe bewind begroet met een ‘stekelige’ redevoering. Is dit
kabinet homogeen? Thorbecke heeft gezegd, dat het gelooft overeen te stemmen met
de meerderheid der kamer. Maar is die homogeen? Haar homogeniteit is evenals die
van het ministerie een negatieve. Zij wil geen revolutie en geen reactie, maar ‘dat
geeft niets positiefs, geene waarborg voor de toekomst’. Zoowel Donker Curtius als
Groen verwijten het ministerie, dat het geen program heeft. Dan volgt het befaamde
antwoord van Thorbecke ‘Wacht op onze daden!’
Het is boud gesproken, doch de uitkomst zal leeren, dat het niet te boud gesproken
is. De belangrijkste organieke wetten, door de nieuwe grondwet gevorderd, komen
in weinige jaren tot stand. Kieswet, provinciale wet en gemeentewet zijn wel de
voornaamste. Deze drie te zamen geven aan ons land de politieke organisatie, die,
hoezeer daarin in den loop der jaren belangrijke wijzigingen zijn gebracht, toch in
wezen niet veranderd is. Ondanks alle bezwaren, die men van anti-revolutionaire
zijde heeft ingebracht tegen het beginsel van het individualistisch kiesrecht, waarop
de plaatselijke, gewestelijke en landelijke vertegenwoordiging berust, is men er
nimmer in geslaagd een ander stelsel daartegenover te stellen. Groen en Kuyper
hebben groote kracht getoond bij het ontwikkelen van abstracte beginselen, maar zij
zijn niet als Thorbecke geslaagd in het bouwen van een ineensluitend systeem.
Bovendien heeft Thorbeckes stelsel zijn practische bruikbaarheid volkomen bewezen.
De kieswet. Verdeeling van het land in districten, als regel elk twee leden naar de
kamer afvaardigend. Waar de grondwet voorschrijft, dat de kamer om de twee jaren
voor de helft moet worden vernieuwd, kiest ieder dubbel district om de twee jaar één
lid. De volstrekte meerderheid der kiezers beslist. Wordt deze bij eerste stemming
door niemand behaald, dan herstemming tusschen de twee candidaten met de meeste
stemmen. De ‘kiestabel’, waarbij de districtsindeeling is geregeld, telkens vijf jaren
bij de wet te herzien, opdat voldaan blijve aan het grondwettelijk voorschrift, dat er
één kamerlid zal zijn op iedere 45000 inwoners.
Scherp verzet tegen deze wet biedt Groen van Prinsterer. Een verzet, dat zich
eigenlijk richt tegen de grondwet. Want het zijn
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de rechtstreeksche verkiezingen, die Groen verwerpt. Dit nog niet zoozeer om het
stelsel zelf als om het beginsel, waarop de liberalen het in 1848 in de grondwet hebben
gebracht. Overal in de aanprijzing dezer kieswet van regeeringswege is het verband
tusschen kiesrecht en volkssouvereiniteit openbaar. ‘Bijzondere personen - heeft
Thorbecke geleerd - zijn tevens en van zelfs publieke personen, regerende tevens en
geregeerd, onderdanen tevens en wetgevers, op grond niet van bijzondere
hoedanigheden, maar van hunne algemeene betrekking tot het geheel’. Dat ‘booze
woord, - wij citeeren Diepenhorst - in kort begrip het revolutionaire dogma
saamvattend’, liet Groen geen rust. Hier is de eerste stap gezet op den weg naar het
onbeperkt massa-stemrecht. Daarom beteekent 1848 een teruggang bij 1814.
Dit standpunt zal de anti-revolutionaire partij in theorie blijven huldigen. Zij zal
pleiten voor organisch tegenover atomistisch kiesrecht. Maar in de practijk van het
staatkundig leven zal zij medewerken tot de ontwikkeling van het beperkte
atomistische kierecht van Thorbecke tot het algemeene atomistische kiesrecht van
Cort van der Linden. Omdat zij alle theorie ten spijt niet zal slagen in de opstelling
van een bruikbaar organisch kiesrecht. Want Kuypers huismanskiesrecht - het
kiesrecht der gezinshoofden - heeft met een organisch kiesrecht slechts den naam
gemeen. Dit wil niet zeggen, dat het uitgesloten moet worden geacht, dat het op den
duur tot eenigerlei vorm van organisch kiesrecht zal komen. Maar dan zal de
ontwikkeling der maatschappij er rijp voor moeten zijn. Het organisch kiesrecht van
1814 is verdwenen, omdat het zichzelf overleefd had. Het individuálistisch kiesrecht
van 1848 was eisch des tijds. Wie zou durven voorspellen, dat niet een dag zal komen,
dat dit individualistisch kiesrecht op zijn beurt zal hebben te verdwijnen om voor
een nieuwen vorm van organisch kiesrecht plaats te maken?
Is dit individualistisch kiesrecht een uitvloeisel van de leer der volkssouvereiniteit?
Het kan, maar het behoeft allerminst zoo te zijn. Er is op dit punt zeker geen
tegenstelling tusschen individualistisch en organisch kiesrecht. De leer der
volkssouvereiniteit zoekt de bron van het souvereine gezag in het volk, maar dat volk
kan het gezag, dat het opdraagt, op de meest verschillende wijzen organiseeren. Het
kan het opdragen aan één, aan enkelen, aan velen. Het kan het opdragen aan een door
individualistisch of aan een door organisch kiesrecht gekozen vergadering. Op het
beginsel der volkssouvereiniteit kan men evenveel verschillende soorten van
staatsvormen construeeren als op dat der souvereiniteit Gods.
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Het beginsel der souvereiniteit Gods is niet anders dan de erkenning, dat niets bij
geval geschiedt en dat Gods voorzienigheid zich over al het aardsche gebeuren
uitstrekt. In Hem rusten alle dingen, ook het gezag, dat Zijn wijsheid heeft geschapen,
opdat het met goede orde onder de menschen toe ga. Maar daarom mag een mensch
of een groep van menschen zich er nog niet op beroepen, dat hij door God met
uitsluiting van ieder ander zou zijn geroepen om het gezag in een bepaald land uit
te oefenen. Daarvan weten wij niets. Ieder gezag is het product der historie en zoolang
de eindpaal der tijden niet is bereikt, wordt steeds nieuwe geschiedenis gemaakt.
Wat vandaag gezag is, kan het morgen niet meer zijn. Het koninklijk gezag van
heden, kan straks plaats maken voor dat van een door het volk gekozen vergadering.
Dan zal het gezag der laatste evenzeer in God zijn bron vinden als dat van den eerste.
En wie gelooft in Gods leiding in de geschiedenis, zal ootmoedig erkennen, dat het
verdwijnen van het koninklijk gezag evenmin buiten Hem om is gegaan als dat gezag
buiten Hem om is gevestigd. Het souvereine gezag van Oranje is in 1813 niet door
het volk opgedragen als ware het in het bezit van dat volk geweest. De gang der
geschiedenis heeft het bij Willem I gebracht en naar men mag aannemen met
instemming van de overgroote meerderheid van ons volk. Maar datzelfde souvereine
gezag is toen aanstonds door een constitutie beperkt en die beperking is in den loop
der jaren grooter geworden, gelijk in den loop dierzelfde jaren de volksinvloed is
gegroeid. Daarbij is zeker plaats voor verschil van meening of dit alles op de juiste
wijze is geschied. Of niet een andere verhouding tusschen kroon en
vertegenwoordiging, of een andere wijze van samenstelling der laatste de voorkeur
zou hebben verdiend. Maar niemand mag het zoo stellen, alsof zijn opvatting beter
dan die van anderen uitdrukking zou geven aan hetgeen God wil. Want van Gods
wil weten wij niets. Al onze staatkundige instellingen zijn menschenwerk, werk van
zondige wezens, verricht onder Gods onnaspeurlijke leiding. ‘Gehoorzaamheid en
onderwerping aan het gezag is - zegt een ander anti-revolutionair, De Savornin
Lohman, in “Onze Constitutie” terecht - de eenvoudige erkenning der waarheid, dat
de maatschappij om te kunnen bestaan regeling en leiding behoeft van daarvoor
geschikte personen’. Dat is het, wat in wezen Paulus in den Romeinenbrief heeft
uitgedrukt. Maar wij weten ook, dat in het werkelijk leven niet altijd de meest
geschikte personen met het gezag zijn belast. Dan streeft de mensch naar verbetering
en dan kan dit streven niet worden afgewezen met het beroep, dat aldus zou worden
ingegaan tegen de ordinantie Gods.
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Groen heeft zich bij voorbaat willen verdedigen tegen het verwijt, dat zijn verzet
tegen rechtstreeksche verkiezingen, zou voortspruiten uit vrees voor meerderen
volksinvloed. Het verkeerde beginsel heeft hij bestreden. ‘Nu zij eenmaal zijn
ingevoerd - zoo spreekt hij in December 1849 - zal ik mij niet kleingeestig betoonen
omtrent den census. Ik ben niet wantrouwend omtrent onzen burgerstand. Ik zou wel
durven aannemen, wanneer het daarom te doen is, altijd nog één gulden te blijven
beneden den Minister van Binnenlandsche Zaken’ Maar als Thorbeckes kieswet
verschijnt, moet Groen erkennen, dat hij ‘de weddenschap’ heeft verloren. Hij had
niet kunnen denken, dat de minister ‘in het verlagen zoo ver zou gaan’. Intusschen
gaat Thorbecke toch niet zoo laag, of tal van voorname burgers - zelfs leden van de
staten-generaal en van den raad van state - blijven van het kiesrecht verstoken. Er
zijn toch in die dagen geen andere directe belastingen dan de grondbelasting, de
personeele belasting en de patent-belasting. De laatste treft alleen hen, die een bedrijf
uitoefenen. Wie geen bedrijf heeft en geen grondeigenaar is, moet tot den census
komen met behulp van de personeele belasting alleen en daardoor zijn velen
uitgesloten.
Bij de behandeling der provinciale wet hetzelfde principieele verzet van Groen.
Evenals bij de kieswet vindt hij hier ‘democratische richting en anarchieke begrippen’.
De beginselen van beide wetten zullen leiden ‘tot tweedracht, tot de overmacht van
het gepeupel’. De natuurlijke verhouding der standen wordt niet geëerbiedigd. Wij
zullen vervallen ‘tot de numerieke overmacht van het gepeupel, in eene anarchie,
waartegen we enkel òf, eer ze komt, door gouvernementeele willekeur, òf, wanneer
ze gekomen is, door nog erger despotisme zullen worden behoed’. Het is - Thorbecke
constateert het terecht - in wezen een bestrijden der grondwet en die grondwet heeft
de regeering uit te voeren, onverschillig of zij al of niet het voortbrengsel is van
‘revolutionnaire ideeën’.
Eindelijk de gemeentewet, Thorbeckes meesterwerk bij uitnemendheid. Wie kan
zwijgen - vraagt Oppenheim, de grootmeester van het Nederlandsch Gemeenterecht
- ‘van de weergalooze zekerheid’, waarmede hier de voorwaarden zijn geschapen
‘voor de opvoering van het gemeenteleven tot eene hoogte en vlucht breeder en
stouter dan zich de krachtigste verbeelding een halve eeuw geleden - het citaat is van
1913 - haar dacht’. Vier hoofdbeginselen: het bestuur bij de vertegenwoordiging der
burgerij, autonomie en zelfbestuur, wettelijke regeling van het gemeentewezen geen afhankelijkheid meer van koninklijke
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reglementen, de bevoegdheden van raad, burgemeester en wethouders, burgemeester
alleen, klaar en duidelijk geregeld -, openbaarheid van geheel het gemeentelijk
bestuur. Een voortreffelijk verband tusschen locaal en centraal bestuur. De raad aan
het hoofd; wethouders, gekozen door dien raad, tezamen met den door de kroon
benoemden burgemeester met het dagelijksch bestuur belast. De burgemeester
daardoor zeker in de eerste plaats gemeentelijk bestuursorgaan, doch tevens de man,
die waakt, dat wet of algemeen belang niet in het gedrang komen, door zoo noodig
te bevorderen, dat hooger gezag corrigeerend ingrijpt. Een organisatie uit één stuk,
die - al is zij als alle menschenwerk niet zonder gebreken - zoowel aan het kleinste
dorp als aan de grootste stad gegeven heeft, wat voor hun ontwikkeling noodig was.
Niettemin ook hier principieel verzet. De wet zou te zeer centraliseeren. Zij zou
het verschil tusschen groote en kleine steden, tusschen stad en platteland geheel over
het hoofd zien. Groen daarbij weder vooraan. Wie deze wet aannemen, mogen, naar
het hem voorkomt, ‘spreken van vrijzinnigheid, o ja! maar niet van vrijheid, van
eene liberale, maar niet van eene Nederlandsche, van eene nationale politiek ... Door
dergelijke wetten worden geene autonomen, maar automaten en, wat bepaaldelijk
deze voordracht betreft, plaatselijke automaten en centrale autocraten gevormd’.
Hoort daartegenover Thorbecke: ‘Vergelijkt, zoo gij wilt, hetgeen de gemeenten
zullen worden, met hetgeen zij tot dusverre zijn. Zoo er tot dusverre eenige werking,
eenige zelfstandigheid, gelijk men pleegt te zeggen, bij de gemeenten bestaat, dan
is die alleen te vinden in de ongeveer 80 steden, maar niet in de gemeenten op het
platteland. De gemeenten op het platteland, bijkans ten getale van 1200, zullen nu
door deze wet tot eene vrijheid worden gebracht, veel grooter, veel uitgestrekter,
veel krachtiger dan die op het oogenblik door de grootste steden van het land wordt
genoten. Ik meen niet noodig te hebben, meer te zeggen, om te bewijzen, dat deze
wet geen getuigenis draagt van vrees, maar van vertrouwen in eene edele en
trouwhartige natie’. Wie durft thans betwisten, dat de uitkomst heeft bewezen, dat
het gelijk hier ten volle aan de zijde van den minister is geweest? Als men hem bij
de behandeling van de bepalingen aangaande het gemeentelijk belastingwezen heeft
gewaarschuwd, dat dit deel der wet niet ‘populair’ zal zijn, luidt Thorbeckes bescheid:
‘zoo er dan populariteit moet wezen, dan vraag ik niet de populariteit van het
oogenblik, maar ik vraag duurzame populariteit’. Die duurzame populariteit heeft
deze wet misschien meer dan eenige andere verworven.
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De drie genoemde wetten zijn Thorbeckes voornaamste, maar niet de eenige. Zijn
arbeid is heel wat vruchtdragender dan die van Rosenthal, die noch de regeling van
het recht van vereeniging en vergadering, noch die van de ministerieele
verantwoordelijkheid, noch de herziening der rechterlijke organisatie vermag tot
stand te brengen. Ook de minister van financiën Van Bosse heeft veel tegenslag. Hij
komt met een groot plan om ons belastingstelsel te verbeteren. Dat stelsel is verre
achter bij den tijd. Het is door en door slecht. De accijnzen leveren het leeuwendeel
der belastingopbrengst. Zij drukken zwaar op den kleinen man. Men denke aan den
accijns op het gemaal, die het brood treft, aan dien op de turf en de steenkolen, aan
dien op het geslacht, die ook het varkens- en schapenvleesch, het voedsel van den
kleinen man, in de belasting betrekt. En met deze accijnzen is hun opsomming
allerminst volledig. Daartegenover ontbreekt, als men de successiebelasting - die
bovendien de rechte lijn vrij laat - uitschakelt iedere belasting van het roerend
vermogen. Een vermogens- of inkomstenbelasting is volslagen onbekend. Hier zal
de liberale partij gedurende meer dan veertig jaren van een volslagen onvermogen
doen blijken. Tot in de negentiger jaren toe, zal iedere poging om kapitaal of rente
te belasten, falen. Van Bosses rentebelasting, bedoeld om den druk der accijnzen te
verlichten, is er het eerste voorbeeld van. Nu hem die rentebelasting onthouden wordt,
moet de minister zich, wat de accijnzen betreft, wel tot ondergeschikte verbeteringen
bepalen. Belangrijk blijft echter de afschaffing van den accijns op varkens- en
schapenvleesch, die in 1852 haar beslag krijgt.
Hoogst belangrijk is ook Van Bosses werkzaamheid ter bevordering van de vrijheid
van het verkeer. Hier gaat Nederland het engelsche voorbeeld volgen. Daar hebben
de liberale denkbeelden van Adam Smith gezegevierd. Peel heeft de graanwetten
afgeschaft: de afschaffing der scheepvaartwetten volgt weldra. Cromwells acte van
navigatie, onzaliger nagedachtenis, verdwijnt. In ons land heeft Van Hall reeds eenige
matiging - zoo door de afschaffing van het schaalrecht op granen in 1847 - in het
door Willem I ingevoerd beschermend stelsel gebracht. Thans volgt de afschaffing
der tollen op de groote rivieren, die van de doorvoerrechten, die van de preferentie
der nederlandsche vlag, die van de bescherming van den binnenlandschen
scheepsbouw. Hier staat Van Hall tegenover de regeering en Amsterdam tegenover
Rotterdam. Van de hoofdstad zal Thorbecke het woord spreken, dat de trotsche
IJvorstin hem nooit heeft vergeven: ‘wanneer Amsterdam de hartader van het land
is, dan klopt die hartader
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al zeer flauw’. Van Hall, haar meest op den voorgrond tredende vertegenwoordiger,
betwist het wenschelijke van een algemeen stelsel van handelsvrijheid niet, maar dit
beginsel is alleen uitvoerbaar, als alle volken het toepassen. Anders wordt men zelf
dupe van de vrijheid. Als men den minister verwijt een ‘free-trader’ te zijn, luidt Van
Bosses bescheid: ‘Verstaat men daaronder den man, die uit innige overtuiging gelooft,
dat elke bescherming in en op zichzelve een kwaad is, maar dat het nog een
noodzakelijk kwaad is, den man, die dan tevens beweert, dat men bij elke gelegenheid,
wanneer men het in het belang van de industrie doen kan, in het welbegrepen belang
van het land van de industrie en den handel, zoodanige bescherming moet afschaffen;
den man, die den eenvoudigen, maar even waren stelregel volgt: als het getij verloopt,
moet men de bakens verzetten? Ja, dan verklaar ik gaarne, dat ik een free-trader ben’.
De door Van Hall aangevangen hervorming van het muntwezen wordt door Van
Bosse voltooid. De zilveren standaard wordt ingevoerd. De ‘gouden Willems’ worden
‘negotiepenningen’. Voor de oude zilveren munten van allerlei soort - veelal gesnoeid
en verminkt - komt een goed geregeld stelsel van stuivers, dubbeltjes, kwartjes, halve
guldens, guldens en rijksdaalders in de plaats. ‘Zoo was - constateert De Bruyne dan voorgoed het rijk uit van de achtentwintigers, daalders, pietjes, kronen,
drieguldens, dukatons, in één woord, die gansche geriefelijke verscheidenheid van
een twintigtal zilveren geldstukken, die het zoo gemakkelijk maakte, niet alleen de
vracht in 't roefje, maar alle mogelijke bedragen af te passen, en wier gemis dan ook
het geslacht der Van Naslaans en huns gelijken in den eersten tijd bepaald met
droefenis vervulde’.
Zoo is dit bewind in alle opzichten een ‘ministerie van hervorming’. Maar een
regeering hervormt niet straffeloos. Op iedere periode van groote activiteit volgt
onherroepelijk een periode van malaise, op iedere actie volgt reactie. Een zoo snel
tempo houdt een volk in den regel niet bij. Er ontstaat behoefte aan een ‘adempauze’.
Aldus wordt een stemming gekweekt, die de oppositie gemakkelijk vat geeft. En als
die oppositie dan het geluk heeft, dat een zaak, die de volkshartstochten opwekt,
oorzaak wordt van een beweging tegen de regeering, heeft zij spoedig gewonnen
spel. In Nederland is dit vooral het geval, wanneer de kerk in het geding wordt
betrokken. Thorbecke is niet de eerste nederlandsche staatsman, die het ondervindt.
Min of meer zijn de kerkelijke gevoelens van een deel der natie reeds gekwetst
doordat de regeling van het lager onderwijs,
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gebaseerd op het nieuwe grondwettelijk voorschrift, achterwege blijft. Thorbecke
heeft wel onmiddellijk na zijn optreden gedeputeerde staten der verschillende
provinciën aangeschreven bij de beoordeeling van verzoeken tot het oprichten van
bijzondere scholen de meest mogelijke vrijgevigheid in acht te nemen, maar men
acht dit - begrijpelijk - niet voldoende. De geheele autorisatie voor de oprichting van
bijzondere scholen, door de wet van 1806 gevorderd, heeft te verdwijnen. Een nieuwe
wet op de vrijheid van onderwijs gebaseerd, heeft de plaats der oude in te nemen.
Kan zoo'n wet niet spoedig gereed zijn, dan brenge een ‘transitoire’ wet voorloopige
voorziening. De regeering echter wil zoo'n tijdelijke regeling niet en de definitieve
laat op zich wachten. Het is bij het vele, dat zij te doen heeft ter uitvoering der nieuwe
grondwet, alleszins verklaarbaar. Maar verklaarbaar is ook het anti-revolutionaire
oordeel: Thorbecke schiet te kort op ‘het meest kapitale stuk’, want voor den
anti-revolutionair gaat in die dagen en nog lang daarna het onderwijs al het andere
te boven.
Bij iedere passende en onpassende gelegenheid laat Groen hier zijn Carthago moet
verwoest worden klinken. Men verwijt hem, dat hij van al het door de regeering
verrichte werk niets acht, zoolang hij zijn onderwijswet niet krijgt. Zij, die zoo spreken
- zoo luidt Groens bescheid - meenen dat, nu zij hun liberale politieke organisatie
aan het land hebben gegeven, met dit ééne schier alles is verricht. Die fiere toon
bedekt verlegenheid, omdat de glans der liberale beginselen merkbaar verflauwd is.
Die verlegenheid eischt afleiding, uitval. De anti-revolutionairen heeten daarom een
‘gevaarlijke partij’, hun triumf zou de ondergang van het vaderland zijn. Zij zijn
inderdaad een gevaarijke partij, maar gevaarlijk voor de liberalen. Zij alleen toch
geven waarborg tegen het staatsalvermogen, waarin het grootste gevaar ligt van dezen
tijd.
Hun triumf zou de ondergang van het vaderland zijn. Is dit uit de geschiedenis
gebleken? Door welke beginselen was Nederland groot? Welke beginselen hebben
in 1795 onzen ondergang bewerkt? Welke beginselen zijn de oorzaak der stoute
wending van 1848 geweest? Hebben de anti-revolutionaire beginselen toen een
weinig beteekenend gewicht in de schaal gelegd tot handhaving van orde en
eensgezindheid? Zou het niet kunnen zijn, dat straks door den invloed dier beginselen
de ondergang van het vaderland gestuit werd?
Daartegenover Thorbecke: ‘Ik moet hem (Groen) en zijnen vrienden zeggen: Gij
zijt eene uitsluitende partij; gij hebt enkel
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uwe partijinzigten, niet het algemeen belang op het oog. Vraagt gij de vrijheid om
haar zelve, om de verscheidenheid van krachten die zij wekt, of om alleenheerschappij
te oefenen? Waart gij een stille partij, die enkel zocht God op hare wijze te dienen,
men zou, al hield men uwe meening voor dwaling, u eerbiedigen. Maar gij wilt met
uwe godsdienstige stellingen op het politiek gebied regeeren, en ziet daar waar het
gebied van uw strijd begint. Gij tracht een oude wond weder te openen en eene oude
nederlandsche ziektestof te ontwikkelen. Ik zal nu niet herinneren, dat de geachte
spreker ons zoo gaarne in de tijden van de Republiek terugvoert toen eene partij,
toen één deel der Natie onder een standaard van godsdienstige gezindheid, van familie
begunstiging, van privilegien, heerschte over het andere. Maar hierop vestig ik de
aandacht - want het is voor onzen Staat van een uiterst gewicht, het duidelijk te zien
en in opregtheid te zeggen: indien wij datgene zullen gaan doen, waartoe de geachte
spreker zoo dikwerf aanleiding geeft, indien wij hier onze wetten en handelingen
van bestuur beoordeelen als Katholieken of Protestanten, indien wij hier de publieke
aangelegendheden zullen gaan beschouwen ieder met een kerkelijk oog, het zal met
de eenheid van den Staat, met de gelijkheid van het recht, het zal met regeering zijn
gedaan! Gij zegt: wij zijn oppositie. Ik vraag: welk is het karakter van uwe oppositie?
Mij dunkt, in eene politieke oppositie, welke dien naam verdient, welke meer is dan
politieke vijandschap, moet althans een kiem zijn van regeling voor de toekomst ...
Waar is in uwe oppositie dergelijk beginsel van wording? Gij ziet niet vooruit; gij
ziet terug, Gij wilt ons in de kerk der voormalige oligarchische republiek, aangevuld
met eene beschermende souvereiniteit terugvoeren’.
Men leide hieruit niet af, dat Thorbecke afwijzend tegenover de bijzondere school
staat. Hij noemt een goed ingerichte bijzondere school een ondersteuning van het
publiek onderwijs. Zij is een bijdrage van particulieren aan de gemeene zaak. ‘Een
land waar enkel bijzondere scholen zijn, zou zich zeer wel kunnen bevinden. Het
onderwijs is geene taak van Regeering. De Regeering moet alleen voor een publiek
onderwijs zorgen, omdat de bijzondere personen gemeenlijk te kort schieten’.
Zijnerzijds staat Groen nog niet op het standpunt, dat hij aan de bijzondere school
de voorkeur geeft boven de openbare. Tegenover de gemengde openbare school is
de bijzondere voor hem ‘een onmisbaar surrogaat’. Doch hij wenscht den bloei van
het openbaar onderwijs, ‘wanneer het met de behoefte eener Christelijke Natie in
overeenstemming gebragt wordt’. Hij kan
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niet aannemen ‘noch het systema eener beperking van den Godsdienst tot een
catechetisch onderrigt buiten de school; noch het denkbeeld van een algemeen
Christendom, waarbij niet alleen de speciale kerkleer der gezindheden, maar (en dit
is zijn hoofdbezwaar), de waarheden welke aan alle Christelijke gezindheden, volgens
haar Kerkleer, dierbaar zijn, ter zijde worden gesteld’.
Veel heviger verzet dan het uitblijven der onderwijswet wekt het ingediende
ontwerp tot regeling van het armbestuur. Dit ontwerp wil het verband regelen ‘waarin
de kerkelijke armbesturen met de andere instellingen van weldadigheid en met het
burgerlijk bestuur staan’, want ‘het belang van den staat vordert, dat de onderscheidene
instellingen van weldadigheid regelmatig werken, tot bereiking van aller doel’. Zou
de wet niet toepasselijk zijn op de diaconieën, dan zou zij haar doel grootendeels
missen. Die toepasselijkheid op de diaconieën lokt echter zoo in als buiten de kamer
een ernstig verzet uit. Men ziet er den napoleontischen centralisatiegeest of het stelsel
van alvermogen van den staat in. Het regent petities, soms in de heftigste
bewoordingen vervat. De beschouwing, ‘dat de armenzorg niet als een staatsbelang,
maar louter als de uitoefening van individueele deugden of godsdienstige plichten
moest worden aangemerkt’ wint meer en meer veld. Het ontwerp zal het staatsblad
niet bereiken. Vóór het door de tweede kamer in het openbaar is behandeld, komt
het ministerie-Thorbecke ten val.
Het is niet een conflict met de kamer, doch een hevige volksbeweging, die dien
val veroorzaakt. Als de ‘Aprilbeweging’ van 1853 zal zij in onze geschiedenis
befaamd blijven. De aanleiding is de instelling der bisschoppelijke hierarchie in ons
land. Sedert de dagen der hervorming heeft Nederland geen bisdommen meer gekend.
Een concordaat in 1827 door Willem I met den pauselijken stoel gesloten is in
Noord-Nederland nooit tot uitvoering gekomen. De roomsch-katholieke kerk in
Noord-Brabant en Limburg wordt bestuurd door apostolische vicarissen,
nederlandsche geestelijken met een aan een buitenlandschen zetel ontleenden
bisschopstitel, bisschoppen alzoo ‘in partibus infidelium’; in de overige provinciën
is de pauselijke nuntius bij het nederlandsche hof met het bestuur belast. Over de
vraag of deze nuntius, Mgr. Belgrado, de regeering te voren heeft gewaarschuwd,
dat de invoering der hierarchie zal plaats vinden, zal heel wat te doen zijn. Het
waarschijnlijkst lijkt, dat wel een officieuse, maar geen officieele mededeeling is
gedaan. De regeering, die een officieele verwachtte, heeft op het ontbreken daarvan
haar verklaring gegrond, dat haar geen mededeeling was geworden. De nuntius heeft
gemeend,
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dat met de officieuse mededeeling aan de belofte van voorafgaande waarschuwing
was voldaan. In ieder geval staat vast, dat de regeering in beginsel geen bezwaar had
tegen de invoering der hierarchie. En terecht niet. De grondwetsherziening van 1848
had voor alle kerkgenootschappen de vrijheid geproclameerd haar inwendige
organisatie te regelen. Waaraan zou derhalve de regeering de bevoegdheid hebben
moeten ontleenen den paus te weigeren te handelen zooals hij deed? Wel had zij hem
onder het oog kunnen brengen, dat zoowel wat de plaats der vestiging van de
bisschoppelijke zetels als wat de wijze van aankondiging der nieuwe regeling betrof
eenige voorzichtigheid geboden was, ten einde het protestantsch gevoelen te ontzien.
Dat zij dit heeft verzuimd, is haar grootste fout geweest. Zij heeft de zaak te veel en
bagatelle behandeld en dat heeft stellig veel bijgedragen tot den betreurenswaardigen
gang van zaken. Thorbecke heeft zich hier een slecht psycholoog getoond.
De wijze, waarop de instelling geschiedt, is maar al te geschikt om het gevoelen
van het protestantsche deel der natie te kwetsen. Het is al dadelijk voor het
calvinistische Utrecht moeilijk te verdragen, dat daar de zetel komt van den
aartsbisschop, die met vier suffragaan-bisschoppen ‘het Rijk van Holland en Brabant’
zal besturen. Men schijnt ook van nederlandsche roomsch-katholieke zijde daartegen
te hebben gewaarschuwd, doch tevergeefs. Het maakt het des te erger, dat de paus
zegt juist Utrecht te hebben gekozen ‘om dien oudtijds zoo beroemden zetel als uit
het graf op te wekken’ en te herstellen tot de eer, met welke hij ‘door Onzen
voorganger Paulus IV roemrijker gedachtenis’ werd versierd. Paulus IV, de kerkvorst,
die in 1559, in de jaren van het voorspel van den tachtigjarigen oorlog, op aandrang
van Philips II ook een nieuwe bisschoppelijke hierarchie in de Nederlanden wilde
invoeren. Hierarchie, die de uitgesproken bedoeling had de bestrijding der ketterij
te bevorderen en waaraan de gehate naam van Granvelle voor immer verbonden is.
Kan men nederlandsche protestanten gevoeliger op de teenen trappen? En dit is nog
lang niet alles. In de breve, waarbij de nieuwe bisdommen worden ingesteld, spreekt
de paus er ook nog van, dat dit werk van zijn voorganger door den ‘vijandigen
mensch’ is verwoest, dat het openbaar is ‘hoevele en groote rampen en jammer de
Calvijnsche ketterij aan die zeer bloeiende Kerken heeft berokkend.’ En in een
allocutie in een geheim consistorie van de kardinalen wordt dit alles nog eens herhaald
en den vijandigen mensch het zaaien van onkruid in ‘dat beminde deel van 's Heeren
akker’ verweten. Waarlijk, de tact heeft bij deze gelegenheid te Rome volkomen
ontbroken.
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De gevolgen blijven niet uit. Een afschuwelijke golf van antipapisme gaat over
Nederland. De anti-revolutionaire partij, tegenstandster der hierarchie - ‘De Roomsche
Kerk als georganiseerd lichaam is de verklaarde vijandin van den waarachtigen God’
verklaart haar hoofdorgaan - voert den strijd met waardigheid en waarschuwt voor
uitspatting en overdrijving. Maar dat kan allerminst van de beweging in haar geheel
worden getuigd. Het gaat adressen regenen. Sommige gematigd, andere in
bewoordingen, die weinig van bedreigingen verschillen. Daarnaast honderden
brochures, varieerende van waardig betoog tot de platste straattaal. ‘Wilt gij liever
wachten, totdat gij de schavotten zult zien oprichten en de brandstapels U zien
tegenflikkeren?’ - ‘Protestanten! weest nu wakker, want gedenkt een Jan de Bakker!’
In Amsterdam loopen joodsche kooplieden langs de staten met papieren bisschoppen
aan een touwtje: ‘een cent een bisschop, hij kan opgehangen worden ook’. Het is
een opwekken der volkshartstochten, waarvan niets goeds te verwachten is.
Niet slechts tegen Rome gaat de agitatie. Het ministerie krijgt ruimschoots zijn
deel mede. Hier mengt zich ongetwijfeld politieke afkeer van het liberale bewind in
het algemeen in den strijd. Men verwijt Thorbecke medeplichtigheid aan de vestiging
der hierarchie Men spreekt van den ‘ouden dondergod Thor’, die ‘het vaderland
beroert, de Protestantsche Kerk wil doen wankelen, den vorstentroon omver wil
rukken’. Men houdt Thorbecke het lot van Oldenbarnevelt en de gebroeders De Witt
voor oogen. Men spoort den koning aan zich van dezen man te ontdoen. Ja, men
bedreigt den koning ‘Het Huis van Oranje zinkt ineen, als het zich nu niet krachtdadig
laat zien, als het nu Rome niet in het aangezicht slaat. 't Zal met het Huis van Oranje
gaan als met het Huis van de Stuarts, als met het Huis van de Bourbons, wanneer het
zoo voortgaande op bevel van Mr. Thorbecke Neerlands doodvonnis onderteekent’.
In de tweede kamer komt de zaak ter sprake door een interpellatie Van Doorn.
Van hartstocht bij dezen interpellant geen spoor. Hij vraagt slechts inlichtingen. Is
van regeeringswege tot de instelling der bisdommen medegewerkt? Of geldt het hier
een zelfstandige aangelegenheid der roomsch-katholieke kerk? Zal in het laatste
geval de regeling aan een voorafgaande kennisneming der regeering worden
onderworpen? En indien alles buiten de regeering is omgegaan, is het dan niet noodig
eenig vertoog tot het hof van Rome te richten? Het antwoord der regeering komt op
het volgende neer: De katholieken zijn vrij in hun kerkelijke
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inrichting: medewerking der regeering is niet vereischt en niet verleend. Een
voorafgaande mededeeling is verzocht, zij ware nuttig geweest, opdat de regeering
voorlichting had kunnen geven, ten einde den pauselijken stoel te behoeden tegen
een wijze van optreden, die den prikkel der onverdraagzaamheid zou wekken. Rome
heeft niet vooraf gewaarschuwd. Over het ongewenschte van dezen gang van zaken
zal het noodige vertoog tot den pauselijken stoel worden gericht. De kamer is tevreden.
Een motie-Van Doorn, die eenvoudig acte neemt van de mededeelingen der regeering
en waaraan de voorsteller uitdrukkelijk iedere vijandige bedoeling heeft ontzegd,
wordt aangenomen.
Inmiddels hebben buiten de staten-generaal ernstige gebeurtenissen plaats gegrepen.
De Utrechtsche kerkeraad der hervormde gemeente heeft het initiatief genomen tot
een adresbeweging. Die beweging richt zich tot den koning. Herstel eener roomsche
hierarchie in den staat onder de regeering van het doorluchtig stamhuis van Oranje
zou velen krenken in hun dierbaarste overtuiging. Zij zal nieuwe kracht bijzetten aan
het ultramontanisme. De adressanten vragen daarom den koning, dat door hem geen
vergunning worde gegeven tot het aannemen van de waardigheid van bisschop ‘van
eenig gedeelte onzes Vaderlands, door eenen vreemden vorst verleend’ en dat ‘geene
de Protestanten krenkende erkenning van den Paus van Rome als Opperhoofd der
Kerk, door de Regeering moge plaats hebben.’ Een afschrift van het adres wordt aan
alle hervormde kerkeraden toegezonden om tot een algemeen petitionnement op te
wekken.
In Amsterdam, waar de koning in April zijn jaarlijksch bezoek zal brengen, wordt
in alle kerken een adres ter onderteekening gelegd. Het wordt door tienduizenden
geteekend. Natuurlijk kan men aan alle handteekeningen niet dezelfde beteekenis
hechten - dwang en misleiding spelen bij dergelijke gelegenheden altijd een rol -,
maar een indrukwekkende manifestatie vormen zij zeker. Het adres wordt den koning
persoonlijk aangeboden door een deputatie, aan welker hoofd zich de dichter-predikant
Ter Haar heeft gesteld. Deze houdt daarbij een lange toespraak. Hij spreekt van ‘diepe
bekommering over de rampen en onheilen, die bij wederinvoering der hierarchie
geheel de toekomst des vaderlands bedreigen’, dat daardoor een ‘tijdperk van heillooze
tweespalt’ tegemoet zal gaan. Daarom komt men bescherming en handhaving zijner
rechten ‘zoeken en smeeken bij den vorstelijken troon’.
Wie zal ontkennen, dat 's konings positie moeilijk is? Hier baat geen theorie over
ministerieele verantwoordelijkheid. Van
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den vorst en van hem alleen wordt hier de redding verwacht. Een minder gelukkig
antwoord zal onberekenbare gevolgen kunnen hebben. En toch zal dat antwoord niet
zoodanig mogen zijn, dat het tekort doet aan de rechten, die de grondwet ook aan 's
konings katholieke onderdanen heeft verzekerd. Want die grondwet heeft de koning
gezworen te zullen handhaven. Op die grondwet berust ook 's konings eigen autoriteit.
De raad van ministers heeft den koning eerbiedig voorgesteld in antwoord op
mogelijke vertoogen van dezen aard te kennen te geven ‘dat de invoering van een
bisschoppelijk bestuur over het Roomsch-Katholiek kerkgenootschap hier te lande,
als een uitvloeisel der grondwettige kerkelijke vrijheid geene erkenning van Uwe
Majesteit behoeft, noch op de belangen van andere kerkgenootschappen of van den
Staat invloed behoort te hebben; dat Uwe Majesteit waakt en zal waken dat door die
invoering niemands rechten worden gekrenkt, dat, alzoo, bij wederzijdsche
eerbiediging van ieders godsdienstige overtuiging, geen grond tot bekommering
bestaat’.
De koning kleedt zijn antwoord anders in. Hij ziet met groot genoegen zulk een
kring van achtbare mannen om zich heen. Hij is diep doordrongen van het gewicht
van den gedanen stap. Menige treurige oogenblikken heeft zijn regeering hem
opgeleverd, maar hij heeft steeds bemoediging gevonden in de kinderlijke liefde van
zijn volk en ‘deze dag heeft den band tusschen het Huis van Oranje en Nederland
nog hechter vastgesnoerd en dierbaarder aan (zijn) hart gemaakt’.
Ligt in dit antwoord een désaveu van de ministers? Zij zelf hebben het erin gezien,
maar het is, dunkt ons, moeilijk vol te houden. Het antwoord is toch eigenlijk niets
zeggend en de adressanten schijnen er ook allerminst tevreden mede te zijn geweest.
Maar het ministerie neemt het hoog op, dat de koning van zijn advies is afgeweken.
Heet van den naald - daags na de ontvangst der deputatie - bericht het den koning,
dat zijn toespraak wordt uitgelegd als strijdig met de houding zijner ministers. Zoo
iets mag zelfs niet in schijn bestaan. Niemand moet kunnen gelooven, dat hij in het
hoofd der regeering tegen de regeering steun vindt. Aan dien ondraaglijken toestand
moet een einde komen. Een koning, die met zijn ministers niet overeenstemt, moet
zijn ministerie veranderen. Daarom òf wegneming van allen twijfel door een ronde
openbare verklaring òf ontheffing der ministers van hun ambt.
De koning kiest het laatste. Hij draagt Van Hall de vorming van een nieuw kabinet
op. Dit kabinet, waarin drie bewindslieden
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uit het aftredend kabinet overgaan, is in weinige dagen voor elkaar. Op 19 April is
het eerste ministerschap van Thorbecke ten einde. De onmiddellijk daarop volgende
sluiting der zitting van de staten-generaal verhindert, dat de tweede kamer, die immers
haar vertrouwen in de oude bewindslieden allerminst heeft verloren, het hun opvolgers
lastig zal kunnen maken. En enkele dagen later zendt een ontbindingsbesluit de kamer
in haar tegenwoordige samenstelling definitief naar huis.
Is deze gang van zaken inconstitutioneel? Wij zouden hier scherp willen
onderscheiden. Strijd met de grondwet is hier zeker niet. Deze verleent immers den
koning onvoorwaardelijk het recht zijn ministers ‘naar welgevallen’ te ontslaan. De
van liberale zijde destijds uitgesproken beschuldiging, dat het ministerie-Thorbecke
is gevallen ‘op eene zoo ongrondwettige wijze als nimmer in eenig land ter wereld
had plaats gegrepen’ is - wij stemmen het Rengers' parlementaire geschiedenis
volkomen toe - in hooge mate overdreven. Maar een constitutie omvat meer dan het
geschreven recht. De gewoonte speelt mede een belangrijke rol. Een daad kan zeer
goed inconstitutioneel zijn, zonder in den strikten zin van het woord ongrondwettig
te mogen heeten. Hier ligt echter de zaak in 1853 heel anders dan eenige tientallen
jaren later het geval zou zijn geweest. De grondwet van 1848 is nog te kort in werking
dan dat reeds van een parlementair gewoonterecht zou mogen worden gesproken.
Alles is, wat de verhouding tusschen koning, ministers en staten-generaal betreft,
nog in wording en het zal nog heel wat strijd kosten, eer men hier van een definitieve
regeling spreken mag. Daarom gaat het te ver, indien Kranenburg in zijn Nederlandsch
Staatsrecht stelt, dat het in strijd was met het beginsel der ministerieele
verantwoordelijkheid, dat de koning - zonder zich eerst van andere ministers te
voorzien - een rede hield, waarvan hij wist, dat zijn ministers die niet voor hun
verantwoording wilden nemen. Die stelling is juist voor het constitutioneele recht
van latere jaren, zij is het voor 1853 nog niet. ‘The King of England always speaks
by the mouth of his prime minister’ is een woord, dat Edward VII in den mond wordt
gelegd. Dit is ongetwijfeld een regel van het volledig ontwikkelde parlementaire
recht, maar hij heeft in Engeland ook niet van het begin af gegolden. In 1853 is hij
bij ons zeker geen gemeen goed. Daarom mag men Willem III over het door hem
gesproken woord zeker niet te hard vallen. Te minder, waar dat woord allerminst
een concreet beleid aankondigde, afwijkend van dat door de regeering tot dusver
gevoerd.
Men begrijpe voorts goed, dat het volk in deze dagen in den
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koning wel degelijk den man zag, die geroepen was zijn invloed aan te wenden om
aan het regeeringsbeleid een andere richting te geven. Dat de koning boven de partijen
heeft te staan en hem persoonlijk nimmer eenig verwijt aangaande het regeerbeleid
mag treffen, aan die opvatting was men nog niet toe. Dat maakte 's vorsten positie
zoo moeilijk. Bij de opwinding van deze dagen kon de kroon, ja de dynastie, in het
gedrang komen. De dynastie van Oranje, die men historisch zag als de beschermster
van protestantsch Nederland tegen ‘paapsche stoutigheden’. April 1853 was geen
rustige tijd. Er was een hevige oplaaiing der volkshartstochten gelijk wij die ook in
November 1918 zullen zien. Dan dreigt de kroon haars ondanks in den maalstroom
te worden medegesleept. Dan verlangt het volk een persoonlijk woord en dan is het
niet altijd mogelijk van te voren voor volledige ministerieele dekking te zorgen. In
1918 was die dekking niettemin van het begin af aanwezig. In 1853 moest de koning
het erop wagen daarop zoo noodig vooruit te loopen. Het is, dunkt ons, mede een
gevolg van Thorbeckes hooghartigheid, dat hij dit niet heeft ingezien. De ministers
stonden grondwettelijk in de aangelegenheden der bisdommen zoo sterk als zij staan
konden. Zij hebben zich echter in de psychologie van het volk vergist. De koning
heeft die beter aangevoeld.
De ministerieele reactie op 's konings houding heeft het den vorst gemakkelijk
gemaakt zich van zijn ministers te ontdoen. Het is echter aannemelijk, dat hij ook
zonder die reactie zijn ministerie zou hebben veranderd. Reeds vóór hij de deputatie
had ontvangen, had Willem Van Hall ontboden. Het stond dus toen blijkbaar reeds
voor hem vast, dat Thorbecke moest heengaan. Onwelkom zal hem dit zeker niet
zijn geweest. Sympathie heeft hij nooit voor hem gevoeld. Maar al heeft dit
persoonlijk gevoelen dan zijn houding beinvloed, onstaatkundig kan men die houding
zeker niet noemen. De positie van het kabinet was onhoudbaar geworden. Dat het
de tweede kamer achter zich had, kon daaraan niets veranderen. Het was immers de
vraag, of die kamer zelf voor het oogenblik nog wel representatief was. Een nieuwe
verkiezing zou dit moeten uitwijzen. Zoo'n verkiezing uitlokken door middel van
een kamerontbinding is in een dergelijk geval niet slechts het recht, doch de plicht
van den koning. Zijn taak als opperste waker voor de constitutie, die immers
overeenstemming tusschen regeering en volk wil bevorderen, brengt dit mede. Alles
natuurlijk onder de mits, dat hij ministers vindt, die er de verantwoordelijkheid voor
willen dragen. En die werden in Van Hall en zijn ambtgenooten gevonden.
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De uitkomst van de verkiezing der nieuwe kamer heeft bewezen, dat het inderdaad
onder de protestanten voor het oogenblik met Thorbeckes gezag gedaan is. Hoeveel
moeite zijn vrienden ook doen, boven den Moerdijk is geen district te vinden, dat
hem naar de tweede kamer afvaardigen wil. Het katholieke Maastricht zorgt dan, dat
zijn stem op het Binnenhof kan blijven gehoord.
De loop van zaken is zeker te betreuren. Een krachtig bewind, homogeen met de
kamer, is ontijdig ten val gekomen. Een tijdperk van staatkundige verwarring met
veelvuldig wisselende ministers staat voor de deur. De ‘politieke educatie’ - het
woord is van het conservatieve kamerlid Wintgens - van ons volk is plotseling
afgebroken. ‘Thorbecke is’ - schrijft de conservatieve hoogleeraar Van Assen aan
Van Hall - ‘gevallen door opgeruide petities, dat ellendige middel dat nooit dan
kwaad ten gevolge heeft gehad’. Het is alles waar, maar de loop der gebeurtenissen
is eenmaal niet te keeren. Ook het volk is een constitutief element in den staat. Als
dat zich hevig gekwetst voelt - ook al is het ten onrechte - kan men die gevoelens
niet straffeloos negeeren. Dan is verzoening onafwendbaar en zoo kan men hier
zeggen, dat Thorbecke als ‘zoenoffer’ gevallen is.

P.J. Oud, Honderd jaren

48

Hoofdstuk III
Politiek zonder gestadigheid
Van Hall heeft, vóór hij tot de formatie van zijn ministerie overgaat, in
overeenstemming met den koning ‘eenige preliminaire punten’ vastgesteld. Vóór
alles wil hij duidelijk doen uitkomen, dat het niet de ministers zijn, die de richting
van het beleid bepalen, doch de koning. Deze moet als regel vaststellen geregeld met
alle ministers te werken. ‘Op den voorgrond toch moest staan, dat de regeering van
den Koning uitging, en dat de Ministers door hun raad, uitvoering en medewerking
de verantwoordelijkheid op zich nemen.’ Hier is het doel gericht op het tegendeel
eener ontwikkeling in parlementairen zin, waarbij niet de kroon, doch het homogene
kabinet de richting van het beleid aangeeft. In niets komt zoo duidelijk de
conservatieve strekking van het nieuwe bewind uit dan in dit preliminaire punt.
Reageeren tegen de grondwetsherziening van 1848 wil Van Hall niet. ‘Eerlijke
en loyale uitvoering der bestaande Grondwet’ moet het richtsnoer blijven, doch
binnen haar kader is in een ‘wijziging, in een meer behoudenden zin, van kies- en
gemeentewetten’ te voorzien. Eindelijk, wat ‘de teedere godsdienstquaestie’ aangaat,
‘zooveel mogelijk bevrediging van het gekwetste gevoel der Protestanten; handhaving
van de eer der natie en regten van het politiek gezag, met vermijding van opwekking
van verbittering bij de Katholieken; geen geest van exclusie moet in het Kabinet
praevaleeren.’
Zelf belast Van Hall zich met de portefeuille van buitenlandsche zaken. De jonge
burgemeester van Amsterdam, Van Reenen, die alle besprekingen tusschen den
koning en den formateur van het begin af heeft medegemaakt en die het in alles eens
is, wordt Thorbeckes opvolger aan binnenlandsche zaken. Donker Curtius krijgt het
departement van justitie. Deze, amper tien jaren geleden de radicaalste onder de
radicalen, is thans wel definitief tot het conservatisme bekeerd. Al is zijn bekeering
minder snel in zijn werk gegaan dan die van de ministers Pahud (koloniën), Enslie
(marine) en Forster van Dambenoy (oorlog), die zonder blikken
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of blozen uit het kabinet van Thorbecke in dat van Van Hall overgaan, nadat zij
weinige dagen te voren den brief hebben medeonderteekend, waarbij de ministers
van het scheidend kabinet den koning voor de consequenties van zijn antwoord aan
de petitionarissen hebben geplaatst.
Tot de ontbinding der kamer is reeds aanstonds bij het overleg met den koning in
beginsel besloten. De officieele voordracht daartoe, door alle leden van het nieuwe
kabinet onderteekend, wordt terstond openbaar gemaakt, opdat de ‘Natie’ vóór de
stembus wordt geopend zal weten ‘dat tusschen den Koning en Zijnen Raad algeheele
overeenstemming (bestaat) ten opzigte van het te volgen regeeringsstelsel’, alsmede
wat dat stelsel inhoudt. En gelijk wij reeds uit de preliminaire punten weten, denkt
de regeering er niet aan eenige wijziging in de grondwet voor te dragen, doch twijfelt
zij wel, ‘of de afgetreden Ministers de Grondwet wel in dien zin opvatteden en
toepasten, waarin zij is ontworpen, overwogen en vastgesteld.’ Want de regel dier
grondwet ‘De uitvoerende macht berust bij den Koning’ mag voor de raadslieden
der kroon geen doode letter zijn. Aan den koning alleen verblijve ‘de eer der regeering
en aan de Ministers de zedelijke en wettelijke verantwoordelijkheid daarvan’. De
ministers vertrouwen, dat hun beschouwingen ook die zijn van het grootste deel der
natie, maar de tweede kamer schijnt in haar meerderheid voor een meer
tegenovergestelde richting geporteerd. Daarom moet uit een nieuwe verkiezing
blijken, of de afgevaardigden inderdaad de meening der natie uitdrukken.
De verkiezing leert, dat dit laatste niet het geval is. De liberalen en de met hen
vereenigde katholieken delven het onderspit. Maar het is er zeker verre van af, dat
deze uitslag beteekent instemming met Van Halls opvatting omtrent de verhouding
tusschen kroon en ministers. Het anti-papisme en niets anders heeft deze verkiezing
beheerscht. Zuiver anti-papistische kiesvereenigingen worden opgericht. Utrecht
geeft er weder den stoot toe. ‘Koning en Vaderland’ noemt men die kiesvereeniging
daar. ‘De Koning wil het zinkende vaderland redden’ en dit is mogelijk, indien maar
mannen gekozen worden van protestantschen zin. Op alle mogelijke wijzen wordt
op de kiezers druk geoefend. In Deventer, waar de liberalen Thorbecke willen
stemmen, wordt het gerucht verspreid, dat het garnizoen zal worden weggenomen,
als hij wordt gekozen. In Breda wordt op denzelfden grond gedreigd met verplaatsing
der militaire academie. Als daar en in Maastricht Thorbecke wordt gekozen, vóór
de herstemmingen in een aantal andere districten, bedankt de koning als beschermheer
der maatschappijen van
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landbouw, in beide steden gevestigd. Ook daaraan knoopt het gerucht een eigenaardige
beteekenis vast. En de regeering vindt niet de minste aanleiding om dergelijke
geruchten tegen te spreken.
Kan men aan een op deze wijze verkregen uitslag moeilijk de beteekenis toekennen
van instemming met Van Halls constitutioneele opvattingen, men kan het ook
overigens wel voor zeker houden, dat die opvattingen de groote meerderheid der
protestantsche Nederlanders koud laten. Wat men van het nieuwe bewind verwacht,
is, dat er geen bisschoppen zullen komen. Die verwachting wordt natuurlijk niet
vervuld. Zij is zonder verandering der grondwet niet te vervullen en die grondwet
veranderen wil de regeering immers niet. De ministers hebben in hun
ontbindingsvoordracht gesproken van hun verheugenis, dat de grondwet vrijheid van
godsdienstige belijdenis verzekert en de inrichting der kerkgenootschappen niet aan
het wereldlijk gezag opdraagt. Doch zij hebben tegelijkertijd verkondigd, dat het
doel der regeering moet zijn ‘wegneming der spanning door, met eerbiediging van
de regten der Roomsch-Katholieken, eene billijke bevrediging te verschaffen aan
een groot gedeelte der natie’.
Dit ‘apaisement’ wil Van Hall bereiken door een wet op de kerkgenootschappen.
Die wet komt inderdaad binnen weinige maanden tot stand. Maar zij heeft niet de
minste reëele beteekenis. Aan het wezen der vrijheid van die kerkgenootschappen
verandert zij niets. Het is een gelegenheidswet, die iets doet voor den schijn, meer
niet. De bisschoppen zijn er en blijven er en de hoogleeraar Van Assen zal aan Van
Hall schrijven, dat de publieke opinie zich begint af te vragen, waartoe men al die
drukte heeft gemaakt. En het behoeft geen verwondering te baren, dat de heftige
protestanten allerminst ‘geapaiseerd’ zijn.
Apaisement brengt evenmin de regeling van het armbestuur. Hier heeft Van Reenen
een wet ontworpen, die aanzienlijk van die van Thorbecke afwijkt. Zij neemt als
beginsel aan, dat de particuliere, in het bijzonder de kerkelijke, armenzorg heeft
voorop te gaan en het openbaar armbestuur alleen heeft op te treden, als het niet
anders kan. Dit beginsel moge tegemoetkomen aan de bestrijders van het stelsel van
Thorbecke, tevreden zijn al die bestrijders toch niet. Want de wet legt aan de
bijzondere en kerkelijke instellingen de verplichting op omtrent haar werkzaamheid
de noodige mededeelingen aan de overheid te verstrekken. En van dit laatste moeten
vooral de anti-revolutionairen niets hebben.
Lijnrecht staan hier weer Groen en Thorbecke tegenover elkander. Geen enkele
staatsinmenging op dit gebied, aldus de
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eerste, geen ‘charité légale’. Er bestaat geen verplichting tot onderstand voor den
staat. ‘Niemand heeft tegenover den Staat een recht om te leven’, roept Groen met
den christen-wijsgeer Chalmers uit. Maar Thorbecke vraagt zich af, of de armenzorg
heeft opgehouden een ‘publiek belang’ te zijn. Hij stelt het tegendeel. De beschaafde
staat is wel degelijk verplicht te zorgen, dat zijn leden niet van gebrek omkomen.
Liefdadigheid mag niet tot de geloofsgenooten worden bepaald. De staat, die zich
om het lijden eener talrijke klasse zijner leden niet bekommerde, zou in zijn roeping
te kort schieten.
Hier ligt een principieel verschil tusschen liberaal en antirevolutionair, dat wij in
later jaren in den strijd om het staatspensioen opnieuw zullen ontmoeten. Ditmaal
zal Van Reenen met zijn ontwerp van den ‘middenweg’, zij het niet zonder eenige
moeite, de overwinning behalen.
Heel veel zal er overigens van dit kabinet-Van Hall niet uitgaan. Het kan ook
moeilijk anders. Daarvoor is zijn positie te zwak. Uit de opzweeping van kerkelijke
hartstochten geboren, zal het zijn steunpunt verliezen, zoodra die hartstochten hebben
uitgewoed. De periodieke vernieuwing der halve tweede kamer in 1854 leert reeds,
dat de liberalen bezig zijn het terrein te herwinnen. En dit zoowel ten koste van de
conservatieven als van de anti-revolutionairen. Met de liberale verlangens moet de
regeering daardoor terdege rekening houden. Dit blijkt vooral op het gebied der
belastingpolitiek, waar een liberaal initiatief heeft blijk gegeven van het verlangen
den druk der accijnzen te verminderen. De opportunist Van Hall begrijpt, dat hier
iets moet geschieden. Als de conservatieve minister van financiën Van Doorn dit
niet wil inzien, bewerkt hij zijn heengaan en zijn vervanging door Vrolik.
Deze Vrolik is een ongemakkelijk heer. Hij zal in 1856 - hij is dan al lid van het
volgend kabinet - op het nippertje ontkomen aan een verwerping van het hoofdstuk
‘Onvoorziene Uitgaven’ zijner begrooting, omdat hij weigert aan de tweede kamer
de specificatie over te leggen van de uitgaven in een vorig jaar ten laste van dit
hoofdstuk gedaan. En dit weigert in den meest uitdagenden vorm: ‘Het verlangde
stuk behoeft niet opgemaakt te worden; het ligt in de portefeuille, die ik voor mij
heb en ik behoef het er maar uit te halen om 32 stemmen voor de wet te bekomen;
maar ik zal het niet doen, ik wil hier staan als de dienaar der Kroon en het standpunt
der Kroon wil ik verdedigen. Wanneer ik dat doe zal ik bijval vinden, niet alleen bij
velen in den lande, die dit Ministerie genegen zijn, maar ik zal die vinden bij hen,
die liefde
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gevoelen voor de Grondwet. Zij zijn het eens, dat de Regeering naar mate zij haar
standpunt beter bewaart en zich verzet tegen een ingrijpen in hare magt, in de eerste
plaats ijvert voor de Grondwet, ja, misschien meer ijvert voor de Grondwet en meer
in den zin der Grondwet handelt, dan zij die - hier doelt de minister op de liberalen
- zich vroeger hebben aangematigd bij uitsluiting de constitutioneelen te heeten’.
Men ziet, de grondwet moge in 1848 het beginsel eener volledige ministerieele
verantwoordelijkheid hebben aanvaard, het is er nog verre van af, dat de juiste
beteekenis van dit beginsel tot een ieder is doorgedrongen!
Als ervaren specialist op het gebied van het muntwezen moge Vrolik geroemd
worden, voor de hervorming van het belastingstelsel is hij niet de aangewezen man.
Eerst ‘na eenige weifelingen en contradicties’ gelukt het Van Hall hem over te halen
de afschaffing van den accijns op het gemaal ter hand te nemen. 's Ministers
weifelingen zijn de kamer niet ontgaan. Het debat, dat over het voorstel wordt gevoerd,
is voor de regeering al heel weinig vleiend. Haar eigen aanhangers zijn grootendeels
in de oppositie. Daarentegen vindt zij bij de liberalen en de katholieken de beste
verdedigers. ‘Gebrek aan zelfstandigheid, laakbaar toegeven aan invloed van buiten,
een onverschoonbaar streven naar valsche populariteit en beginselloosheid, waar het
levensvragen voor de natie geldt’ zal de anti-revolutionair Van Lynden haar verwijten.
En bijtend zal hij daaraan toevoegen, dat ‘apaiseeren en manoeuvreeren’ nauw
verwant zijn en dat hij een vijand is van alle politieke manoeuvres. Dergelijke
‘kastijding’ heeft de regeering - meent de liberale spreker Van Zuylen van Nijevelt
- door haar ‘trouwelooze handelwijze’ verdiend. Het aantal harer aanhangers is
daardoor gedund. Zij rekent erop, dat de leemten zullen worden aangevuld door de
stemmen der oppositie. Maar laat zij zich niet bedriegen. Als die oppositie thans
ministerieel is, dan is zij dit ‘tot wederopzeggens toe’.
‘De oppositie is geworden tot regeerende partij’, roept Thorbecke uit en Groen
zegt het hem na. Scherp geeft de laatste aan, hoe heel het optreden van dit ministerie
teleurstelling heeft gebracht. Dat dit ministerie aan het bewind is gekomen, schrijft
hij niet uitsluitend aan de Aprilbeweging toe. De gewijzigde gemoedsstemming der
natie heeft mede daartoe bijgedragen. Die natie is meer oog gaan krijgen voor de
anti-revolutionaire denkbeelden. Zij begint de verderfelijke werking der revolutieleer,
gelijk deze zich in 1789, 1830 en 1848 heeft geopenbaard, te zien. ‘God verzaking
en menschenvergoding’, waardoor men telkens het tegendeel krijgt van de idealen,
die men najaagt, is van die leer
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de hoofdtrek. Daartegenover werd van dit ministerie handhaving der grondwet in
christelijk-historischen zin verwacht. Niets is daarvan terecht gekomen. De politiek
der regeering is er een geworden van ‘zwichten en concurrentie’. Er is gekomen
‘onzekerheid en verwarring’. Leiding ontbreekt, tenware wij reeds zijn geraakt onder
de leiding van Thorbecke ‘den begaafden staatsman’, tegen wien in 1853 het
‘ostracisme’ gericht werd.
Te zeer rekent Groen naar zich toe, wanneer hij den val van Thorbecke aan den
gestegen invloed der anti-revolutionaire beginselen toeschrijft. Daarmede doet hij
de Aprilbeweging ook te veel eer. Uit een zoo diepen grond kwam zij niet voort.
Antipapisme was haar drijvende kracht. Als Van Hall hem dan ook antwoordt, dat
zijn kabinet niet is gevormd in den geest van wat Groen een christelijk-historische
richting noemt, is het gelijk aan zijne zijde. Doch dit neemt niet weg, dat Groen den
spijker op den kop tikt, wanneer hij constateert, dat van een aan die van Thorbecke
tegenovergestelde politiek niets is gebleken. Van eenige poging tot herziening in
behoudenden zin van de kies- en gemeentewetten, hoe nadrukkelijk zij in 1853 werd
voorgenomen, ziet men ook geen spoor. Van Hall heeft Van Reenen ‘in dit opzigt
nimmer een stap voorwaarts kunnen laten doen’. Hij heeft het ‘tot zijn leedwezen’
in zijn herinneringen zelf moeten erkennen.
Ten opzichte van het onderwijs doet Van Reenen wel stappen. De eerste is niet
gelukkig. Hij komt neer op het désavoueeren van Thorbeckes circulaire, die de lagere
besturen heeft aangespoord verzoeken om toestemming tot de oprichting van
bijzondere scholen met mildheid te beoordeelen. Van Reenen wil van eenige
beinvloeding der besluiten van die besturen niet weten. Men moet maar wachten op
de nieuwe onderwijswet. Het brengt hem natuurlijk aanstonds in botsing met Groen,
wien een nieuw anti-revolutionair lid Van der Brugghen, die in Nijmegen de eerste
bijzondere school heeft opgericht, aanstonds ter zijde springt. Ernstig wordt de
controverse als in de provincie Groningen de autoriteiten de oprichting eener
bijzondere school te Uithuizen beletten. Van Reenen houdt halsstarrig vast aan zijn
weigering tot ingrijpen. Ook Thorbecke kan hem niet tot een andere gedragslijn
bewegen. Dan komt Groen zelf met een wetsvoorstel,. dat de mogelijkheid van beroep
op de kroon opent.
Wederom is Van der Brugghen een der warmste verdedigers. Gij kent de scholen
niet, die gij bestrijdt, zoo roept hij den tegenstanders van het bijzonder onderwijs
toe. ‘Blind vooroordeel’ is het, indien gij spreekt van ‘sekte-, dwepers-, dompersen Protestantsche jezuietenscholen en wat dies meer is .... Zij hebben
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een afkeer van dogmatische vijandschap tegen andere gezindheden en trachten de
kinderen vroeg bekend te maken met het Woord des Heeren en met die vreeze Gods,
die de bron is van alle wijsheid. Ik weet, dat deze woorden in zwakheid gesproken,
zooal niet in deze Kamer, dan toch daarbuiten weinig ingang zullen vinden; men zal
voortgaan met te beschuldigen, wat men niet kent. Ik weet, dat men nog liever dan
daarmede een eind te maken, den man zelven, die hier voor u spreekt, zal uitmaken
voor een rechtzinnigen huichelaar en leugenaar.’
Hoe warm neemt Groen het op voor den man, in wien hij zich over eenige jaren
zoo bitter teleurgesteld zal voelen. Op Van der Brugghens rede, die hij ‘met ongemeen
genoegen’ heeft gehoord, maakt hij slechts één kantteekening. ‘Hij zou wellicht
gehouden worden voor een huichelaar. Daartegen kom ik op, niet uit
vriendschapsbetrekking, maar - dit durf ik doen - in naam der Kamer. Elk van ons
zou uitroepen: het is laster, telkens heeft zijne taal ook bij den meest partijdigen
hoorder den indruk gemaakt van een warm, godsdienstig, Christelijk hart.’
Groen heeft geen succes. De kamer wijst zijn voorstel af. Men wil wachten op de
algemeene wet van den minister. Als die wordt ingediend, is Van der Brugghen geen
kamerlid meer. Het district Zutfen, dat hem in 1853 heeft afgevaardigd, vervangt
hem een jaar later weer door een liberaal.
Van Reenens ontwerp brengt natuurlijk de grondwettelijk voorgeschreven vrijheid
van onderwijs, doch het handhaaft de ‘gemengde’ openbare school. Waar plaatselijke
omstandigheden het toelaten mogen echter afzonderlijke openbare scholen worden
ingericht voor kinderen van dezelfde gezindheid. Van deze ‘facultatieve splitsing’
heeft de regeering echter niet veel verwachting. Er zijn gemeenten, waar zeventien
verschillende gezindheden gevonden worden. Voor elk dezer kan men toch geen
openbare school oprichten. Daarom is gekozen voor het gemengde stelsel, de school,
ingericht voor kinderen van verschillende godsdienstige gezindheden, waar de
onderwijzer niets onderwijst of toelaat, kwetsend voor de begrippen van eenigerlei
gezindheid. De bezwaren, aan dit stelsel verbonden, verliest de regeering niet uit het
oog. Zij wil de gemengde scholen niet als oefenplaatsen van verdraagzaamheid en
eensgezindheid beschouwen, maar deze scholen bestaan nu ongeveer een halve eeuw
en men moet daarom niet dan om hoogst gewichtige bezwaren van haar voortdurend
bestaan afzien.
Tegen die gemengde school gaat nu de strijd van Groen. Een openbare school,
waaruit het ‘positief christendom’ geweerd wordt,
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is hem een gruwel. Van de facultatieve splitsing verwacht hij niets. Hij verlangt als
regel afzonderlijke scholen voor israëlieten, roomsch-katholieken en protestanten.
En, waar de school gemengd moet zijn, behoud van het christelijk beginsel. Een
christelijke natie heeft op de bruikbaarheid der openbare school voor christelijke
volksopvoeding recht.
Hier openbaart zich al dadelijk een verschil met Van der Brugghen. De openbare
gezindheidsschool acht hij als regel niet mogelijk en niet wenschelijk. Hij zoekt het
dan liever in de oprichting van bijzondere scholen. Voor de openbare school zal, al
blijven uitzonderingen mogelijk ‘par la force des choses’ de regel wel moeten zijn,
dat zij is een ‘godsdienstlooze’. Die godsdienstlooze, die Groen juist verwerpt, omdat
zij ‘aan de overmacht van Rome, door terzijdestelling van Bijbel en Volkshistorie,
den weg baant’.
Gaat Groen het ontwerp-Van Reenen om het facultatieve karakter der splitsing
niet ver genoeg, de richting van Hofstede de Groot wil van de splitsing in het geheel
niet weten. Zij wenscht een algemeen godsdienstige openbare school, waarvan alleen
de joden zijn uitgesloten. Zoo zal men aansluiten aan het bestaande, want onder de
wet van 1806 kent men reeds lang, als uitzondering, israëlietische scholen. Het
schoone beginsel dier wet ‘opleiding tot alle christelijke en maatschappelijke
deugden’, zonder dat het eigenlijk leerstellige wordt onderwezen, wenscht Hofstede
de Groot te zien gehandhaafd. Dit kan echter niet, indien de scholen ingericht moeten
zijn voor kinderen van alle godsdienstige gezindten, want dan worden mede de
israëlieten omvat.
Als Van Reenen na kennisneming van het voorloopig verslag der tweede kamer
zijn ontwerp wijzigt, verdwijnt de facultatieve splitsing er uit. Het is een toenadering
tot de ‘groot-protestantische richting’ van Hofstede de Groot en het
Onderwijzersgenootschap, maar geen volledige. Dat het onderwijs ‘christelijk’ moet
wezen, wordt niet in de wet uitgedrukt. Wel, dat het dienstbaar wordt gemaakt ‘aan
de bevordering van godsdienst en zedelijkheid’. Het is in overeenstemming met Van
Reenens uitspraak over het karakter van Nederland als ‘christelijke natie’. Als Groen
haar aldus heeft genoemd, antwoordt hem de minister: ‘Ik zeg ja en neen .... Eene
Christelijke natie, zonder eenigen twijfel, wanneer men let op haren zin, hare
geschiedenis, haar zielental’. Maar staatsrechtelijk: neen. Staatsrechtelijk kan een
natie alleen van een bepaalden godsdienst zijn, als de grondwet het bepaalt en deze
geeft gelijke rechten aan alle gezindheden.
Het lijdt weinig twijfel of Van Reenens wet zal het in de tweede
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kamer winnen. Buiten de kamer wordt dan het ‘belijdend Protestantsch Christelijk
Nederland’ gemobiliseerd door het adres-Heldring, welks acht onderteekenaren allen
zijn ‘burgers van Nederland en leeraars der Nederlandsche Hervormde Kerk’ en aan
welks opstelling Groen zijn medewerking heeft verleend. Het adres verlangt op de
openbare school ‘voor het protestantsche deel onzer Natie, vrij gebruik des Bijbels,
onverminkte volkshistorie en onverdeelden lof des Zaligmakers’. Het geeft den stoot
tot een omvangrijke adresbeweging, die veel beroering wekt. Want ook de
voorstanders der gemengde school zitten niet stil. Zij uiten zich zoo in proza als op
rijm. ‘Een onderwijzer’ - Diepenhorst geeft een uitvoerig citaat - schetst aldus de
idylle in het dorp, waarin roomsch en onroomsch naar dezelfde school gaan:
‘Maar hadden ze ook twee tempels,
Eén school bezat de jeugd,
Daar vormde een brave meester
Het hart tot zuivre deugd.’

Doch als de oude predikant en de oude priester sterven en door anderen worden
vervangen, wordt de idylle verstoord. Dan komen de afzonderlijke scholen. Dan
wordt gescholden op de ‘onzaalge Geuzen’ aan den eenen en de ‘vervloekte afgoderij
der paapsche misse’ aan den anderen kant en dan is het einde:
‘Rumoer en vechtpartijen
Verspreiden ach en wee,
En wreede haat en moordlust
Vervangen zoete vrêe!’

Zoo is de schoolstrijd in vollen gang. Maar het is nog vrijwel uitsluitend de strijd
tusschen de anti-revolutionairen en de groninger richting. De katholieken maken
zich over de zaak nog niet druk. Wij zullen nog wel nader zien, hoe in deze dagen
velen hunner het met de openbare school nog wel vinden kunnen. Groen echter grijpt
ieder middel aan om de totstandkoming der wet te verhinderen. Bij de
kamerverkiezingen van 1856 richt hij zich in een achttal blaadjes tot de kiezers. Hij
rekent op de natie, maar hij rekent ook - het is of April 1853 herleeft - ‘op den
Koning’. Door hem verlangt hij ‘aan zijne en onze Vaderen gedachtig’ recht.
Zonder invloed blijft dit alles niet. De koning, wien deze schoolstrijd bekommert,
wenscht, dat zijn ministers alles in het werk zullen stellen, om aan de bezwaarden
tegemoet te komen. Van Reenen is echter niet tot eenigerlei concessie te bewegen.
Dan
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vraagt de koning Groens advies. Hij ontvangt een antwoord, waaraan hij niets heeft.
Groen helt over tot het denkbeeld ‘de aanneming der wet of te wachten’. De koning
heeft immers altijd nog het recht haar in te trekken en dan is een kamerontbinding
eer gerechtvaardigd dan thans. Het is een advies van welks onstaatkundigheid men
toch even staat te kijken. Het is, of Groen willens en wetens den koning wil betrekken
in een allerbedenkelijkst politiek conflict. En het motief? Wat Groen vooral zou
vreezen is ‘het te spoedig ophouden van eene spanning’, die hij vergelijkt ‘bij eene
koorts voor wezenlijk en duurzaam herstel vooralsnog onmisbaar’. En dat terwijl de
koning vóór alles een ophouden der spanning verlangt. ‘Een evangeliebelijder, geen
staatsman’ heeft Groen eens van zichzelf gezegd. Wie dit advies leest, kan de
zelfkennis, waarvan dit woord getuigt, slechts roemen.
Even weinig heeft de koning aan Groen, als het gaat over de vraag, of hij een
portefeuille zou willen aanvaarden. Het antwoord daarop gegeven komt van alle
franje ontdaan op een weigering neer. Uitvoerig zet hij de motieven uiteen, die hem
voor een ministerschap doen ‘huiveren’. Hij zou niet licht de vrije positie verlaten,
waarin misschien grootendeels zijn kracht ligt. ‘Alleen dan zou ik niet langer aarzelen,
wanneer ik door den samenloop van omstandigheden de overtuiging verkreeg, dat
op den voorgestelden voet, ook voor mij welslagen niet onmogelijk en dus het
weigeren van medewerking niet verantwoordelijk zou zijn.’
Groens wensch de zaken voorloopig op haar beloop te laten wordt niet vervuld,
doordat het kabinet na afloop der verkiezingen van 1856, die de liberalen opnieuw
hebben versterkt, zijnerzijds om ontslag verzoekt. Inwendige verschillen in het
ministerie zijn aan dit verzoek ook niet vreemd. Forstner, de minister van oorlog,
heeft Van Hall onomwonden te kennen gegeven, dat hij goed zou doen met heen te
gaan. Deze schijnt vooral verstoord te zijn geweest, omdat Van Hall bij den koning
heeft aangedrongen zich om belgische gevoeligheden te sparen afzijdig te houden
bij de onthulling van het zoo genaamde Metalen Kruis monument te Amsterdam, de
herinnering aan den tiendaagschen veldtocht van voor vijfentwintig jaren.
Dat de koning thans Groen niet roepen laat, is na diens advies toch wel heel
begrijpelijk. Voor een schoolwet in zijn geest is in de kamer zeker geen meerderheid.
De koning wil ‘conciliatie’ en die zal Groen zeker niet brengen. Voor een verzoenende
politiek is Van der Brugghen een veel meer aangewezen figuur. Hij heeft wel korten
tijd als ‘anti-revolutionair’ in de tweede kamer gezeten, maar hij is toch een
anti-revolutionair van geheel andere
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soort dan Groen. Is Groen confessioneel, Van der Brugghen is ethisch. De dogmatiek
van het christendom komt voor hem in de tweede plaats, de practijk staat voorop.
Godsdienst is een zaak van innerlijke overtuiging en niet van uitwendig gebod. Op
kerkelijk terrein wenscht Van der Brugghen geen bestraffing van hen, die zich niet
aan de belijdenisgeschriften houden. Op staatkundig terrein vordert hij de scheiding
van kerk en staat. Het christendom ‘schept geene eigenlijke Christelijke politiek, die
hare eigene wetenschappelijke theorie heeft over de beste regeeringsvormen, evenmin
als eene eigene landbouwkunde of rekenkunde, of natuurkunde, of sterrekunde, of
geschiedenis; het reinigt alleen in alle deze kringen van menschelijke wetenschap
en menschelijk bedrijf hunne beoefening en beoefenaren van de zonde; en neemt
daardoor tevens weg de hinderpalen, die hunne ontwikkeling en voortgang tot het
ware doel in den weg staan’. Zij, die de stem van Christus ‘als die van den door
waarheid over de harten heerschenden Koning erkennen, (zullen) geene zichtbare
aardsche Koninkrijken oprichten, geene Christelijke Staten, waarin zij door
Christelijke staatkunde heerschen, maar als Koningen en Priesters der waarheid, met
de waarheid tegen alle leugens strijd voeren, opdat de geestelijke heerschappij huns
Konings over de harten veld winne’. Dit neemt niet weg, dat de staatsman zelf van
echt christelijken zin vervuld kan zijn en die staat het best geregeerd zal worden,
welks bewindslieden door hun daden zullen toonen, geleid te worden door echt
zedelijke beginselen.
Alvorens de opdracht te aanvaarden heeft Van der Brugghen een onderhoud met
Groen. Het heeft plaats onder vier oogen en zal de bron blijken van allerlei
misverstand. Van der Brugghen verlaat Groen in de overtuiging, dat hij op diens
steun zal kunnen rekenen. Groen verklaart later, dat hij zijn medewerking alleen
heeft toegezegd, indien gehandeld werd overeenkomstig zijn aan Van der Brugghen
bekende beginselen. Hoe dit zij, weldra zal blijken, dat het tot een volslagen breuk
tusschen beiden is gekomen. Zoo ernstig, dat Groen den man, voor wien hij het eens
zoo warm opnam, zal verzoeken bij de kamerdebatten den naam ‘vriend’ niet langer
te gebruiken.
In het nieuwe kabinet, waarin ook eenige leden uit Van Halls combinatie overgaan,
neemt Van der Brugghen zelf de portefeuille van justitie. Aan binnenlandsche zaken
zullen achtereenvolgens Simons en Van Rappard optreden. Hoewel het onderwijs
onder het laatste departement ressorteert, zal Van der Brugghen de man zijn, die de
onderwijspolitiek van het kabinet beheerscht. Er komt een nieuw ontwerp voor de
schoolwet, dat uitdrukking geeft aan zijn
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beginselen. Het voornaamste verschil met het ontwerp-Van Reenen is, dat het bij
handhaving der gemengde openbare school verklaart, dat op die school het onderwijs
dienstbaar moet worden gemaakt aan de opleiding ‘tot alle christelijke en
maatschappelijke deugden’, de oude formule der wet van 1806. Daarnaast zal het
oprichten van bijzondere scholen vrij zijn en de mogelijkheid worden geopend om
in zeer bijzondere gevallen aan een bijzondere school een rijkssubsidie te verleenen.
Die mogelijkheid zal intusschen door een amendement der tweede kamer weer worden
geschrapt. Slechts twee leden der kamer hebben tegen dit amendement gestemd. Ook
Groen moet van deze subsidie niets hebben. Hij wenscht immers de openbare
gezindheidsschool. Een gesubsidieerde bijzondere school is daarvoor maar een
‘surrogaat’.
Wij behoeven dus wel niet meer te zeggen, dat het ontwerp Groen in geen enkel
opzicht voldoet. Met klem bestrijdt hij de gemengde school. Haar christendom is
geen christendom. De opleiding tot de christelijke deugden geeft aanleiding tot een
groot debat. Thorbecke spreekt zijn bekende redevoering uit over het ‘Christendom
boven verdeeldheid van geloof’. Dat de overheid niet dienstbaar mag zijn aan eenige
kerk, beteekent niet, dat het christendom vreemd is aan den staat.
De stille werking van het Christendom, boven verdeeldheid van geloof, is oneindig
algemeener en grooter, dan hetgeen men in de kerkelijke sfeer met oogen ziet. Het
Christendom heeft onze wetgeving en ons bestuur, onze samenleving en onze zeden
doortrokken; maar dat is niet het bijzonder Christendom eener bepaalde kerk. Het is
het ééne licht, waarvan de onderscheidene geloofsbelijdenissen bijzondere stralen
zijn: het is het Christendom boven kerkelijke afzondering, gelijk het menschdom is
boven de onderscheidene volken en ze allen omvat; gelijk de wetenschap is boven
alle vormen en stelsels, waarin ieder, naar de mate van zijn inzicht, de wetenschap
zoekt te naderen of haar tracht uit te drukken.
‘Het Christendom is niet gebleven binnen de Kerk: het is eene burgerlijke kracht
geworden; de ziel onzer beschaving; een stroom, die zich door alle aderen der
maatschappij heeft uitgestort. Het is deze invloed van het Christendom, die zich van
zelven, de wet spreke of zwijge, in het volksonderwijs zal doen gevoelen.’
Lijnrecht tegenover deze beschouwing plaatst zich Groen. Ook hij vraagt zich af,
wat is het Christendom? En dan wil hij ook wel spreken van een Christendom boven
alle kerkgenootschappen. Maar het moet christendom blijven en voor Groen kan
men alleen van christendom spreken, als daarmede wordt bedoeld ‘het positieve,
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historische Christendom, niet aan eenig kerkgenootschap eigen, maar aan alle
Christelijke kerkgenootschappen gemeen; een leerstellig Christendom in de
onafscheidelijkheid van dogma, historie en moraal, zoodat elk feit een leerstuk in
zich bevat en elk leerstuk in een voorschrift zich ontwikkelt, en ieder leerstuk wijst
op het groote feit, waaruit dogma en zedeleer ontspruit: het zaligmakende feit.’ Dat
positieve christendom heeft tot middenpunt: het Kruis. ‘In dat ééne woord is de
gansche leer, die den Christen beide in het leven en in het sterven rust geeft, de leer
van zonde, verlossing en dankbaarheid vervat. Neem het weg, gelijk geschiedt in
eene school voor Israëliet en Christen, dan valt naar mijne beschouwing (zoo exclusief
ben ik) het Christendom weg.’ En met het leerbegrip valt ook de zedeleer weg.
Wil men dit christendom ‘den Joden eene ergernis en den Grieken eene dwaasheid’
niet op de openbare school onderwijzen, dan verlangt Groen dat die school ‘neutraal’
zal zijn. Dan moet men er het minimum leeren, kan het zijn enkel lezen, schrijven
en rekenen ‘met verwijdering van al wat dààr terstond ontvlambare stof wordt en
met beveiliging aldus, zooveel mogelijk, tegen de nadeelen der betrekking van
onderwijzer en kind, waardoor de leeraar en onderwijzer altijd godsdienstleeraar
wordt’.
Aldus de openbare school ‘onchristelijk’ te maken, Van der Brugghen staat er
lijnrecht tegenover. Al is het niet mogelijk er het ‘positief christendom’ te brengen,
het ethisch christelijk beginsel moet haar blijven doordringen. Ook zonder het gebruik
van den bijbel kan een gemengde school goed, zelfs christelijk zijn. Groens fout is,
dat voor hem christendom en leerbegrip identiek zijn. De aanzienlijke plaats van het
leerbegrip erkent Van der Brugghen, maar het christendom mag er niet in opgaan.
Opleiding tot christelijke deugd is zonder leerbegrip wel degelijk mogelijk en als
Groen zegt, dat het onmogelijk is, dan denkt de minister aan Galilei, ‘die toen geleerde
heeren hem uit de Schrift wilden bewijzen, dat het onmogelijk was, dat de aarde om
de zon draaide, uitriep: “E pur si muove!” - en toch, de aarde draait, in weerwil van
uw theorie.’
Hoe staan de israëlieten en de roomsch-katholieken tegenover dit probleem? De
eersten hebben tegen de christelijke deugden geen bezwaar. Hun woordvoerder in
de tweede kamer Godefroi zou wel bezwaar hebben tegen christelijken zin of
christelijk beginsel, maar niet tegen christelijke deugden. Deugd is een object van
zedeleer en ook Godefroi is ‘zedekundig Christen’.
Voor de katholieken ligt de zaak zóó eenvoudig niet. Zij hebben nogal bedenking
tegen het woord ‘christelijk’, omdat zij vreezen,
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dat dit zal worden opgevat in protestantschen zin en aanleiding zal kunnen geven tot
het brengen van den bijbel op de openbare school. Zij verlangen voor de gemengde
school volstrekte neutraliteit. Een aantal hunner zou zelfs liever de gesplitste school
zien. In de tweede kamer stemmen zij verdeeld: zes hunner gaan met het ontwerp
mede, zes anderen stemmen tegen.
In de eerste kamer zijn de roomsch-katholieke leden eenstemmig voor. Principieel
verdedigt Van Nispen van Pannerden er de gemengde school: ‘Zoo men de kinderen
van der jeugd af leerde, dat zij alleen met geloofsgenooten moeten ter schole gaan,
dan zou daardoor reeds in het jeugdige gemoed afkeerigheid worden opgewekt van
hen, die eene andere godsdienstige overtuiging volgen, en zeker zou daardoor de
verdraagzaamheid niet worden bevorderd. Ik geloof, men wenscht scheiding van der
jeugd af, maar naar mijne overtuiging is daarvan het noodzakelijk gevolg, dat men
elkander niet leert kennen en dus nimmer leert vertrouwen. De afzonderlijke school
moet leiden tot meerdere scheiding tusschen de gezindheden en daardoor tot minder
verdraagzaamheid. Dit acht ik nadeelig. Bij de eischen, welke door de overdreven
kerkelijk gezinden bij verschillende gezindheden, hoe langer hoe meer worden
aangedrongen, zou ik het betwijfelen, of vrijheid van onderwijs in het staatsbelang
kan worden toegestaan, zoo de Staat niet de gelegenheid verschaffe voor
wetenschappelijke vorming en opleiding voor degenen onder alle gezindheden, die
wenschen, dat hunne kinderen niet in overdreven begrippen worden opgevoed.’ Van
Nispen van Pannerden betwist, dat deze gemengde school een ‘godsdienstlooze’
moet zijn. Het vraagt den onderwijzer niet leerstukken van den godsdienst te
ontwikkelen. Dit blijve overgelaten aan het huisgezin en de godsdienstleeraren. De
onderwijzer leide op tot godsvrucht, deugd en plichtsbetrachting, dan is het onderwijs
niet ongodsdienstig. Wie meer verlangen, wenschen misschien terug te gaan tot den
tijd, toen men verkondigde, dat alleen de kerk bevoegd was onderwijs te geven. ‘Die
tijden zijn gelukkig in het vaderland en in de meeste beschaafde landen voorbij.’
Men ziet, het is een betoog, dat ook de ‘palstaander’ voor de openbare school niet
gemakkelijk zal kunnen verbeteren. En al denken niet allen gelijk deze Van Nispen,
van de katholieken heeft de openbare school voorloopig niet veel te vreezen. Dit zal
eerst gaan veranderen over een jaar of tien als de nederlandsche bisschoppen in
navolging van den paus die school een onverzoenlijken strijd hebben aangezegd.
De loop van zaken met de schoolwet van 1857 heeft Groen zoo zeer verbitterd,
dat hij zijn ontslag neemt als lid der kamer. Buiten

P.J. Oud, Honderd jaren

62
het parlement zet hij den strijd voort. Weldra zal deze niet meer gericht zijn op de
splitsing der overheidsschool. Geen christelijke staatsschool, maar de eigen ‘vrije’
school zal het doel worden. Maar dan ook de ‘christelijke deugden’ uit de schoolwet
geschrapt. Het zal in 1869 aanleiding geven tot een hevig conflict met Nicolaas Beets.
Het ‘verlangen de staatsschool liever zoo slecht mogelijk te zien’ opdat de eigen
school ‘te schooner tegen haar oversta’, Beets ziet hier iets ‘demonisch’. Nu is de
breuk met de ‘ethischen’ wel definitief.
Van der Brugghen heeft na de totstandkoming der lager onderwijswet nog maar
een half jaar geregeerd. Tegenslagen van den minister van financiën, den ons reeds
bekenden Vrolik, bij diens pogingen tot hervorming van het belastingstelsel en van
Van der Brugghen zelf bij de regeling der rechterlijke organisatie, doen het kabinet
in Maart 1858 zijn ontslag nemen. De oud-gouverneurgeneraal Rochussen vormt
dan een nieuw ministerie, waarin hijzelf de portefeuille van koloniën op zich neemt.
Over hetgeen dit kabinet tot stand brengt, valt weinig te zeggen. Van de koloniale
hervorming, die men van Rochussen verwacht heeft, komt niets. Alleen een wet tot
afschaffing der slavernij in Oost-Indië komt tot stand. De zooveelste poging om ons
belastingstelsel te hervormen - Van Bosse is weer minister van financiën - mislukt
eveneens. De verwerping der spoorwegwet doet het kabinet, nog vóór het twee volle
jaren aan het bewind is, weder heengaan.
Nederland bezit in 1858 nog geen andere spoorlijnen dan die van Amsterdam naar
Rotterdam, die van Amsterdam en Rotterdam via Utrecht en Arnhem naar Emmerik,
die van Antwerpen naar Moerdijk en Breda en die van Maastricht naar Aken en naar
Hasselt. Al deze lijnen zijn aangelegd door particuliere maatschappijen met concessie
van den staat. Voor staatsspoorwegen gevoelt men in dezen tijd nog maar heel weinig.
Het ministerie-Rochussen heeft in de oude lijn willen doorgaan door het verleenen
van een aantal afzonderlijke concessiën met subsidiën van staatswege voor het tot
stand brengen der overgangen over de groote rivieren. Het verzet tegen zijn voorstellen
is ten deele principieel - Van Hall bepleit aanleg van staatsspoorwegen - ten deele
ingegeven door plaatselijke belangen. Amsterdam, bevreesd, dat de aanleg van de
voor het zuiden geprojecteerde spoorwegen Rotterdam te zeer zal bevoordeelen,
maakt een hevig misbaar. Toch komt het ontwerp er in de tweede kamer door. De
oppositie oefent dan al haar invloed uit op de eerste kamer. Daar wordt het voorstel
onder daverende toejuiching der publieke tribune verworpen.
Van Hall wordt nu opnieuw geroepen om een kabinet - zijn
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laatste - te vormen. Niet, omdat zijn systeem - aanleg van staatswege - op instemming
bij de kamermeerderheid zou kunnen rekenen. Integendeel, slechts een kleine
minderheid is daarvoor geporteerd. Maar de koning verwacht blijkbaar van Van Halls
bekende handigheid, dat hij door de verschillende locale belangen tegen elkander
uit te spelen, voor zijn voorstellen een meerderheid zal weten te vinden. Het is goed
gezien geweest. Van Hall krijgt zijn spoorwegwet er door. Dit is ongetwijfeld
bevorderd door 's ministers handigen zet, thans wel tot staatsaanleg te besluiten, doch
de beslissing aangaande de wijze van exploitatie aan een latere wet over te laten. Dit
heeft een aantal voorstanders van het concessiestelsel voor de wet gewonnen. Heel
goed heeft Van Hall begrepen, dat als de spoorwegen er eenmaal zullen zijn, voor
de exploitatie vanzelf een oplossing zal moeten worden gevonden. Die oplossing zal
er over eenige jaren komen in den vorm van een Maatschappij tot exploitatie van
staatsspoorwegen, een particuliere onderneming, die de door den staat aangelegde
banen zal gaan berijden.
De methode van Van Hall om zich uit allerlei minderheden een meerderheid te
scheppen - zijn ‘verdeel en heersch’ - maakt hem tot het voorwerp eener hevige
critiek bij de liberale oppositie. Dat hij speelt met beginselen, ja, dat bij hem ‘het
doel heiligt de middelen’ legt men hem ten laste. De discussie bij de begrooting voor
1861 vindt in bitterheid moeilijk haar wedergade. Striemend bovenal is de redevoering
van Thorbecke. Zijn beginsel is in het algemeen, dat men de begrooting ook van
politieke tegenstanders heeft aan te nemen, als die begrooting zelf geen reden tot
afkeuring bevat. De engelsche leus ‘measures, not men, de maatregelen, niet de
personen’ komt hem in het algemeen juist voor. Doch wanneer het een vraag van
‘politieke moraliteit’ wordt? Dan kan die vraag die van den maatregel zelf gaan
beheerschen.
Wanneer ik mij vinde tegenover eene politiek, die niet op goede eigenschappen,
maar op de zedelijke zwakheid en karakterloosheid der menschen bouwt;
eene politiek, die zich met alle elementen en stelsels, hoe ongelijksoortig, vereenigt,
even bereid om dienares te zijn van reactie, als, wanneer de omstandigheden het
medebrengen, of de berekening van een vermoedelijk succes het vordert, dienares
van vooruitgang;
eene politiek, die ik parasitische politiek zou willen noemen, omdat zij zich slingert
om elk gezag, om elk incident, om elk belang, om elken volksindruk, ten einde naar
boven te komen;
eene politiek zonder gestadigheid, zonder waarborg voor den
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dag van morgen, zonder moreelen invloed, maar van een zeer ruim geweten, van
alles los, behalve van den magtstitel,
‘en die politiek heet te regeren,
Mijnheer de Voorzitter, wanneer ik mij vinde tegenover zulk eene politiek, hetzij
in mijn kamp, hetzij in dat mijner tegenstanders, die politiek stem ik af.’
Even weinig vriendelijk is een ander liberaal, Dullert. De minister heeft zich
beroepen op de vele diensten, die hij het vaderland bewezen heeft. Welnu, zoo roept
hem Dullert toe: ‘indien gij op uwe verdiensten de kroon wilt drukken: ruim uwe
plaats. Indien gij niet eigen grootheid stelt boven het belang van het vaderland: ruim
uwe plaats.’
Nog ruimt Van Hall, die ondanks deze oppositie zijn begrooting ziet aangenomen,
zijn plaats niet. Maar over eenige maanden - tegen het eind van Februari 1861 - gaat
hij heen. Een geschil met zijn collega's over het presidium van den ministerraad, is
de onmiddellijke aanleiding van zijn heengaan. In Nederland plegen de ministers formeel althans - hun eigen president aan te wijzen. Van Hall heeft zich echter door
den koning voor den tijd van één jaar als zoodanig doen benoemen. Als dat jaar om
is, weigert de ministerraad dezen exceptioneelen toestand te bestendigen. Hij vestigt
te zeer den indruk, dat één minister het hoofd van het ministerie zou zijn. En
Nederland kent geen minister-president. Alle ministers zijn volkomen gelijk. Dan
geeft Van Hall er de brui van. Hij legt zijn portefeuille neer, en verdwijnt daarmede
voorgoed van het staatstooneel.
Nu is het binnen enkele weken met het geheele kabinet gedaan. Het opvolgend
ministerie wordt gevormd door een liberaal, de baron Van Zuylen van Nijevelt,
jarenlang medestander van Thorbecke, met hem fel bestrijder der ‘parasitische’
politiek. Het is een wonderlijke combinatie, die Van Zuylen tot stand brengt. Drie
der zoo scherp gehekelde politieke parasieten uit het vorig kabinet gaan er in over.
Toch kondigt Van Zuylen zijn ministerie aan als een liberaal kabinet. De gemengde
kabinetten der laatste jaren hebben niets goeds gebracht. Van ‘samenwerking der
deelen tot één gemeenschappelijk doel’ was geen sprake. ‘De Nederlandsche natie
is het twisten moede en verlangt, dat er gehandeld worde.’ De regeering verwacht,
dat de kamer ‘ook in dit opzigt de ware vertegenwoordiging der natie (zal) zijn’. Die
kamer zal haar het handelen mogelijk maken en alzoo met haar het bewijs leveren,
‘dat het liberaal element een levenskracht bezit, waardoor het ook na lange sluimering
weet op te bouwen, en wat het opgebouwd heeft te behouden.’
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Het beroep maakt op de kamer weinig indruk. De liberalen zijn van het ministerie,
welks leider zij als een ‘afvallige’ beschouwen, weinig gediend en de conservatieven
zijn evenmin enthousiast. Van Zuylen zelf houdt het maar acht maanden als minister
uit. De minister van koloniën Loudon is naar zijn meening te vooruitstrevend. Als
blijkt, dat de meerderheid van den ministerraad aan diens meer liberale politiek de
voorkeur geeft boven de meer behoudende van Van Zuylen, gaat de laatste heen.
Van Heemstra, de minister van binnenlandsche zaken, neemt dan de leiding van het
kabinet over. Tegenover hem is de kamer al even onvriendelijk als tegenover Van
Zuylen. Hoe zij den minister prikkelt, leert de merkwaardige aanhef der memorie
van antwoord bij de begrooting: ‘Onder den titel van voorloopig verslag op het 1ste
hoofdstuk der staatsbegrooting voor het dienstjaar 1862, ontving de Regeering een
geschrift, dat, ware het niet door vijf leden der Tweede Kamer onderteekend,
moeyelijk had kunnen ondersteld worden van 's lands vertegenwoordiging afkomstig
te zijn. Met terzijdestelling van alle waardigheid die de van de Staten-Generaal
uitgaande stukken behoort te kenmerken, met terzijdestelling zelfs van wat
betamelijkheid en welvoegelijkheid eischen, worden op de meest grove wijze eene
reeks van onbewezen beschuldigingen den minister van Binnenlandsche Zaken naar
het hoofd geslingerd, die meer getuigen van partijdigheid en drift dan van de zucht
tot bevordering van het gemeen overleg dat de grond onzer constitutioneele
instellingen uitmaakt.’
Men zal zich, na kennisneming van dezen schriftelijken uitval, wel geen illusie
meer maken omtrent den toon van het mondeling debat. Liberalen en conservatieven
beiden doen van hun weinige ingenomenheid met de regeering blijken. Uit den
conservatieven hoek komt bij monde van Wintgens de volgende karakteristiek van
het beleid der laatste negen jaren: ‘Wy vonden na 1853 achtereenvolgens: gemis van
beginselen, verzaking van beginselen, vergissing omtrent beginselen, fusie van
beginselen, goochelspel met beginselen, misverstand omtrent beginselen.’
Niet alleen wordt de begrooting van binnenlandsche zaken verworpen, doch
bovendien wordt als blijk van wantrouwen in geheel dit bewind het hoofdstuk
onvoorziene uitgaven der begrooting teruggebracht op de helft van het aangevraagde
bedrag. Nu is het natuurlijk met het kabinet gedaan. Het is aangewezen, dat Thorbecke
de regeertaak overneemt. Ja, het had reeds veel eerder moeten geschieden. Maar
evenals in 1849 tracht men tot op het laatst aan hem te ontkomen. De koning wil
eerst Loudon met de nieuwe formatie belasten, doch deze bedankt voor de opdracht.
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Dan komen Van Reenen en Van Goltstein achtereenvolgens aan bod. De laatste
probeert Thorbecke voor een portefeuille te winnen. Doch deze kan niet medegaan
‘met iemand dien hij beschouwt als een versleten man op politiek terrein’. Thorbecke
onder Van Goltstein, het ware ook al te gek. Hij moet premier zijn of hij moet niet
zijn. Op het eerste draait het uit. Op 31 Januari 1862 treedt het tweede
ministerie-Thorbecke op.
Het tijdperk van negen jaren, tusschen het heengaan en den terugkeer van
Thorbecke verstreken, heeft ons niet minder dan vijf verschillende ministeries
opgeleverd. Men ziet, het is een dwaling te meenen, dat veelvuldige kabinetswisseling
een euvel is van den lateren tijd. Koningin Wilhelmina is heel wat minder keeren
verplicht geweest van raadslieden te wisselen dan haar vader. Maar ook voor Willem
III zal het in het vervolg zijner regeering nooit zoo erg worden, als in de jaren, die
wij in dit hoofdstuk hebben behandeld.
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Hoofdstuk IV
Thorbecke en Fransen van de Putte
Het tweede ministerie-Thorbecke heeft in onze parlementaire geschiedenis een minder
gunstigen naam dan het eerste. Sprekend is de vergelijking, die - Quack deelt het
ons mede in zijn herinneringen - de oud-minister van financiën Vrolik eens tusschen
de beide ministeriën gemaakt heeft. Het geschiedde aan de whisttafel bij Koningin
Sophie, de eerste gemalin van Willem III. ‘Mevrouw, - aldus Vrolik - wij
burgermenschen drinken wel eens een fijne flesch wijn, als een der huisgenooten
jarig is. Blijft er wat over, dan kurken wij de flesch stevig dicht, om ons op den
volgenden dag nog eens te vergasten. Wij halen de flesch dan weder voor den dag:
maar, proevend, zeggen wij, het smaakt niet zoo goed als de eerste keer. Ziedaar de
geschiedenis van het tweede ministerie-Thorbecke.’ Het is de critiek - voegt Quack
aan dit verhaal toe - van een ouden, overwonnen conservatief, maar ook onder de
jongeren doen zich van tijd tot tijd stemmen voor, waaruit blijkt, dat Thorbecke niet
meer de verwachting der nieuwe generatie vervult.
Toch vertoont ook dit kabinet-Thorbecke een uiterst vruchtbare werkzaamheid.
‘Met de spade op den schouder’ is Thorbecke gekomen en die spade zal hij ter dege
gebruiken. Want onder dit kabinet komen tot stand de wetten, die de nieuwe
verbindingen van Rotterdam en Amsterdam met de zee bewerkstelligen. Rotterdam
krijgt zijn Nieuwen Waterweg, Amsterdam zijn Noordzeekanaal door ‘Holland op
zijn smalst’. Daarnaast wordt het binnenlandsch verkeer van een ernstige belemmering
bevrijd door de opheffing der gemeentelijke accijnzen. Het middelbaar onderwijs
wordt bij de wet geregeld. Daarmede verschaft Thorbecke aan ons volk de instelling,
welker beteekenis niet hoog genoeg kan worden aangeslagen, de hoogere
burgerschool. De nieuwe medische wetten brengen den ‘arts’ en daarmede ‘eenheid
van stand’ onder de geneeskundigen. Aan den toestand, dat naast de academisch
gevormde volledig bevoegde geneeskundigen ‘stedelijke heelmeesters,
plattelandsheelmeesters, vroedmeesters’ met beperkte
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bevoegdheden bestaan, komt een einde. Minder gelukkig is het optreden van den
minister tegen de runderpest, die in 1865 groote verwoestingen onder den veestapel
aanricht. Hier is Thorbecke te lijdelijk; te zeer wil hij de zaak aan de gemeentebesturen
overlaten. De oppositie tegen zijn houding prikkelt hem in hooge mate. Zij zal hem
doen herinneren aan de engelsche spreuk omtrent den rundertyphus: ‘eene ramp voor
het Land, maar een feest voor de oppositie’.
Dit is alles weer het werk van Thorbecke zelf. Evenals in zijn eerste kabinet is hij
bij de keuze zijner ambtgenooten niet gelukkig. Is dit tekort aan menschenkennis?
Of doet het verlangen hoog boven de anderen uit te steken hem bij voorkeur minder
op den voorgrond tredende medewerkers kiezen? Of bedanken omgekeerd de meer
zelfstandige figuren er voor met dezen ‘autocraat’ te werken? Vermoedelijk zullen
deze oorzaken wel geen van drieën vreemd zijn aan de minder gelukkige samenstelling
zijner kabinetten. Bij het optreden van dit tweede kabinet heeft Van Goltstein met
name ten aanzien van den minister van koloniën Uhlenbeck twijfel omtrent diens
geschiktheid als minister geopperd. Thorbeckes antwoord, dat men dan maar een
examen voor minister moet instellen, klinkt wel aardig, doch de uitkomst zal al heel
spoedig bewijzen, dat Van Goltstein goed gezien heeft. Uhlenbeck zal binnen het
jaar verdwenen zijn.
De minister van buitenlandsche zaken Van der Maesen de Sombreff blijkt al
evenmin berekend voor zijn taak. Hij komt in groote moeilijkheden naar aanleiding
van de poolsche kwestie. In 1863 is in Polen weer eens een opstand uitgebroken, die
door Rusland bloedig is onderdrukt. Frankrijks keizer Napoleon III heeft de leiding
genomen van een beweging om ten gunste der Polen te intervenieeren. In strijd met
de politiek van neutraliteit, die het richtsnoer is geworden van ons buitenlandsch
beleid en die den minister tot verontwaardiging der anti-revolutionairen kort te voren
nog heeft doen weigeren het op te nemen voor de in Spanje vervolgde protestanten,
zendt Van der Maesen een nota naar Petersburg, waarin hij zich bij de actie der groote
mogendheden aansluit. Lokt dit optreden op zichzelf in de tweede kamer reeds
ernstige critiek uit, het wordt nog veel erger, als men bemerkt reden te hebben den
minister ervan te verdenken, dat hij de kamer een officieele waarheid heeft
medegedeeld, die met de wezenlijke waarheid in strijd is. De eerste kamer verwerpt
in December 1863 's ministers begrooting en Van der Maesen gaat heen.
De krachtigste minister na Thorbecke is Betz, die het departement van financiën
beheert. Hij brengt een nieuwe tariefwet tot stand,
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die ons tarief van invoerrechten tot een zuiver fiscaal tarief maakt en die gedurende
zestig jaren zal blijven gelden. Daarnaast schaft hij den accijns op de brandstoffen
af. Verdere belastingplannen zal hij echter niet kunnen doorvoeren. De wet tot regeling
der grondbelasting in Limburg brengt hem ten val.
Het is een onverkwikkelijke geschiedenis dit heengaan van Betz. In Limburg geldt
een andere regeling der grondbelasting dan elders in het rijk. Betz wil haar gelijk
aan die voor de andere provinciën maken, hetgeen een geleidelijke verhooging der
limburgsche belasting zal beteekenen. Het gevolg is een hevige agitatie in Limburg,
die Betz echter niet weerhoudt nog in September 1863 uit te spreken, dat deze
aangelegenheid ‘eene spoedige behandeling vordert’. Als echter de kamerverkiezing
van 1864 nadert, maakt de minister allerminst haast met de beantwoording van het
voorloopig verslag der tweede kamer, die aan de behandeling van het ontwerp moet
voorafgaan. Het wordt in de eerste kamer gequalificeerd als ‘een voorbeeld van
parasitische politiek’.
De verkiezing in Limburg verloopt voor de regeering niet ongunstig. Tot de
verkozenen behoort Betz' oud-collega Van der Maesen de Sombreff. Als ook daarna
met de grondbelasting geen haast wordt gemaakt, heeft de minister daarvoor zakelijke
redenen en werpt hij elk verband met de verkiezingen ver van zich. Hij hoopt ‘dat
iedereen omtrent het uitoefenen van invloed op de verkiezingen zulk een gerust
geweten hebbe als (hij).’ In de vergadering der staten van Limburg van 8 November
1865 wordt echter door een der in 1864 verslagen candidaten gezegd, dat het zeker
is, dat er brieven bestaan, geteekend door Thorbecke en Betz, waarin beloofd werd,
dat men de wet op de grondbelasting zou laten rusten. Thorbecke ontkent bij de
behandeling zijner begrooting in de tweede kamer met de meeste beslistheid, dat hij
zoo'n brief geschreven heeft. En dat dergelijke beloften om op de verkiezingen te
werken buiten hem om zouden zijn gedaan, kan hij niet aannemen. Maar reeds den
volgenden dag moet hij verklaren, dat er inderdaad is een particuliere brief van Betz
aan Van der Maesen, brief, die inmiddels in een dagblad is openbaar gemaakt. ‘De
heer Betz heeft begrepen, dat de openbaarmaking van dien brief hem blootstelt aan
uitleggingen, opvattingen en betichtingen, waaraan de minister niet mag blootstaan.
De Minister van Financiën heeft dus zijn ontslag aan Zijne Majesteit gevraagd.’ In
den brief had Betz op 4 Mei 1864 aan Van der Maesen geschreven dat hij zich zoolang
mogelijk had gehouden aan de toezegging, dat hij ‘de grondbelasting zou laten rusten,
als de houding van Limburg het (hem) niet onmogelijk maakt.’
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Niet tevreden met het heengaan van Betz blijft de oppositie voortgaan met haar
aanvallen op Thorbecke, die nogmaals verklaart niets van den brief te hebben geweten.
De oppositie houdt echter vol en komt zelfs met een voorstel tot het houden eener
enquête omtrent hetgeen in Limburg is geschied. Dit voorstel wordt wel verworpen
en de wet tot regeling der grondbelasting - ondanks het verzet van den interimairen
minister van financiën, die wenscht, dat men op het optreden van den definitieven
minister zal wachten - met spoed door beide kamers behandeld en aangenomen, doch
het behoeft weinig betoog, dat het gebeurde de positie van het kabinet niet heeft
versterkt. Eer voor Betz een opvolger is benoemd, zal Thorbecke zelf uit het bewind
verdwenen zijn.
De onmiddellijke aanleiding voor het heengaan van Thorbecke zal zijn een verschil
van gevoelen binnen den boezem van het kabinet op het stuk van de koloniale politiek.
Wij moeten thans over dit koloniale vraagstuk wat uitvoeriger spreken en halen
daartoe de geschiedenis wat vroeger op. Alles beheerschend is hier de strijd om het
cultuurstelsel. Dit is in de dertiger jaren ingevoerd door Van den Bosch. Men moet
het min of meer zien als een terugkeer tot den tijd der Oost-Indische Compagnie.
Voor haar zijn de koloniën nooit anders geweest dan ‘wingewesten’. Haar inkomsten
verkreeg zij uit den verkoop van indische producten, die zij de inlanders dwong aan
haar te leveren. De belangen der inlandsche bevolking lieten de Compagnie zoo koud
als ijs.
Als tegen het einde der achttiende eeuw de Compagnie is bezweken, worden door
een man als Dirk van Hogendorp wel nieuwe beginselen verkondigd - een eerlijk en
rechtschapen bestuur als eerste vereischte -, doch ingang vinden deze vooralsnog
niet. Verandering komt eerst onder het engelsche tusschenbestuur van Raffles, die
de gedwongen productenlevering afschaft en vervangt door een stelsel van
belastingheffing, de landrente. Niet in handelswinsten, doch in geregelde bijdragen
der ingezetenen wil hij de inkomsten van den staat zoeken. Raffles is dus ongetwijfeld
de man van een nieuw regiem.
Wanneer na den val van Napoleon en het herstel onzer onafhankelijkheid de
koloniën op een enkele uitzondering na door Engeland worden teruggegeven, schijnt
aanvankelijk dit stelsel van vrijen arbeid en belasting het te zullen winnen. De
behoeften, die de nederlandsche schatkist heeft aan de indische baten, doen echter
anders beslissen. Een stelsel van gedwongen cultuur biedt meer directe voordeelen.
De gouverneur-generaal Elout verzet zich tegen dien terugkeer tot het oude stelsel
der Compagnie, maar
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‘noode alle politieke en commercieele beschouwingen ter zijde stellende’ vereenigt
Willem I zich, wegens uitputting der schatkist met de hem door Van den Bosch
aanbevolen denkbeelden. In 1830 vertrekt deze dan naar Indië als opvolger van Elout
en voert het cultuurstelsel in. Van nu af wordt alles gebaseerd op het opvoeren der
‘batige sloten’ ten gunste van Nederland. In Indië zelf is voor de noodzakelijkste
dingen geen geld. Ook wordt het evenwicht tusschen de productie van gewassen
voor den uitvoer en voor de voeding der bevolking volkomen verstoord. Gevolg is
in de veertiger jaren hongersnood op hongersnood. Het allerergste is die in Grobogan
in 1849 en 1850. Daar vermindert de bevolking van 89.500 tot 9000! De
gouverneur-generaal Rochussen, die van 1845 tot 1851 te Buitenzorg zetelt, slaat
alarm. Hij begint de indigo-cultuur in te krimpen.
Tot dusver is de invloed der staten-generaal op het koloniaal bestuur miniem
geweest. De wetgevende macht heeft er geenerlei bemoeienis mede. ‘De Koning
heeft bij uitsluiting het opperbestuur over de volkplantingen en bezittingen van het
Rijk in andere werelddeelen’ bepaalt de grondwet van 1815. En de herziening van
1840 heeft daaraan alleen toegevoegd, dat de kamers mededeeling zullen ontvangen
der laatst ingekomen staten van ontvangsten en uitgaven en dat het gebruik van het
batig slot bij de wet zal worden geregeld. Van eenige zeggenschap der
volksvertegenwoordiging over het bestuur dus ook in 1840 nog geen spoor
De grondwetsherziening van 1848 brengt hier verandering, doch niet, in de mate,
die Thorbecke had gewenscht. Bij uitzondering hebben zijn denkbeelden ditmaal in
de staatscommissie niet kunnen zegevieren. Zijn stelsel was ook wel zeer radicaal
en zou ongetwijfeld in de practijk tot groote bezwaren aanleiding hebben gegeven.
Hij wenschte, dat de wetgevende macht voor Nederland en Indië dezelfde zou zijn.
Wat voor Nederland bij de wet geregeld moet worden, zou dus ook voor Indië met
medewerking der statengeneraal moeten worden tot stand gebracht. Zoover willen
noch de staatscommissie, noch de regeering, noch de staten-generaal gaan. Het nieuwe
grondwetsartikel behoudt het opperbestuur des konings, doch bepaalt, dat de
reglementen op het beleid der regeering in de overzeesche bezittingen door de wet
zullen worden vastgesteld. Ook het muntstelsel aldaar zal door de wet worden
geregeld, terwijl dit ook zal kunnen geschieden met andere onderwerpen, indien
daaraan behoefte zal blijken te bestaan.
Allereerst moet thans worden voorzien in de vaststelling van het
regeeringsreglement, de ‘grondwet van Nederlandsch-Indië’. Het bestaande reglement,
bij koninklijk besluit vastgesteld, is niet
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veel meer dan een instructie voor den gouverneur-generaal. In het nieuwe reglement
zullen ook bepalingen worden opgenomen ter bescherming van de bevolking tegen
willekeur. Maar het bestuur zal onder het oude zoowel als onder het nieuwe reglement
een zuiver ambtelijk bestuur blijven. Van eenige zeggenschap der bevolking europeesche zoowel als inheemsche - zal geen sprake zijn. Daaraan denkt in deze
dagen nog niemand. De twintigste eeuw zal zijn aangebroken, voordat daarmede een
begin gemaakt wordt.
Het nieuwe reglement komt in 1854 tot stand onder het bewind van Pahud, minister
van koloniën in het eerste kabinet van Thorbecke en in dat van Van Hall. Deze
minister heeft nogal het een en ander te hooren gekregen over het uitgangspunt zijner
memorie van toelichting: ‘Nederlandsch-Indië is een wingewest, dat behoudens de
welvaart der inheemsche bevolking aan Nederland moet blijven verschaffen de
stoffelijke voordeelen, die het doel waren der verovering.’ Hiertegen komt vooral
Van Hoëvell, gewezen predikant in Indië, thans liberaal koloniaal specialist, op. Niet,
omdat hij tegenstander is van de politiek der batige sloten: ‘Ook ik verlang dat de
koloniën bijdragen leveren voor het moederland maar het is mij niet onverschillig
langs welken weg.’ En dan is zijn grief, dat voor de bevolking niets wordt gedaan.
‘Wat hebt ge gedaan tot bevordering van het materieele en moreele geluk van het
Indische volk? Wat voor het onderwijs, de vorming, de beschaving dier millioenen
menschen?’
Dat bij dergelijke debatten het cultuurstelsel in het middelpunt der belangstelling
staat, laat zich aanzien. De regeering heeft in het reglement willen bepalen, dat de
gouverneur-generaal de op hoog gezag ingevoerde cultures zooveel doenlijk zal in
stand houden. Onder invloed der volksvertegenwoordiging wordt daaraan toegevoegd,
dat aangestuurd zal worden op een toestand van vrije cultuur. Als overgangsstadium
wordt daarbij gedacht aan een tijdperk zonder gedwongen arbeid, doch waarbij het
bestuur zijn tusschenkomst zal verleenen aan de totstandkoming van contracten
tusschen de bevolking en de particuliere ondernemingen. Hiermede is de bijl gelegd
aan den wortel van het cultuurstelsel, al zal het 1917 worden vóór de laatste sporen
daarvan verdwenen zijn.
Ook uit conservatieven mond klinkt bij deze debatten een geluid, dat voor het
cultuurstelsel niet gunstig is. De oud-gouverneurgeneraal en oud-minister van koloniën
J.C. Baud aanvaardt de regeling, omdat zij behoudende wat wij hebben, de
verplichting tot verbetering oplegt, en verklaart: ‘Wanneer de nood van het
moederland het Indisch bestuur niet gedwongen had, zoude het
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plichtmatig geweest zijn in Indië het regeeringstelsel te volgen, dat onder alle
hemelstreken het beste is, dat namelijk waaronder de regeering zich bepaalt tot
verleening van bescherming, tot het maken van wijze wetten, tot het openen van
middelen van gemeenschap, kortom tot bevordering middellijk van de industrie der
ingezetenen, met onthouding van alle onmiddellijke bemoeiing daarmede onder wat
vorm of benaming ook. .... Over het bestaande stelsel spreek ik met het oog op de
gebreken die het heeft en op de verkeerde beginselen waarop het rust. Maar tevens
met den wensch om te behouden wat eenmaal is tot stand gebracht, met de overtuiging
dat daarin van lieverlede die verbeteringen gebracht moeten worden waarvoor het
vatbaar is, opdat zoo mogelijk eenmaal worde teruggekomen op die heilzame
beginselen, waarvan slechts de nood van het moederland gedwongen heeft af te
gaan.’
‘Men ziet hieruit - aldus Colenbrander, wiens Koloniale Geschiedenis wij bij onze
uiteenzetting grootendeels hebben gevolgd - hoe de naaste toekomst worden zal. De
conservatief veroordeelt reeds het cultuurstelsel, de liberaal verdedigt nog de batig
slot politiek. Een teeken, dat deze het langer dan het cultuurstelsel zal uithouden.
“Te behouden wat is tot stand gebracht” beteekent bij Baud: behoud der
productiviteit van Java. Wanneer de overtuiging zich zal hebben gevestigd dat de
vrije cultuur Java nog veel productiever zal maken dan de dwangcultuur het vermag,
zal aanstonds de terugkeer tot Baud's “heilzame beginselen” plaats hebben. De man
in wien die overtuiging leeft en die haar anderen opdwingt, is Fransen van de Putte
geweest.’
Isaac Dignus Fransen van de Putte, oud-administrateur van een suikerfabriek op
Java en oud-tabaksplanter, is in 1862 liberaal kamerlid voor Rotterdam geworden.
Dwangcultuur en vrije cultuur kent hij beide uit de praktijk. Van het cultuurstelsel
moet hij niets hebben. Hij treedt de tweede kamer binnen vrijwel gelijktijdig met het
vertrek van Van Hoëvell, die naar den raad van state gaat en wordt onmiddellijk zijn
opvolger als leider der koloniale hervormingspartij. Uhlenbeck is dan minister van
koloniën. In het parlementair debat blijkt deze een mislukking. Wel slaagt hij erin
de slavernij in West-Indië te doen opheffen, maar als hij met zijn cultuurwet komt,
loopt het spoedig spaak. Die wet wil het oprichten van cultuurondernemingen regelen.
Over de verplichte cultures oordeelt de minister niet gunstig. De conservatieven zijn
zijn beleid niet welgezind. Is hij wel homogeen met Thorbecke? ‘De Minister van
Binnenlandsche Zaken is een bedaard man en
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de Minister van Koloniën is dravende zoo niet hollende.’ Maar Thorbecke ziet in de
voorstelling van een ‘hollenden’ minister van koloniën ‘een subjectief zinsbedrog’.
En wat ‘draven’ betreft, dit doet hij zelf gaarne; de ‘medische’ pas is hem te langzaam.
Bij de behandeling der begrooting van het departement van koloniën - de indische
begrooting wordt in dezen tijd nog niet bij de wet vastgesteld - richt de conservatief
Wintgens een hevigen aanval op den minister. Een koloniaal systeem, dat in de jaren
1840 tot 1859 een zuivere som van meer dan 800 millioen in Nederland heeft gebracht
en den inlander, zonder hem aan de slavernij te onderwerpen, tot arbeid en daardoor
tot welvaart heeft gebracht, kan niet zoo verkeerd zijn. Integendeel, het is het eenige
koloniale stelsel ter wereld, dat volkomen is geslaagd. Wij moeten dat stelsel gradueel
verbeteren. Wij moeten niet gaan ‘draven’. Dat is gevaarlijk voor het behoud der
kolonie. Ware vooruitgang wordt alleen langzaam, niet met draven en sprongen
verkregen.
Tegenover Wintgens komt Van de Putte in het vuur. Men zegt, dat de liberale
partij losmaking van den band tusschen Indië en Nederland wil. Er is geen sprake
van. Van waar toch die beschuldiging? Heeft Van Hoëvell niet bij herhaling gezegd,
dat die losmaking voor Indië zelf heel ongelukkig zou zijn? Dat het slechtste
europeesche bestuur beter is dan het beste javaansche? Hoe kan men die beschuldiging
richten tot hen, ‘die altijd hebben geijverd voor den toestand, welke eenmaal moet
geboren worden, dat namelijk in Nederland geen moederhart meer is, dat niet klopt
van angst, vrees, hoop of vreugde, wanneer in de dagbladen met de laconische kortheid
eener telegraphische depêche eigen, het bericht wordt medegedeeld: De landmail
van Indië is heden te Marseille aangekomen.’ - ‘Die banden zijn sterker, hechter,
elastieker, minder vatbaar voor het springen dan dat kabeltouw van het
gouvernements-monopoliestelsel, tot het uiterste gedreven.’
Toch is Van de Putte met Uhlenbecks cultuurwet niet ingenomen. Niet uit vrees
voor ‘sociale revolutie, radicalisme’, maar omgekeerd, omdat de wet eer reactionair
dan liberaal moet worden genoemd. Zij is meer een wet ‘tegen’ dan ‘op’ de
cultuurondernemingen. Waar deze wet het beginsel bevat van contracten met de
hoofden der dessa's zal Van de Putte er zelfs tot het uiterste tegen strijden. Maar
moeten de conservatieven daar bezwaar tegen maken, zij, die juist den invloed der
inlandsche hoofden bovenal onaangetast willen laten?
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Laat, zoo roept hij voorts uit, de Europeanen onbeperkt in de binnenlanden toe. Men
wil, dat Java alleen door ambtenaren zal worden geëxploiteerd. Of men wil althans
slechts beperkte toelating, alleen van brave menschen. Men moet, heeft Van Hall
eens gezegd, in de binnenlanden vooral menschen hebben met beschaafde manieren.
Maar Van de Putte geeft aan de jongens uit den landbouwenden stand de voorkeur
boven de ‘heertjes met gele glacé-handschoenen en mooi gekapte haren’. Laat men
dan voorts hen, die blijkens rechterlijk vonnis de inwoners misleid of mishandeld of
de hoofden omgekocht hebben, voor altijd den toegang tot de binnenlanden ontzeggen.
Want Van de Putte wil niet ‘dat gelijk wel eens gebeurd is een Europeaan wegens
mishandeling van een inlander slechts tot veertien dagen gevangenisstraf wordt
veroordeeld en dan nog gratie krijgt van den Gouverneur-Generaal’
Is hij geen frissche figuur, deze ronde Zeeuw van amper veertig levensjaren, die
aldus de vaandrager wordt van een nieuwe koloniale politiek? Zeker, het is nog geen
moderne politiek in den zin van ons, Nederlanders der twintigste eeuw, maar men
heeft ook dezen man te zien in de lijst van zijn tijd.
Met Uhlenbecks begrooting gaat het in de tweede kamer nog wel goed, maar in
de eerste loopt het spaak. Hier vindt zijn beleid bijna algemeene afkeuring. Vergeefs
komt Thorbecke zelf tusschen beide. Met slechts vier stemmen voor wordt de
begrooting verworpen. Dan gaat Uhlenbeck heen en Fransen van de Putte wordt zijn
opvolger. Hij ontwikkelt een groote werkzaamheid. De verplichte cultures worden
geweldig beperkt. De verplichte diensten in de gouvernementsbosschen op Java
worden afgeschaft. De rotanslagen gaan denzelfden weg. Het contracteeren met
dessahoofden wordt verboden. Een nieuwe tariefwet wordt tot stand gebracht. De
indische comptabiliteit wordt bij de wet geregeld. Die wet bepaalt, dat de indische
begrooting voortaan in Nederland bij de wet zal worden vastgesteld. Het is het begin
van het einde der batige sloten. Wintgens heeft het zien aankomen. Van hem is het
gevleugeld woord in 1864 gesproken: ‘Neemt er uw hoed voor af, mijne heeren, gij
zult ze niet weder zien!’ Maar het zal toch nog een jaar of tien duren voor ze geheel
verdwenen zijn.
Van de Putte komt ook met een cultuurwet. Vóór deze in openbare behandeling
komt is Thorbecke als minister afgetreden. Het is tusschen hem en Van de Putte tot
een breuk gekomen. De aanleiding daartoe is haast onnoozel. Er zal in Indië een
nieuw strafwetboek moeten worden ingevoerd. Thorbecke meent, dat dit moet
geschieden bij de wet. Van de Putte geeft de voorkeur aan een vaststelling bij
koninklijk besluit. Is dit nu een zaak - zoo
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vraagt men zich af - waarvan ministers onderling een portefeuillekwestie moeten
maken? Een zaak, waaromtrent de tweede kamer zelf, die hierbij dan toch in de eerste
plaats betrokken is, heeft te kennen gegeven, dat zij met het oog op de urgentie
invoering bij koninklijk besluit prefereert. Als het kabinet zich in zijn meerderheid
bij deze opvatting aansluit, nemen Thorbecke en de minister van justitie Olivier hun
ontslag. Geertsema treedt dan als minister van binnenlandsche zaken op en de totaal
onbekende Pické, kantonrechter te Tholen, als minister van justitie. Tegelijkertijd
wordt de vacature-Betz vervuld door benoeming van Van Bosse. In deze nieuwe
samenstelling staat het kabinet voortaan als ministerie-Fransen van de Putte bekend.
De tweede kamer begrijpt van deze crisis niets. Is er nu niets anders geweest, zoo
vraagt daar de liberaal Blussé dan ‘een dergelijk betrekkelijk klein verschil’? Maar
Van de Putte kan ‘op de meest stellige wijze’ verzekeren, dat er in den boezem van
het kabinet geen ander verschil omtrent eenig regeeringsbeginsel is geweest. De
verklaring op zichzelf zal wel juist zijn, doch Van de Putte is er zich niettemin
volkomen van bewust geweest, dat de ware oorzaak van Thorbeckes heengaan dieper
ligt. Het gevoel, dat de jongeren in de liberale gelederen hem niet meer den
aangewezen leider vinden, moet hem hebben verbitterd. Jaren later - in October 1893
- heeft Van de Putte aan den liberalen staatsman W.H. de Beaufort geschreven - diens
zoon heeft het in 1928 gepubliceerd -, dat hij niet gelooft, dat zijn koloniale richting
de oorzaak van de breuk is geweest. Hij heeft kunnen merken, ‘dat Thorbecke (in
de dagen van het conflict-Betz) ingezien heeft, dat de leiding niet meer in handen
was van de oude garde, maar van de jongeren, meer in het bijzonder bevriend met
den Minister van Koloniën.’ Na zijn aftreden had Thorbecke zich tegenover liberalen
in Twenthe uitgelaten, dat hij geen bezwaren had tegen Van de Putte, maar tegen
diens ‘entourage’.
Het is een droevige geschiedenis dit einde van Thorbeckes tweede kabinet. Eerst
de lamentabele geschiedenis met Betz, daarna dit conflict met Van de Putte. ‘Door
eene opeenstapeling van fouten in eigen boezem is (het kabinet) in den volstrekten
zin van het woord uiteengescheurd’, aldus luidt het oordeel van Buys in De Gids van
Juli 1866. En de leidsche hoogleeraar gaat voort: ‘Laten wij vóór alles erkennen, dat
zelden eenig ministerie een zoo treurigen dood heeft gevonden als het tweede
Kabinet-Thorbecke.’ Het is, gelijk wij nader zullen zien, het begin van allerlei
moeilijkheden in de liberale partij.
Als Lord Palmerston in 1852 door John Russel uit het engelsche
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kabinet wordt gestooten, heeft hij korten tijd later zijn ‘tit for tat with Johnnie Russel’
en werpt hij diens kabinet omver. Zoo zal Thorbecke over enkele maanden zijn ‘tit
for tat’ hebben met Fransen van de Putte. Het gebeurt bij de cultuurwet. Die wet
beoogt het verschaffen van gronden en arbeidskrachten aan de particuliere industrie.
Zij maakt verhuur van door inlanders bezeten grond aan niet-inlanders mogelijk. Zij
houdt bepalingen in, die de conversie van communaal in individueel bezit bevorderen.
Zij wil dus een onvervreemdbaar gemeenschappelijk bezit eener inlandsche
gemeenschap omzetten in vervreemdbaren individueelen eigendom. Thorbecke zegt Colenbrander - treft het ontwerp in dit ‘zijn zwakke punt’. De economische
voordeelen van privaat eigendom voor den Javaan acht hij onzeker en hij vreest van
den maatregel stoornis der dessagemeenschap. Een amendement-Poortman, dat den
inlander een recht op gebruik waarborgt zonder hem eigendom toe te kennen en het
adatrecht op den grond handhaaft, wordt met behulp van Thorbecke en zeven andere
liberalen aangenomen.
Na deze beslissing neemt Van de Putte het wetsontwerp terug en biedt het geheele
kabinet zijn ontslag aan. De crisis is spoedig opgelost. De conservatieve richting
komt weer aan bod. Op 1 Juni 1866 treedt het ‘ontbindingsministerie’ van Van Zuylen
van Nijevelt en Heemskerk Azn. op.
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Hoofdstuk V
Kroon of Vertegenwoordiging?
Het is niet geheel duidelijk, wie de formateur is geweest van het kabinet, dat het
tweede ministerie-Thorbecke komt vervangen en dat men gewoonllijk als het
kabinet-Van Zuylen van Nijevelt-Heemskerk aanduidt. Als zijn eerste woordvoerder
- en dat ditmaal in de eerste in plaats van in de tweede kamer - is de minister van
koloniën Myer opgetreden. Myer behoort tot de conservatieven en is minister van
koloniën geweest in de kabinetten van Van Hall en van Van der Brugghen. Hem
heeft de koning - naar luid van Myers eigen mededeeling - laten roepen, omdat deze
de oplossing van het koloniale vraagstuk op den voorgrond wenscht te zien geplaatst.
Bij hun onderhoud heeft de koning echter tevens de aandacht er op gevestigd, dat de
gespannen internationale toestand - de oorlog tusschen Pruisen en Oostenrijk staat
op uitbreken - bijzondere voorzorg eischt bij de bezetting van het departement van
buitenlandsche zaken. De koning heeft daarom voor dezen post reeds zijn keuze
bepaald op den graaf van Zuylen van Nijevelt, een ervaren diplomaat, die dit
departement als lid van Van Halls laatste kabinet reeds eerder heeft beheerd. Met
dezen gedachtengang van den koning heeft Myer zich vereenigd.
Dezen graaf Van Zuylen van Nijevelt verwarre men niet met den gelijknamigen
baron, die wij in een vorig hoofdstuk eerst hebben ontmoet als medestander van
Thorbecke en dien wij daarna als formateur van het kabinet van 1861 hebben zien
zwenken naar de conservatieve richting. De graaf Van Zuylen van Nijevelt staat
bekend als anti-revolutionair. In hem heeft men aanvankelijk den formateur van het
nieuwe kabinet gezien en dat heeft in verband met zijn politieke gezindheid, in
liberalen kring nogal ongerustheid gewekt. Als men uit Myers mededeelingen in de
eerste kamer begrijpt, dat deze als de eigenlijke formateur moet worden beschouwd
en dat Van Zuylen meer uit hoofde zijner diplomatieke bekwaamheid dan wegens
zijn politieke richting als minister is opgetreden, is naar liberaal oordeel ‘de eerste
anti-revolutionaire geur van het kabinet sterk afgenomen’. Van Zuylen zelf verklaart
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den koning als den eigenlijken formateur te zien. Natuurlijk houdt deze, als het
kabinet gevormd is, op in de zaak gemengd te worden, maar ‘de oorsprong en de
aard van het mandaat liggen in den wil des Konings’. En de koning heeft uitdrukkelijk
te kennen gegeven, dat hij geen ‘partijministerie’ wenscht. Die gedachte heeft Van
Zuylen beaamd en daarna heeft hij te zamen met Myer de taak volvoerd, die de
koning hun heeft willen opdragen. Maar bij die uitvoering is Myer nommer één
geweest.
Men heeft Van Zuylen ten laste gelegd, dat hij de grondwet zou willen veranderen.
Hij heeft zoodanigen wensch nooit gekoesterd. Dat hij een ontbinding der
staten-generaal zou wenschen. Hij kan zich op dit oogenblik geen meer
onstaatkundigen maatregel denken. De gemengde school heeft voorts niets van hem
te vreezen. Zelf is hij niet voor die school, doch zoolang de meerderheid daaraan
gehecht blijft, dient zij gehandhaafd, want een minderheid mag haar beginselen niet
aan de meerderheid opdringen. Het ministerieel programma bevat ook geenszins een
herziening der schoolwet, want de regeering ‘moet niet willen trachten het
onmogelijke tot stand te brengen.’
Na deze verklaring is de anti-revolutionaire geur van het kabinet wel geheel
verdwenen. Van Zuylen heeft - verklaart Buys - een ‘volta face’ gemaakt, als ooit
op politiek terrein voorkwam. Maar als men den minister - ‘de erfgenaam van de
politiek van Groen’ - verwijt die politiek ontrouw te zijn geworden, protesteert hij.
Voor Groen koestert hij ‘de grootste hoogachting en de meeste vriendschap’ en op
zeer veel punten is hij met hem homogeen, maar den eisch ‘om al de stellingen van
dien staatsman te omhelzen’ wijst hij af. Ja, het woord anti-revolutionair is den
minister steeds voorgekomen niet gelukkig gekozen te zijn. Ten onrechte leidt men
er uit af, dat zou moeten worden teruggekeerd tot den stand van zaken vóór de
fransche revolutie hier bestaande. ‘Dergelijke gedachte bestaat bij niemand dier
partij, maar zij wordt zeer tot haar nadeel geëxploiteerd.’ Hoe dit zij, de minister
wenscht overeenkomstig zijn eigen denkbeelden en begrippen te worden beoordeeld.
Het is een discussie, die weinig goeds belooft voor de verhouding tusschen het kabinet
en de anti-revolutionairen
Nog aan een derden bewindsman moeten wij eenige bijzondere aandacht wijden.
Deze is Mr J. Heemskerk Azn., die in de eerst volgende twintig jaren een hoogst
belangrijke rol op het staatstooneel zal vervullen. Een man van bijzondere gaven en
als jong jurist er een van ultra-liberale begrippen. In 1850 is hij voor de eerste maal
candidaat voor de tweede kamer in Amsterdam. Hij staat dan tegenover Van Hall,
tegen wien hij het moet afleggen.
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Tien jaren later zijn de kiezers hem gunstiger gezind. Dan gaat hij, nog steeds als
geavanceerd liberaal, voor de hoofdstad naar de tweede kamer. De behoudende
richting heeft hem met schrik zien komen. Weldra zal echter blijken, dat hij zich bij
de liberalen niet thuis gevoelt en zal hij de meest op den voorgrond tredende leider
der conservatieven worden. Kerkelijk is deze Heemskerk links georiënteerd; hij
behoort tot de remonstranten. Dat hij als minister van binnenlandsche zaken ‘in de
onderwijskwestie heer en meester is van het Kabinet’ staat Groen slecht aan. Hij zal
aan Groens vrienden ‘minstens het stilzwijgen (opleggen)’. Deze regeering moge
zich geen partij-ministerie noemen, zij kiest - constateert de anti-revolutionaire leider
- ‘voor de partij-wet van 1857 tegen ons partij’.
Geen onderwijs, maar een koloniaal ministerie wil het kabinet zijn. Dit maakt
Myer tot den eersten man. Aanstonds ontwikkelt hij zijn koloniaal program. De te
ontwerpen cultuurregeling zal de bestaande gebruiksrechten van den Javaan op zijn
grond moeten eerbiedigen, beveiligen en beschermen. Ter geruststelling der
javaansche bevolking zal de gouverneur-generaal aanstonds bij proclamatie van deze
's konings ‘weldadige zorg voor de trouwe, aan Nederland zoo zeer gehechte
bevolking van Java’ doen blijken. Die proclamatie zal in de tweede kamer bij de
behandeling der indische begrooting voor 1865 - de eerste, die door den
nederlandschen wetgever wordt vastgesteld - het voorwerp zijn van de vernietigende
critiek van een nieuwen anti-revolutionairen afgevaardigde, Keuchenius, zoo even
door Arnhem gekozen. Keuchenius is vice-president van den raad van Indië geweest.
Hij is een overtuigd volgeling van Groen, een steile calvinist, een man vol
temperament. Zijn opbruisende natuur zal ook zijn eigen vrienden nog wel eens last
bezorgen, want hij weet niet altijd de juiste maat te houden.
Als deze indische begrooting door de beide kamers is aangenomen nadert de zitting
1865-1866 haar einde. Wanneer de statengeneraal op 17 September voor de opening
der nieuwe zitting bijeenkomen, is Myer geen minister van koloniën meer. Trakranen,
lid van den raad van state, doch in de politiek een totaal onbekende figuur, heeft hem
vervangen. En deze ministerwisseling wordt vrijwel onmiddellijk gevolgd door de
benoeming van Myer tot gouverneur-generaal.
Groot is in en buiten de staten-generaal de verontwaardiging over dezen gang van
zaken. Het debat over het adres van antwoord op de troonrede is voor de beide kamers
de aangewezen gelegenheid van haar ontstemming te doen blijken. In de eerste kamer
loopt
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het vrij kalm af. Daar heeft Van Zuylen verklaard, dat de koloniale politiek der
regeering ongewijzigd blijft. Trakranen is het met het ontworpen programma
volkomen eens en Myer gaat juist naar Indië, omdat hij de aangewezen man is om
het daar tot uitvoering te brengen. Hiermede is het in den senaat gedaan.
Anders aan de overzijde van het Binnenhof. De tweede kamer is gedurende enkele
dagen het tooneel van een hartstochtelijke discussie. De liberalen zijn furieus en
Keuchenius sluit zich bij hen aan. Myer is, zoo betoogt men, maar niet een gewone
minister van koloniën. Het kabinet droeg zijn stempel. Hij is de aangewezen persoon
om het kabinet te vormen genoemd. Van Zuylen tracht het thans te ontkennen. Hij
noemt hem slechts ‘eene groote specialiteit op koloniaal gebied.’ Een specialiteit
bovendien, wiens programma blijft. Zoo gemakkelijk komt de minister er echter niet
af. ‘Onwaardig’ qualificeert de oppositie de houding van de regeering. Keuchenius
weet er zelfs geen woorden voor te vinden.
Hoe zwak is de repliek van Van Zuylen. De koloniale quaestie moge de reden zijn
geweest van het optreden van het kabinet, zij behoeft toch niet steeds op den
voorgrond te blijven staan. En als men meent, dat van Myers benoeming tot
gouverneur-generaal op eenigerlei wijze een voorwaarde is gemaakt, moet de minister
dat vierkant tegenspreken. De koning is dienaangaande tot op het laatste oogenblik
vrij gebleven. Maar de oppositie wil van dit mengen van den naam des konings in
het debat niets weten. Dit is zeer inconstitutioneel. De regeering is verantwoordelijk
en zij had tot Myer moeten zeggen: gij gaat nu niet weg. Op iederen onpartijdige in
den lande heeft de zaak ‘een treurigen indruk gemaakt’ en geheel het kabinet is
daarvoor verantwoordelijk.
Keuchenius komt met een motie. Hij noemt het gebeurde ‘een lokaas voor politieke
immoraliteit’, waarover de kamer zich moet uitspreken. En hij formuleert die uitspraak
aldus, dat zij ‘de gedragslijn van het Kabinet ten opzichte van de uittreding van den
Minister van Koloniën, Mr. P. Myer’ afkeurt. De motie krijgt den steun van de
liberalen, doch de conservatieven verklaren zich er tegen. Niet, omdat zij de houding
der regeering op zichzelve goedkeuren. De baron Van Zuylen van Nijevelt spreekt
zelfs van het optreden van Myer als minister als van het schuiven van een soort
gordijn voor het ministerie, opdat dit minder aanstoot zou geven. Nu het gevaar
verdwenen schijnt, wordt het gordijn weggenomen. Dit is een fout, maar daarvoor
het geheele kabinet te bedreigen, ja, misschien nog hooger te willen gaan, gaat te
ver. Laat deze spreker hier doorschemeren, dat de zaak in wezen tegen den koning
zou zijn gericht, andere conservatieven spreken dit met zooveel
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woorden uit. De benoeming moge zijn geschied op voordracht van het kabinet, zij
is er een van den koning. Deze is de opperbestuurder van onze koloniën en aan zijn
praerogatief mag men niet raken.
Niet minder dan vier ministers nemen aan het debat deel. In hoofdzaak gooien zij
het over den constitutioneelen boeg. Heemskerk erkent, dat voor iedere daad des
konings de minister verantwoordelijk is, doch dit neemt niet weg, dat volgens de
grondwet regeering en kamer ieder haar eigen bevoegdheden hebben. En benoeming
en ontslag van ministers en gouverneur-generaal zijn uitdrukkelijk aan den koning
als hoofd van de uitvoerende macht opgedragen en de kamer mag op dat gebied niet
treden.
Tegen dergelijke ‘constitutioneele ketterij’ komt uit de kamer verzet. Staat dan de
uitvoerende macht niet onder contrôle der volksvertegenwoordiging? Waartoe dient
dan het ministerieel contraseign? Wat beteekent de ministerieele verantwoordelijkheid,
als men de regeeringsdaden niet mag goed- of afkeuren? De minister van justitie
heeft gemeend die verantwoordelijkheid te mogen beperken tot de gevallen, waarin
een wet is overtreden. Is dat de nederlandsche constitutioneele ministerieele
verantwoordelijkheid? Is er naast de strafrechtelijke verantwoordelijkheid, waarover
de hooge raad heeft te oordeelen, dan niet de politieke, waarvan de kamer zelve de
vierschaar is en waarbij haar moties de vonnissen zijn? Scherp en juist stelt de liberaal
Van Eck de zaak, wanneer hij uitspreekt: ‘Indien dit waar is, dat voor al hetgeen de
praerogatieven van de kroon betreft de ministers niet aansprakelijk zijn, dan is de
noodzakelijke gevolgtrekking, dat die verantwoordelijkheid geworpen wordt op het
Hoofd van den Staat. Indien dus zij, die met mij van meening verschillen, ons
tegenwerpen, dat wij zouden schenden een van de praerogatieven van de Kroon, dan
zeg ik: integendeel, gij schendt het grootste en eerste praerogatief van de Kroon, de
onschendbaarheid van het Hoofd van den Staat; gij maakt den Koning tot den
verantwoordelijken president van eene republiek.’
Het debat eindigt met de aanneming met 39 tegen 23 stemmen van de
motie-Keuchenius. De regeering reageert op deze nederlaag met groote snelheid.
Reeds den volgenden dag wordt de tweede kamer ontbonden. De voordracht daartoe
aan den koning gedaan wordt gepubliceerd. Daarin werpt het kabinet uitsluitend de
constitutioneele kwestie op. Het beschuldigt de tweede kamer van een inbreuk op
het praerogatief der kroon, terwijl ‘voor het behoud onzer constitutioneele instellingen
het vooral noodig is de onderlinge verhouding der onderscheidene Staatsmachten,
zooals die door de Grondwet begrensd is, zorgvuldig te handhaven, wil men
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niet, dat hare eendrachtige samenwerking voor hetgeen het heil des vaderlands gebiedt
ten eenenmale verijdeld worde.’
Deze voordracht geeft aanleiding tot een ‘advies’ van een tiental hoogleeraren in
de rechtswetenschap, in Het Handelsblad gepubliceerd. Deze hoogleeraren noemen
het hun innige overtuiging, dat de vraag, of de tweede kamer de grondwet geschonden
heeft ‘niet met ja kan worden beantwoord, zonder recht te noemen, wat onrecht is.’
Haar met ja beantwoordende, haalt men de grondwet omver, want ‘schier elke critiek
van de Vertegenwoordiging lost zich ten slotte op in eene critiek van de wijze, waarop
Koninklijke regeeringsrechten onder medewerking van verantwoordelijke ministers,
worden uitgeoefend.’
Nu speelt de regeering een zeer gevaarlijke troef uit. Eene koninklijke proclamatie
verschijnt:
Geliefde Landgenooten en Onderdanen!
Ik heb het noodig geoordeeld, gebruik makende van Mijn grondwettig regt, de
Tweede Kamer der Staten-Generaal te ontbinden.
Zal ons dierbaar Vaderland voortdurend orde en eensgezindheid blijven bewaren
en daarmede, onder Hoogeren zegen, rust en welvaart blijven genieten, dan behoort
de Regering een middelpunt te zijn, waarop de blikken des Volks zich met vertrouwen
kunnen vestigen.
Aan dat vereischte kan geene Regering voldoen, wanneer tusschen haar en de
Volksvertegenwoordiging de overeenstemming ontbreekt, zonder welke de
eendragtige zamenwerking der grondwettige magten zoo onmisbaar voor de
behartiging der nationale zaak, onmogelijk is.
De ondervinding der laatste tijden heeft overtuigend bewezen, dat die
overeenstemming en zamenwerking niet te verkrijgen zijn met de jongste
zamenstelling van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
De gedurige verwisseling van Mijne verantwoordelijke Raadslieden zou allengs
schadelijk worden voor de zedelijke en stoffelijke belangen der Natie: zij verlamt
de kracht der Regering; bestendiging van rigting brengt daarentegen kracht van
bestuur en van uitvoering mede.
Om daartoe te geraken roep ik thans Mijn geliefd Volk op ten einde van zijne
wenschen te doen blijken.
Nederlanders! beschouwt den 30sten October aanstaande als een gewigtigen dag
in uw volksleven! Uw Koning noodigt U allen, aan wie de wet de uitoefening van
het kiesregt toekent tot de stembus: laat uwe trouwe opkomst toonen, dat gij er prijs
op stelt aan Zijn roepstem gehoor te geven!
Gedaan op het Loo, den 10en October 1866.
WILLEM
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Afdrukken dezer proclamatie worden op last van den minister van binnenlandsche
zaken, op met de nationale kleuren versierd papier, tegelijk met de stembriefjes aan
de kiezers toegezonden.
Naar moderne parlementaire begrippen is dit alles natuurlijk volkomen fout.
Niemand zal een regeering het recht betwisten, als zij meent een beroep op de kiezers
te moeten doen, de motieven, die haar daartoe brengen, voor die kiezers bloot te
leggen. Dit moet dan echter geschieden in zoodanigen vorm, dat geen oogenblik
twijfel kan rijzen, dat het alleen de ministers zijn, die daarvoor de
verantwoordelijkheid dragen en dat het hun politiek is, waarvoor zij steun verlangen.
De publicatie der ministerieele voordracht tot het ontbindingsbesluit is daarvoor de
aangewezen weg. Die voordracht is naar vorm en inhoud alleen een ministerieel stuk.
Twijfel dienaangaande is ook voor den eenvoudigsten kiezer uitgesloten. Voor de
uitgevaardigde koninklijke proclamatie draagt natuurlijk ook het ministerie de
verantwoordelijkheid. Dit komt ook hierin uit, dat het koninklijk besluit, waarbij de
plaatsing der proclamatie in het staatsblad wordt gelast, de mede-onderteekening
van Heemskerk draagt. Maar de proclamatie zelf is niet gecontrasigneerd en dit is
een onvergeeflijke fout. Zoo brengt men den kiezer onder den indruk, dat het hier
geheel een persoonlijk beroep van den koning geldt. Ministerieele
medeonderteekening der proclamatie was wel het minste, dat had mogen zijn verlangd,
maar ook dan was de proclamatie een groote fout gebleven. Immers zij had ook dan
het gevaar met zich gebracht, dat 's konings naam in den verkiezingsstrijd zou worden
gemengd. En het is eisch van het constitutioneele stelsel, dat die naam buiten den
twist der partijen bij de stembus blijve. Gelijk het mede eisch van dat stelsel is, dat
de nationale kleuren niet door eenige richting of groep als haar monopolie worden
opgeeischt. Dat de afdrukken der proclamatie met die kleuren werden versierd, voegt
aan de vele hier gemaakte fouten er een van de eerste grootte toe.
Het resultaat der verkiezingen is een kleine versterking der ministerieele partij.
De tweede kamer houdt bij de behandeling der begrooting voor 1867 een nabetrachting
over het gebeurde. Zij is het meest merkwaardig om de rede van Thorbecke. Deze
heeft, te Dresden aan het ziekbed gekluisterd, aan de debatten over de
motie-Keuchenius geen deel kunnen nemen. Hij zou - heeft hij later geschreven met die motie niet hebben kunnen medegaan. Niet wegens haar inhoud, doch ter
wille van de gevolgen. Thorbecke toont zich hier aanhanger van den regel: ‘qui casse
paye’. ‘De voorsteller eener motie, die gelijk deze, een regeering tot wijken dwingt,
hij moet haar ook weten te vervangen
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en daartoe was dit lid der anti-revolutionaire partij op dat oogenblik niet in staat.’
Maar Thorbecke moge dan een motie-Keuchenius hier inopportuun hebben
geoordeeld, in het constitutioneele geding plaatst hij zich vierkant tegenover het
ministerie, dat hij verwijt gezag in de plaats van grondwettige vrijheden te hebben
gesteld:
Gij stelt gezag in de plaats eener grondwettige vrijheid, wanneer ge het oordeel
der Vertegenwoordiging weert door beroep op een praerogatief des Konings.
‘Benoeming van ambtenaren, als daad des Konings, is onaantastbaar; niet als
ministerieele daad, hetgeen zij altijd tegelijk is. Ook ten aanzien van deze zal de
Vertegenwoordiging steeds eene zekere reserve in acht nemen en te regt zal een
Ministerie, des noods, haar de noodzakelijkheid om, die reserve te betrachten,
herinneren. Doch geheel iets anders is het, eene benoeming door het praerogatief der
Kroon te willen dekken. Die dàt doet, tracht de ministerieele verantwoordelijkheid
door autokratie te verdringen.’
Gezag is ook in de plaats van vrijheid gesteld door het gebruik, dat van de
koninklijke proclamatie is gemaakt:
‘Gij noemt in uwe circulaire hetgeen volgens u door den Koning gewenscht wordt,
“een raad des Konings”. Een Koninklijke raad, is ook zonder uitdrukkelijk bevel,
gezag.
Men heeft in deze discussie zoo dikwerf van doel en bedoeling gewaagd, dat ik
het woord niet bezigen zal, maar de uitwerking moest onvermijdelijk zijn, dat de
vraag wierd gesteld: “Zijt gij voor of zijt gij tegen den Koning?” Eene
anti-Nederlandsche, trouwelooze vraag. Zoo gij onderstelt, dat niet allen voor u zijn,
kunt gij gelijk hebben, maar de vraag op te werpen, of zelfs van verre aanleiding te
geven, dat zij opgeworpen worde ten aanzien van den Koning, is niet de handeling
van een goed burger, noch van een goed Gouvernement.’
Het blijft intusschen bij deze nabetrachting bij redevoeringen. Moties blijven uit
en alle begrootingshoofdstukken worden aangenomen.
Men zou door deze gebeurtenissen langzamerhand gaan vergeten, dat het om het
koloniale vraagstuk is geweest, dat dit alles begonnen is. Van de oplossing van dit
probleem zal onder het kabinet niets komen. De nieuwe minister van koloniën
Trakranen, van wiens homogeniteit met den minister Myer zoo hoog is opgegeven,
blijkt het met den gouverneur-generaal Myer niet al te best te kunnen vinden.
Bovendien blijkt Trakranen, hoezeer als conservatief opgetreden, bij de liberalen
meer in den smaak te
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vallen dan bij zijn geestverwanten. Het heeft er, als de koloniale aangelegenheden
in de tweede kamer aan de orde zijn, veel van, dat de liberalen regeeringspartij zijn
en de conservatieven oppositie. Dit brengt den politiek weinig ervaren minister zoo
in verwarring, dat hij in de aanvaarding van een weinig ingrijpend
amendement-Fransen van de Putte op het ontwerp van een nieuwe cultuurwet
aanleiding vindt dit ontwerp terug te nemen en zijn ontslag te vragen. Binnen veertien
maanden na zijn optreden is het kabinet dan in de persoon van Hasselman aan zijn
derden minister van koloniën toe. Het zal Keuchenius doen spotten, dat er thans
plaats zou zijn voor een motie van dezen inhoud: ‘De Kamer, in het vertrouwen dat
overeenkomstig het verlangen, uitgedrukt in de proclamatie aan den volke, van nu
af door dit ministerie met betrekking tot het beheer der koloniën eene bestendige
richting zal worden gevolgd als middel ter handhaving van het gezag, als voorwaarde
van een krachtvol bestuur en als waarborg tegen de gedurige afwisseling van
Ministers van Kolonien gaat tot nadere bijeenroeping uiteen.’ Even weinig vriendelijk
heeft hij den voorzitter van het kabinet, Van Zuylen, toegevoegd, dat deze althans
nog op één punt homogeen is met Groen van Prinsterer, te weten, waar de laatste
heeft verklaard: ‘een ministerie, hetwelk niet verkiest henen te gaan, blijft lang.’
Dat het ministerie niet verkiest heen te gaan, zal al heel duidelijk blijken bij een
conflict over het buitenlandsch beleid, het departement van zijn voorzitter zelf. Dit
conflict heeft zijn aanleiding in de limburgsch-luxemburgsche kwestie. Luxemburg
is door het Weener Congres in 1815 als schadevergoeding voor het verlies zijner
duitsche vorstendommen aan Willem I afgestaan ‘om voor altijd door hem en zijne
opvolgers in vollen eigendom en heerschappij bezeten te worden.’ Willem I en zijn
opvolgers voeren er den titel groot-hertog. De nederlandsche grondwet geldt er niet;
er is louter een personeele unie. Ook maakt Luxemburg deel uit van den Duitschen
Bond. De gelijknamige hoofdstad en vesting heeft een duitsch garnizoen.
Bij de scheiding tusschen Nederland en België is een deel van Luxemburg een
belgische provincie geworden. Dit deel is uit het duitsche verband ontslagen.
Daartegenover heeft Willem I een stuk van Limburg, dat vroeger niet tot de
generaliteitslanden behoorde, als ‘hertogdom’ ontvangen. De positie van dit
hertogdom is zeer dubbelzinnig. Het is tegelijkertijd een nederlandsche provincie de nederlandsche grondwet geldt ook voor Limburg - en een deel van den Duitschen
Bond, welke laatste dit stuk van Limburg heeft gekregen als compensatie voor het
verlies van het
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deel van Luxemburg, dat naar België overgaat. Het is duidelijk, dat deze regeling
een bron kan zijn voor conflicten, waardoor Nederland zijns ondanks in de duitsche
politiek kan worden medegesleept. Het jaar 1848 heeft daarvan reeds een voorproef
gegeven, toen ook in Limburg afgevaardigden zijn gekozen naar het te Frankfort
bijeengeroepen duitsche parlement. Van het verlangen van dit parlement, dat
Duitschland een keizerrijk zal worden is toen niet gekomen, het parlement zelf is in
elkander gestort en de oude Duitsche Bond is zoo goed zoo kwaad hersteld. Limburg
is in dien bond gebleven.
De gebeurtenissen van de zestiger jaren leiden tot den oorlog tusschen Pruisen en
Oostenrijk en daarmede tot de opheffing van den Duitschen Bond. De gezant van
Limburg en Luxemburg bij den bondsdag heeft alles gedaan om in het conflict een
onzijdige houding aan te nemen. Deze politiek heeft succes gehad. De oorlog van
1866, die leidt tot de annexatie van een viertal kleinere duitsche staten door Pruisen,
gaat buiten Limburg en Luxemburg om. Na den vrede wordt de Noord-Duitsche
Bond opgericht, waarvoor noch Limburg, noch Luxemburg worden uitgenoodigd.
De fransche keizer Napoleon III heeft de uitbreiding van den pruisischen invloed
met leede oogen aangezien. Bismarck heeft hem aanvankelijk gepaaid met vage
beloften omtrent een fransche gebiedsuitbreiding aan den linkeroever van den Rijn,
doch laat hem, als de oorlog uit is, duidelijk blijken, dat Pruisen daarvan niets wil
weten. Om deze diplomatieke nederlaag te bemantelen, zoekt Napoleon die
gebiedsuitbreiding nu op andere wijze. Hij stelt Willem III voor Luxemburg tegen
een geldelijke schadeloosstelling aan hem over te doen. Bismarck neemt de houding
aan, dat hij daartegen geen bezwaar heeft. Officieel wenscht hij echter buiten de zaak
te blijven. Men stelle hem voor een ‘fait accompli’, dan zal hij wel zorgen, dat de
rijksdag van den Noord-Duitschen Bond ‘de pil slikt’.
Willem III is zeer voor de zaak geporteerd. De nederlandsche regeering eveneens,
want zij hoopt op deze wijze de officieele erkenning der losmaking van Limburg
van den Duitschen Bond te verkrijgen. Toch durft men in Nederland aanvankelijk
niet zonder de instemming van Pruisen te handelen. Maar Pruisen weigert zich positief
uit te laten. Dan waagt men het er in Den Haag ten slotte op en de zaak tusschen
Willem III en Napoleon is op een oor na gevild, als op 1 April 1867 in den rijksdag
- stellig een doorgestoken kaart met Bismarck - geïnterpelleerd wordt en die
interpellatie aanleiding geeft tot bepaald oorlogszuchtige manifestaties tegen den
afstand van gebied met een Duitsch
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sprekende bevolking aan Frankrijk. De pruisische regeering verklaart nu, dat bij deze
houding der openbare meening de zaak voor haar een casus belli wordt en dat zij
Willem III ‘op de meest formeele manier (afraadt) Luxemburg aan Frankrijk over
te laten.’
Natuurlijk komt er thans van het verdrag met Frankrijk niets. De spanning tusschen
dit land en Pruisen blijft nog eenigen tijd hangen, totdat het den russischen minister
Gortschakoff gelukt de mogendheden tot een conferentie te bewegen. Die conferentie,
te Londen gehouden, verklaart Luxemburg onzijdig. De vesting van dien naam zal
worden ontmanteld en het pruisische garnizoen teruggetrokken. De onzijdigheid
wordt door de groote mogendheden alsmede door Nederland gegarandeerd.
Geconstateerd wordt ten slotte, dat zoo Luxemburg als Limburg van alle banden met
den Duitschen Bond zijn bevrijd.
Van Zuylen van Nijevelt is over zijn beleid in deze aangelegenheid nogal voldaan.
Hij is overtuigd, dat de houding der nederlandsche regeering veel heeft gedaan om
den vrede in Europa te bewaren. ‘Vous avez sauvé la paix de l'Europe’ zou Bismarck
haar hebben toegevoegd. Doch in de tweede kamer zijn er velen, die deze zienswijze
allerminst kunnen deelen. Zij meenen, dat de regeering zich overal buiten had moeten
houden. Door de opheffing van den Duitschen Bond was Limburg van rechtswege
van iederen band ontslagen en Luxemburg gaat de nederlandsche regeering niets
aan. Wat had zij daarvoor een garantie op zich te nemen? Maar de minister acht
dergelijke beschouwingen te formeel. In tijden van revolutie of opgewondenheid zal
men er met juridische beschouwingen alleen niet komen. En aan de garantie kon
Nederland zich niet onttrekken, daar ‘het onmiddellijk sluiten van het tractaat eene
quaestie was van vrede of oorlog.’
's Ministers positie is er niet sterker door, dat hij in Mei 1866 als kamerlid tegenover
zijn ambtsvoorganger Cremers juist die afzijdigheid heeft bepleit, die zijn
tegenstanders thans door hemzelf hadden willen zien in acht genomen. Van Zuylen
erkent deze inconsequentie, maar ‘er kunnen omstandigheden zijn, waarin het
staatsbelang vordert, dat men eenigszins op een vaste overtuiging terugkomt.’ In
ieder geval blijft hij het in zijn ambtsvoorganger afkeuren, dat deze reeds vóór den
oorlog een stap heeft gedaan, om uit den bond te treden. Want toen was die stap al
heel ondoelmatig en de pruisische regeering heeft er kort vóór Van Zuylens optreden
haar leedwezen over betuigd, dat hier zonder haar voorkennis was gehandeld.
Nu volgt een hevig incident. Geertsema, die met Cremers in
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het vorig kabinet heeft gezeten, legt twee particuliere brieven over van onzen gezant
te Berlijn, waaruit blijkt, dat wel degelijk ruggespraak met de pruisische regeering
is gehouden. Heemskerk, waarnemend minister van justitie, eischt die brieven op
‘als landseigendom’. De kamervoorzitter oordeelt geen bevoegdheid te hebben de
brieven aan een ander dan Geertsema ter hand te stellen. Heemskerk eischt ze nu bij
deurwaardersexploit op, maar Cremers stelt ze vrijwillig ter beschikking van den
voorzitter.
Vriendschappelijk is de verhouding tusschen regeering en oppositie dus allerminst
en het eind der discussie is, dat de begrooting van buitenlandsche zaken voor het jaar
1868 door de tweede kamer wordt verworpen. De regeering beschouwt dit als een
kabinetskwestie en op 26 November 1867 bieden de gezamenlijke ministers den
koning hun ontslag aan. Het verzoek blijft tot 21 December hangende. Op dien dag
wordt het door den koning geweigerd en eenige dagen later wordt de tweede kamer
opnieuw ontbonden. Wederom wordt een heftige verkiezingsstrijd gevoerd en
wederom stellen de aanhangers van het ministerie dien in het teeken: voor of tegen
den koning! Maar het succes voor de regeering is nihil. De verkiezing brengt in de
onderlinge verhouding der partijen nagenoeg geen verandering.
Niettemin wil het kabinet zijn taak gewoon blijven voortzetten en het gebeurde
beschouwen als een afgedane zaak. Zoo eenvoudig acht de kamer het echter niet.
Thorbecke treedt aanstonds op met een interpellatie. ‘Welk dringend landsbelang
gebood - zoo vraagt hij - om binnen vijftien maanden, onder hetzelfde Ministerie,
opnieuw te ontbinden?’ De ministers brengen den koninklijken kabinetsbrief, waarbij
hun het ontslag wordt geweigerd, in het geding. Uit dien brief, niet van ministerieele
mede-onderteekening voorzien, leiden zij de onvermijdelijkheid der ontbinding af.
Is dit aannemelijk?
De Koning is in het oordeel dat wij of het publiek over de ontbinding vellen, in 't
minst niet betrokken. De Koning is buiten en boven den strijd, die met de Ministers
wordt gevoerd. De Ministers hebben de ontbinding als hunne daad te verantwoorden,
gelijk wij die uitsluitend als zoodanig beoordeelen.
De mededeeling van den Koninklijken kabinetsbrief in het rapport, waarbij de
ontbinding voorgesteld wordt, heeft nog eene andere, even anticonstitutioneele,
beteekenis en strekking.
Gij zegt door die mededeeling aan de kiezers: ‘de Koning wil, dat wij blijven;
zorgt nu voor de benoeming van afgevaardigden in 's Konings geest’. Het volk dus,
Mijnheer de President, opgeroepen om voor of tegen 's Konings wil te beslissen.
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‘Wordt niet aldus de eerste der grondwettige waarborgen van het Koningschap
vernietigd? De eerste der grondwettige waarborgen, gelegen in de onbeperkte
verantwoordelijkheid der Ministers, waarachter, wat ook gebeure, de Koning
ongedeerd blijft.’
Dan wijst Thorbecke er op, dat de ontbinding heeft plaats gevonden wegens de
afkeuring van het buitenlandsch beleid. Als het dezen weg op gaat kan men telkens
ontbinden, als de vertegenwoordiging vrijheid neemt af te keuren. Ministers ‘meer
aan het ministerieele dan aan het parlementaire leven verkleefd’ zouden ‘slag op slag
ontbindende’ kunnen beproeven, hoe lang men het uithield. Vroegere ministers
hebben hun plicht beter verstaan. Zij vroegen, als hun beleid werd afgekeurd, hun
ontslag ‘zonder bijvoeging van een conservatief advies aan den Koning om het ontslag
niet aan te nemen.’ Zij achtten zich ‘schoon het volle vertrouwen des Konings
genietende .... niet meer de regte organen van de Kroon bij de Staten-Generaal; niet
meer in het bezit van het crediet en de zedelijke kracht om de Kroon aldaar waardig
te kunnen dienen.’
Hoe zwak is Heemskerks verweer. Het is wederom een beroep op den koning. Het
‘hooggewaardeerde blijk’ van diens vertrouwen is een reden geweest om te beproeven,
of men de teugels van het bewind nog eenigen tijd zou kunnen voeren. En de
ontbinding zelf wordt verdedigd op grond, dat de afstemming der begrooting van
buitenlandsche zaken een onrechtvaardige daad is geweest. In later jaren - in zijn
boek over de praktijk der grondwet - is Heemskerk tot de conclusie gekomen, dat de
ontbinding van 1868 beter niet ware geschied. De goede uitkomst op het gebied van
het buitenlandsch beleid was toch verkregen en het verschil tusschen regeering en
oppositie was ‘voor den weinig ontwikkelden, politiek onrijpen geest van vele kiezers
onbereikbaar.’
Anders dan na de ontbinding van 1866 wenscht de oppositie het ditmaal niet bij
redevoeringen te laten blijven. Zij wenscht een positieve uitspraak en de kamer
vereenigt zich met een motie-Blussé ‘dat geen landsbelang de jongste ontbinding
der Kamer vorderde.’ Het ministerie heeft aan deze ‘parlementaire blaam’ qualificatie van Fransen van de Putte - geen gevolgen gegeven en blijft aan het
bewind. Maar de oppositie denkt er niet over daarin te berusten. Zij dreigt met
verwerping van alle hoofdstukken der begrooting, omdat zij geen vertrouwen stelt
in het ministerie wegens zijn gebrek aan constitutioneelen zin. De aanhangers der
regeering beschuldigen haar van het streven het parlement boven den koning te
stellen.
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Bij de begrooting van buitenlandsche zaken barst de bom. Zij wordt ten tweeden
male verworpen. Wederom biedt het kabinet zijn ontslag aan. Zal dit nu worden
aangenomen, of zal een derde ontbinding volgen? Een vijftal leden der eerste kamer,
blijkbaar voor het laatste bevreesd, bewerken een bijeenkomst van dit college. Zij
willen, dat deze kamer zich tot den koning zal wenden met een voordracht om daarin
‘eerbiedig haar oordeel uit te drukken over den tegenwoordigen toestand des lands
en over hetgeen haar daarin raadzaam schijnt.’ Het voorstel wordt met twee stemmen
meerderheid verworpen. Men acht het niet meer noodig, omdat inmiddels bekend is
geworden, dat Van Reenen met de samenstelling van een nieuw kabinet is belast.
Wel zal Van Reenen daarin niet slagen, doch tot een derde ontbinding zal het toch
niet komen. Op 3 Juni 1868 zal het kabinet worden vervangen door het ministerie-Van
Bosse-Fock, waarvan Thorbecke de formateur is.
De periode, die door Buys die van de ‘avontuurlijke politiek’ is genoemd, is ten
einde. In den strijd om het overwicht tusschen kroon en parlement heeft het laatste
de zege behaald. Voortaan zal vaststaan, dat het voor een kabinet niet voldoende is
het vertrouwen der kroon te bezitten, wanneer dat van de volksvertegenwoordiging
ontbreekt. Is daarmede het parlementair regiem ingevoerd? Ja en neen. Ja, in den
negatieven zin, dat geen kabinet het meer beproeven zal tegen de uitspraak der
vertegenwoordiging in met een beroep op 's konings wil aan het bewind te blijven.
Neen, in den positieven zin van het parlementaire regiem, dat de kabinetten uitsluitend
worden gevormd uit de leidende figuren van de meerderheid der kamer. Maar het
negatieve en het positieve hangen hier zoo zeer samen, dat de ontwikkeling wel in
laatstgemelde richting moet gaan. En ook het kabinet, niet rechtstreeks uit de
parlementaire meerderheid gevormd, zal er in het algemeen zijn streven op richten
een beleid te voeren, dat op den steun eener meerderheid rekening kan maken. Dit
laatste is intusschen reeds sedert 1848 min of meer het geval. De jaren 1866 tot 1868
zijn eigenlijk te zien als een poging, om tegen de in 1848 begonnen ontwikkeling te
reageeren. Die poging is definitief mislukt. Daarom zijn deze jaren voor de verdere
ontwikkeling van het parlementair regiem wel van het grootste belang, doch men
gaat naar mijn meening te ver, indien men zegt, dat nu juist van 1868 de vestiging
van het parlementair regiem dateert.
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Hoofdstuk VI
Liberale tweespalt en Roomsch-Calvinistische toenadering
Thorbecke heeft zich bij de formatie van 1868 op het standpunt gesteld, dat het voor
de kalmeering der politieke hartstochten gewenscht is, dat in het kabinet niemand
zitting neemt, die een actief aandeel heeft genomen in den hevigen strijd der
afgeloopen periode. Daarom heeft hij er van afgezien zelf een portefeuille te
aanvaarden en treft men onder de nieuwe ministers, als men Van Bosse uitzondert,
geen enkel parlementslid aan. Van Bosse, die opnieuw de portefeuille van financiën
gaat beheeren, treedt op als leider van het kabinet. De tweede man is Fock,
burgemeester van Amsterdam, die aan binnenlandsche zaken komt. Naar hen samen
pleegt het kabinet te worden genoemd. Het is zonder eenigen twijfel een liberaal
kabinet. ‘Onze richting is bepaaldelijk eene richting van vooruitgang’, verklaart de
premier bij zijn optreden.
Dat Thorbecke buiten het bewind is gebleven, vindt geen algemeene goedkeuring.
De oppositie acht het voor de constitutioneele beginselen bedenkelijk, dat het
werkelijk hoofd van het ministerie op de kamerbanken zetelt. Maar Van Bosse
ontkent, dat Thorbecke het hoofd van het kabinet zou zijn. Deze moge het geformeerd
hebben, het hoofd is Van Bosse en niemand anders.
De oplossing van het koloniale vraagstuk, die gedurende de jaren 1866 tot 1868
geen stap verder is gekomen, wordt toevertrouwd aan den minister De Waal,
oud-gouvernementssecretaris van Nederlandsch-Indië. Hem gelukt het inderdaad in
1870 een ‘agrarische wet’ tot stand te brengen. De wet heeft den vorm van een
aanvulling van het regeeringsreglement met enkele algemeene beginselen, waarvan
de uitwerking aan de indische regeering wordt overgelaten. Hoofdbeginsel is, dat
geen inbreuk mag worden gemaakt op de rechten der inlandsche bevolking. Daarom
mag het gouvernement alleen woeste gronden in erfpacht uitgeven. Gronden van
inlanders mogen - en dan nog onder de noodige waarborgen
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tegen misbruik - aan niet-inlanders alleen worden verhuurd, niet vervreemd. De weg
naar de ‘conversie’ van het inlandsche communale bezit in individueel bezit wordt
geopend.
Onder het bewind van De Waal wordt mede een belangrijke stap gedaan tot verdere
inkrimping van het cultuurstelsel. Bij de wet wordt besloten, dat de
gouvernements-suikercultuur in den loop van twintig jaren geleidelijk zal verdwijnen.
In 1891 zal geen andere dan vrije suikercultuur meer bestaan. Van de Putte's
verwachting, dat dit zal leiden tot een aanzienlijke verhooging der productiviteit zal
bewaarheid blijken. Nu is de koffiecultuur de eenige gedwongen cultuur, die overblijft.
Zij zal langzamerhand zichzelve afschaffen. Meer en meer raken de dwangmethoden
uit den tijd. De bestuursambtenaren passen ze niet van harte meer toe. Het langst zal
zij stand houden in de Preanger, waar zij met ingang van 1 Januari 1917 haar einde
vindt.
Vruchtbaar is ook de werkzaamheid van Van Bosse als minister van financiën.
Wel brengt hij geen algeheele herziening van het belastingstelsel - met name geen
inkomstenbelasting -, doch de verbeteringen, die in verschillende afzonderlijke wetten
worden gebracht, zijn lang niet zonder belang. Zoo is 's ministers naam voor altijd
verbonden aan een belangrijken maatregel, die in beteekenis verre die van een fiscale
hervorming alleen te boven gaat. Hij weet het zegelrecht op de gedrukte stukken en
de advertentiën in de nieuwspapieren te doen opheffen. De periodieke pers wordt
daardoor van een zwaren last bevrijd. Een dagblad als Het Handelsblad ziet zijn
jaarlijksch budget met ƒ 120.000 verlicht. Een groote uitbreiding van het aantal
nieuwsbladen zal het gevolg van dezen maatregel zijn. En al is er onder het nieuwe,
dat opkomt, natuurlijk rijp en groen, voor de volksontwikkeling en volksvoorlichting
is deze belastingwijziging van niet te schatten beteekenis. Gelijk mede een bijzondere
vermelding verdient de invoering van het uniforme stuiversport voor brieven van
elken afstand in het binnenlandsch verkeer. Ook dit is werk van Van Bosse, want de
posterijen ressorteeren in dezen tijd nog onder het departement van financiën. Bij
deze gelegenheid wordt van uit de kamer gepoogd de postkantoren tot
spaarbankkantoren te maken. Want zooals de veelvuldigheid der dranklokalen het
drinken bevordert, zoo bevordert de alomtegenwoordigheid van het spaarbankloket
het sparen. Op beperking van het vergunningslokaal en uitbreiding van het spaarloket
zij dus het streven gericht. Tot een dergelijke uitbreiding van de overheidstaak is de
tweede kamer thans nog niet bereid, doch als men een tiental jaren verder is, zal de
Rijkspostspaarbank haar intrede doen.
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De minister van justitie Van Lilaar bewerkstelligt de afschaffing van de doodstraf.
Zij is in de laatste jaren al niet meer toegepast. Wanneer zij een enkele maal is
uitgesproken, heeft de koning van het recht van gratie gebruik gemaakt. Maar de
afschaffing stuit nog op krachtig verzet. In de eerste plaats van kerkelijke zijde. Tal
van hervormde kerkeraden adresseeren er tegen. Zij beschouwen Van Lilaars voorstel
als ‘de vrucht van den driesten geest dezes tijds, die geene wijsheid erkent dan de
zijne’ en ‘zich daarom ook hooghartig verheft boven de duidelijke uitspraken van
het Goddelijk Woord’. En met een beroep op Genesis 9 : 6 en Romeinen 13 : 4 wordt
betoogd, dat God ‘ter rechtvaardige vergelding’ voor het moedwillig vergieten van
menschenbloed ‘aan de overheden niet alleen de boeien of banden, maar zelfs het
zwaard heeft in handen gegeven.’ Daarentegen verwerpt de anti-revolutionaire
hoogleeraar Gratama dit beroep op Gods Woord. ‘De Bijbel is geen wetboek van
rechts- of staatsinstellingen. Integendeel, die rechts- of staatsinstellingen gaf de
menschheid zich zelve in steeds voortgaande ontwikkeling. Zoo men dus stellige
uitspraken van den Christus over de een of andere rechtsinstelling kan aanvoeren,
dadelijk zou ik ze uit het debat over behoud of afschaffing dier instelling verwijderd
willen hebben. Voor den toenmaligen maatschappelijken toestand geldend, zou ik
haar voor den tegenwoordigen toestand op grond van de ontwikkeling, de eerste der
wetten, die God de menschheid gaf, alle gezag ontzeggen.’
Tot de tegenstanders op grond van de eischen van Gods Woord behooren niettemin
in de kamer alle anti-revolutionairen. Doch ook de meeste katholieken en bijna alle
conservatieven verzetten zich. Voor de laatste groep is Heemskerk Az. de bekwame
woordvoerder. Van Lilaar wint echter het pleit in beide kamers, al is het in de eerste
kamer maar met een meerderheid van twee stemmen.
Zoo worden er eindelijk weer eens zaken gedaan en men heeft, als het ministerie
in den zomer van 1870 twee jaren aan het bewind is, den indruk, dat het zijn
vruchtbaren arbeid nog geruimen tijd zal kunnen voortzetten. Maar in het najaar van
1870 is het eensklaps uit. Eerst vraagt de minister van buitenlandsche zaken ontslag.
Ontstemming over het voorloopig verslag over zijn begrooting, waarin eenige leden
hebben verklaard geen vertrouwen te stellen in zijn beleid, is klaarblijkelijk de
oorzaak. De minister van koloniën, wien gezondheidsredenen daartoe verplichten,
volgt bijna onmiddellijk het voorbeeld van zijn ambtgenoot. Daarna volgt de
ontslagaanvrage van de ministers van justitie en van oorlog. De eerste heeft tegenslag
met zijn voorstellen tot wijziging
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der rechterlijke organisatie - waarover reeds meer dan een zijner ambtsvoorgangers
is gestruikeld -, de laatste heeft den wind van voren gekregen in het begrootingsverslag
over den toestand van ons krijgswezen. Die toestand is toch aan den dag getreden
bij de mobilisatie, die de regeering bij het uitbreken van den franschduitschen oorlog
in Juli 1870 ter handhaving van onze neutraliteit heeft bevolen. Er is volgens dit
verslag daarbij aan alles gebrek gebleken en de geoefendheid der troepen heeft
aanvankelijk zeer veel te wenschen overgelaten. Men vraagt of, waren wij in den
oorlog betrokken, de feitelijke toestand niet deze zou zijn geweest ‘dat wij met een
half geoefend gebrekkig uitgerust en gewapend, onvoldoende geëncadreerd leger niet eenmaal van de noodige patronen voorzien - tegen den vijand hadden moeten
optrekken?’ Men erkent wel, dat dit alles niet de schuld is van den tegenwoordigen
minister van oorlog, generaal Van Mulken, maar hij heeft den toestand te optimistisch
beschouwd, was niet genoeg van den ernst der zaak doordrongen en heeft niet
onmiddellijk ingrijpende maatregelen voorgesteld.
Zoo wenschen vier van de zeven ministers - meer telt een nederlandsch kabinet
er in deze dagen niet - heen te gaan. Dat dan voor de drie anderen niet veel overblijft,
dan ook hun portefeuilles ter beschikking van den koning te stellen, is duidelijk. Wel
poogt men nog even het kabinet te reconstrueeren, maar als dit niet gelukt, moet
Thorbecke opnieuw optreden. Deze vormt in Januari 1871 zijn laatste kabinet. Daarbij
wordt teruggekeerd tot den juisten toestand; de formateur zelf in het ministerie. Zoo
wordt Thorbecke voor de derde maal minister van binnenlandsche zaken. Van Bosse
gaat uit het oude kabinet in het nieuwe over; ditmaal echter naar koloniën. Blussé
zal de schatkist beheeren.
Is Thorbecke de vorige maal ‘met de spade op den schouder’ de kamer
binnengetreden, ditmaal heeft hij de spade voor het geweer verwisseld. Herziening
der inrichting van onze defensie en een in vele opzichten daarmede samenhangende
herziening van ons belastingwezen zal de eerste taak van het ministerie zijn. Deze
defensieplannen hebben in het bijzonder betrekking op de militie en de schutterijen.
De militie is in 1861 opnieuw wettelijk geregeld. Zij is in totaal 55000 man sterk de jaarlijksche lichting is 11000 - en wordt in hoofdzaak gevormd door lotelingen.
Het instituut der plaatsvervanging is daarbij gehandhaafd. Een vader, die het maar
even betalen kan, schaft voor zijn zoon een ‘remplaçant’ aan. Deze militieplichtigen
vormen het eigenlijke leger. Daarnaast zijn er de schutterijen, plaatselijk
georganiseerde formaties, door loting uit 25-jarigen en ouderen samengesteld. Haar
militaire
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waarde is uiterst gering. Zij oefenen enkele uren per week in de woonplaats. In
menige kleinere gemeente is de schutterij ‘rustend’. Zij bestaat daar alleen op papier.
Hoe treurig het met ons defensiestelsel is gesteld, daarvan geeft blijk de in 1871
naar aanleiding van het rapport over de mobilisatie van 1870 gehouden redevoering
van Stieltjes, die met De Roo van Alderwerelt behoort tot de militaire specialisten
der tweede kamer. Stieltjes geeft daarin een beknopt overzicht der militaire politiek
sedert 1839, het jaar van den vrede met België. Het jaarlijksch budget voor oorlog
was toen 12 millioen en van een defensiestelsel was geen sprake. ‘De vier regimenten
dragonders met sabels op hunne karabijnen gewapend en eenige batterijen artillerie
(worden) als hoofdkracht der verdediging beschouwd.’ In 1848 werd om reden van
bezuiniging de 12 millioen tot 10 millioen gereduceerd. Toen kwam het leger
‘letterlijk onder den voet’. Zonder vast stelsel is men blijven voortsukkelen, al worden
onder den invloed van het oorlogsgevaar in 1866 en 1870 eenige millioenen
buitengewoon uitgegeven. Gedurende al deze jaren ‘(zijn) alle ministers van Oorlog
gesteund, en alle begrootingen op ééne na aangenomen, zonder dat wij tot een vast
systeem komen’
Ook onder dit laatste kabinet-Thorbecke komt het niet tot verbetering, De eerste
minister van oorlog kolonel Booms maakt reeds na drie weken plaats voor generaal
Engelvaart. De laatste verdwijnt binnen het jaar, omdat hij zich met de zienswijze
van het kabinet, dat de legerorganisatie bij de wet moet worden geregeld, niet kan
vereenigen. De derde minister Delprat is nog geen half jaar aan het bewind, als het
geheele kabinet verdwijnt.
De onmiddellijke aanleiding voor het heengaan van het kabinet is de mislukking
van Blussé's belastinghervorming. Voor de zooveelste maal loopt een poging om
een inkomstenbelasting in te voeren, waartegenover dan het recht van patent en de
geslachtaccijns zullen worden afgeschaft, op niets uit. Artikel 1 van het ontwerp
wordt door de tweede kamer verworpen. Het zijn allerminst uitsluitend de
conservatieven, die dit bewerkstelligen. Ook een aantal liberalen - waaronder
Kappeyne van de Coppello, de leider van den jongeren liberalen vleugel - zijn in de
oppositie. Alle ministers bieden nu hun ontslag aan. Groote verlegenheid in het
liberale kamp is er het gevolg van. Algemeen wenscht men Thorbecke te behouden,
doch de koning draagt de formatie eerst op aan Van Reenen, daarna aan Mr G. de
Vries Az., een leerling en geestverwant van Thorbecke, die echter als lid van den
raad van state aan den politieken strijd geen deel heeft genomen. Daags vóór het
optreden van het door De Vries gevormde minis-
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terie, komt - op 5 Juli 1872 - Thorbecke te overlijden. Zijn zeer achteruitgegane
gezondheidstoestand heeft hem trouwens al sedert een half jaar belet nog een aandeel
te nemen in de parlementaire werkzaamheden.
Welk een verschil vertoont de positie der liberale partij ten dage van dit heengaan
van haar grootsten leider en ten dage van diens eerste optreden als minister aan het
hoofd van het hervormings-kabinet. Krachtig aaneengesloten, draagster der nieuwe
gedachten op staatkundig terrein, stond zij in 1848 achter haar aanvoerder, die evenals
zijn volgelingen blaakte van lust tot de daad. Thans is de partij onmachtig. Zij ziet
geen kans het belastingstelsel, dat zoo dringend vernieuwing behoeft, te hervormen.
Zij is verlegen met het vraagstuk der defensie. Zij staat huiverig tegenover het sociale
vraagstuk, dat meer en meer op den voorgrond begint te komen. Binnen den kring
der partij begint zich het verschil af te teekenen tusschen een behoudende en een
vooruitstrevende richting. Van de laatste heeft zich in het bijzonder Van Houten,
jong liberaal kamerlid voor Groningen, tot tolk gemaakt. In zijn ‘Vijfentwintig jaar
in de Kamer’ heeft deze zijn grieven tegen Thorbecke in het kort samengevat. ‘Mijne
vereering voor hem, als politieken leider, was door het aanschouwen zijner
werkzaamheid in de Kamer bedenkelijk verminderd.’ Thorbeckes houding in de
dagen van het ministerie-Van Bosse-Fock heeft Van Houten teleurgesteld. Op
koloniaal gebied verwacht hij van hem geen verbetering. De inkomstenbelasting van
Van Bosse heeft hij hem principieel hooren bestrijden. Van censusverlaging bleek
hij geen voorstander. Van sympathie voor sociale hervorming bij hem geen spoor.
En Thorbeckes ‘bedenkelijke neiging om de hem nog overgebleven Katholieke
vrienden ter wille te zijn’ staat den anti-clericaal Van Houten in het geheel niet aan.
Al deze grieven vinden hun uitdrukking in Van Houtens rede van April 1871, waarin
hij waarschuwt tegen het gevaar, dat aan een politieke richting een ‘Te laat!!’ zal
worden toegeroepen.
Wat maakt dezen tijd tot een ernstigen tijd? Het is dit, dat meer dan anders, meer
dan gewoonlijk, de oude vormen en de nieuwe geest met elkander in botsing komen.
Op internationaal, op politiek, op kerkelijk, op industrieel gebied, overal ontwaart
men het streven naar nieuwe levensvormen; op internationaal gebied het streven naar
een federatief volkerenverbond in plaats van het nationaal isolement; op politiek
gebied het streven naar zelfbeheer in plaats van eene regeering door een gezag, dat
elders dan in de behoeften des volks zijn oorsprong vindt; op kerkelijk gebied de
vrije gemeente, de vrije vereeniging tot bevordering van
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zedelijkheid, beschaving en welvaart, tegenover de kerk, die naar dogmatische eenheid
tracht; op industrieel gebied de coöperatieve samenwerking van arbeid en kapitaal,
in plaats van den loondienst ......
In het geschetste streven van den tijd waar en valsch, bereikbaar en onbereikbaar,
regtvaardig en onregtvaardig te onderscheiden en het regtvaardige en bereikbare tot
stand te brengen, is in mijn oog taak der liberale politiek. In het jaar 1848 dreigde
een ernstig conflict in ons land tusschen de oude vormen en den nieuwen geest, en
het is de onvergankelijke verdienste van den Minister van Binnenlandsche Zaken,
dat hij in die dagen tusschen die oude vormen en dien nieuwen geest het
aanknoopingspunt heeft gevonden en een nieuwen toestand heeft helpen in het leven
roepen, die aan de beginselen der historische richting voldeed ..... Maar het is eene
dwaling, dat met dien eenen stap de strijd reeds voor goed zou zijn volstreden .....
Er is hervorming noodig op het gebied van het regtwezen, in belasting- en in
militaire zaken, maar die hervormingen komen niet tot stand. Het Nederlandsche
volk heeft het gevoel van niet meer te kunnen wat het wil .....
‘Het liberale deel der natie kiest liberale afgevaardigden in voldoenden getale om
overwigt uit te oefenen, om krachtig voorwaarts te streven. Het verwacht dat het
eminente hoofd der liberale partij die partij tot de overwinning zal voeren en hij voert
ze niet eens ten strijde.’
Onwillige medewerking en tegenwerking ziet Van Houten bij een deel der liberalen
en die tegenwerkende richting heeft overwicht in Thorbeckes derde kabinet. ‘Dit
Kabinet is ook een Kabinet van liberalen, maar van tevreden liberalen, van liberalen,
die niet zoo innig als wij de noodzakelijkheid van hervorming inzien. En een tevreden
liberaal, een liberaal, die de noodzakelijkheid van hervorming niet krachtig gevoelt,
is hij niet de conservatief in den goeden zin des woords?’
Van Houten draagt roem op den naam liberaal, maar juist omdat hij liberaal is, is
hij niet ministerieel. Dit woord te spreken tegenover een man als Thorbecke, voor
wien hij van kindsbeen af eerbied heeft gekoesterd, valt hem zwaar. ‘Onze wegen
loopen uiteen, gelijk onze jaren, maar ik ben toch zeker menige snaar te hebben
aangeroerd, die den Minister aan vroegere jaren zal herinneren, dat er menige gedachte
is geuit, welke bij hem weerklank vindt, en ik ben ook overtuigd dat het eenig
antwoord, dat de heer Thorbecke van de veertiger jaren mij zou kunnen toevoegen
is: even als ik in dien tijd, hebt gij nu te vroeg gelijk.’

P.J. Oud, Honderd jaren

99
Houdt gij niet, heeft Thorbecke daarop aan Van Houten toegevoegd, uw eigen geest
voor den tijdgeest? En hij citeert uit Goethes Faust:
‘Was ihr den Geist der Zeiten heiszt,
Das ist im Grund der Herren eigner Geist,
In dem die Zeiten sich bespiegeln.’

Hij heeft een spreker hooren zeggen, dat de grondwet reeds drie en twintig jaren oud
is. ‘Drie en twintig jaar, dat is de meerderjarigheid.’ Van Houten voert hij tegemoet,
dat de oude vormen in zijn zin geen geest schijnen te hebben. Maar in ieder geval
heeft de nieuwe geest zijn vormen nog niet gevonden en dat zou toch niet onnuttig
wezen. ‘Men hervormt staat en maatschappij niet gelijk de wetenschap. Men schept
niet feiten of wetten, gelijk men denkbeelden schept.’
Het laatste is onomstootelijk juist, maar de denkbeelden zullen het scheppen der
feiten moeten beheerschen. En op het stuk der denkbeelden ligt het groote verschil
tusschen de oudere en de jongere liberale richting. Duidelijk leert dit de ‘Narede’,
de in 1869 door Thorbecke geschreven inleiding tot de uitgave van het zesde deel
zijner parlementaire redevoeringen. De ‘Narede’, die men Thorbeckes ‘politiek
testament’ heeft genoemd. Wij citeeren:
‘Wil dit zeggen, dat de Staat voor alles te zorgen, alle kwalen en gebreken der
maatschappij te genezen hebbe? Willen wij op een omweg terugkeeren tot den
toestand, waarin ieder gezellig werk leven, wijding en zegel van de regeering des
Staats scheen te moeten ontleenen? Integendeel. Eene eerste wet is onthouding;
onthouding van hetgeen zijne roeping als regtsvereeniging te buiten gaat. Het zijn
in wezen, bestemming en middelen andere levensmagten dan de Staatsmagt, welke
de kerk, het onderwijs, wetenschap, kunst, maatschappelijk te vormen en te besturen
hebben, magten in wier sfeer burgerlijk overheidsgebod of dwang niet te pas komt.
Met deze en zoovele andere sociale belangen, regeling van stoffelijken arbeid en
goederenverkeer, in aanraking, van alle kanten gedrongen door vragers, niet zoozeer
om vrijheid, die den wil om zichzelven te helpen onderstelt, als om bijstand van het
gezag, ondervindt de Staat, dat onthouding soms grooter kunst dan handelen is. Ook
zou hij, op eenmaal zich binnen zijne grenzen terugtrekkende, leemten in de
zamenleving doen ontstaan, die een algemeenen stilstand of achteruitgang zouden
veroorzaken. Intusschen is het een eisch van liberale regeering, dat de Staat hetgeen
niet tot het gebied van het regt behoort meer en meer aan anderen overlate, en dien
eisch hebben wij zooveel mogelijk
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betracht. Het was de toeleg, aan de beweging van nijverheid en handel de meest vrije
baan te openen, en haar enkel op eigen energie te laten vertrouwen; voor werken van
algemeen nut den arbeid en de kapitalen van particulieren op te roepen; aan de
kerkgenootschappen een stand te verzekeren, waarbij hun de volle onafhankelijkheid
van privaatregtelijke vereenigingen gewaarborgd, en alzoo hetgeen men scheiding
van Kerk en Staat noemt in zijn ware beteekenis, zuiverder en ronder dan tot dusver
in eenig europeesch Land, voldongen wordt; de zorg voor onderwijs, boven alle het
middel om zelfstandig leven te wekken, hoofdzakelijk te bepalen tot het vermeerderen
der gelegenheden om het op lager en hooger trap te erlangen; geen voogdij over de
leer noch schooldwang; bij vrijheid van ieder, om nevens de openbare, anders
geregelde instellingen te vestigen, met onderwijzers, wier bekwaamheid volgens het
gemeene regt bewezen zij; een waarborg, eveneens voor de uitoefening van andere
gewigtige beroepen of diensten gevorderd; wetenschap en kunst van de officiëele
bescherming te verlossen; en over het algemeen, aan de maatschappelijke
werkzaamheid wat hare taak is toekennende, vermenigvuldiging van scheppend
vermogen te bevorderen.’
Mag men dit liberaal noemen? Thorbecke heeft Van Houten tegemoet gevoerd,
dat hij voor zichzelf dien titel niet gevindiceerd heeft. Evenmin als hij hem aan Van
Houten betwist. ‘Ik laat dus ieder gaarne liberaal zijn op zijne wijze; en er is meer
dan ééne wijze. Van mijn kant wil ik gaarne liberaal genoemd zijn en blijven: maar
dan geteld worden onder de opbouwende, organiseerende, niet onder de
polemiseerende enkel negatieve liberalen.’
Van Houten een negatieve liberaal? Het oordeel is onbilllijk. Van dezen jeugdigen
afgevaardigde zal veel opbouwend werk uitgaan. Hij vooral geeft den stoot tot de
wet van 1872 - al zal hij er, omdat zij hem niet ver genoeg gaat, tegenstemmen -,
waarbij de strafbepalingen tegen de ‘coalities’ van werkgevers onderling en arbeiders
onderling worden opgeheven. De practijk van deze strafbepalingen is, dat de
ondernemer in een bij uitstek gunstige positie verkeert, daar iedere arbeider
genoodzaakt is afzonderlijk over het looncontract te onderhandelen en
‘samenspanning’ tot staking is verboden. Hier heeft de regeering ten slotte het initiatief
genomen. Op het stuk van den kinderarbeid zal zij het aan het kamerlid Van Houten
overlaten. Hem zal Nederland in 1874 de eerste sociale wet - die tot verbod van
kinderarbeid - te danken hebben. Zoo iemand mag men geen negatief liberaal noemen.
Thorbeckes uitlating is die van den ouden staatsman, die verbitterd is tegenover den
jongeren. Het is

P.J. Oud, Honderd jaren

101
het gevaar, waaraan ieder bloot staat, als de jaren klimmen en de jeugd aan de deur
klopt. Gevaar, waaraan in later jaren Van Houten evenmin ontkomen zal. Want er
zal een tijd komen, waarin deze radicaal der zeventiger jaren zal worden beschouwd
als de incarnatie van het meest conservatieve liberalisme.
Zoo kondigen zich bij den dood van Thorbecke reeds de verschijnselen aan, die
de liberale partij op den duur in verschillende partijen zullen doen splijten. En die
onderlinge oneenigheid is niet de eenige oorzaak der vermindering van haar invloed.
De katholieken, in de dagen der Aprilbeweging haar meest trouwe bondgenooten,
wenden zich meer en meer van haar af en zoeken aansluiting bij de
anti-revolutionairen.
De eerste symptomen van verwijdering tusschen de katholieken en de liberalen
doen zich voor aan het einde der vijftiger jaren onder invloed van de gebeurtenissen
in Italië. De van Cavour en Garibaldi uitgaande beweging voor de italiaansche eenheid
vindt in liberale kringen levendige sympathie. De roomsch-katholieke bladen
daarentegen smalen dag in dag uit op den ‘rooverkoning’ van Sardinië, die het
‘goddelijk recht’ met voeten treedt. Als Victor Emanuel II den titel koning van Italië
aanvaardt, gaat de nederlandsche regeering in 1861 - de baron Van Zuylen is dan
minister van buitenlandsche zaken - op hoogst voorzichtige wijze tot de erkenning
van het nieuwe koninkrijk over. Om de hartstochten niet op te wekken heeft zij
daarvan zelfs in de troonrede gezwegen. Maar van liberale zijde wordt dan gepoogd
in het adres van antwoord van de sympathie der tweede kamer met het gebeurde te
doen blijken.
In 1870 wordt de italiaansche eenheid voltooid. De troepen van Victor Emanuel
rukken Rome binnen. Aan het wereldlijk gezag van den paus wordt een einde gemaakt
en de eeuwige stad wordt de hoofdstad van het koninkrijk Italië. De katholieken in
ons land zenden petitionementen aan onze regeering om haar te bewegen stappen te
doen tot herstel van 's pausen souvereiniteit. Een interpellatie-Kerstens brengt in de
laatste dagen van het kabinet-Van Bosse-Fock de zaak in de tweede kamer ter sprake.
Daarbij komt Fransen van de Putte met een motie, die uitdrukkelijk wil uitspreken,
dat de nederlandsche staat niet tot interventie geroepen is. De motie wordt wel
verworpen - Thorbecke is onder de tegenstemmers -, maar dat 32 liberalen er voor
stemmen, zet natuurlijk veel kwaad bloed. Een motie-Cremers, die eenvoudig haar
goedkeuring hecht aan de houding der regeering, wordt daarna aangenomen. Ook
deze, volkomen overbodige, motie is niet geschikt tot bevordering der
verstandhouding.
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Op al deze fouten zetten de liberalen de kroon, als zij op de begrooting voor 1872
door aanneming van een amendement-Dumbar de gelden schrappen, die voor het
gezantschap bij den paus zijn uitgetrokken en daardoor de regeering verplichten dat
gezantschap op te heffen. Zeker, zuiver zakelijk geredeneerd, is niets tegen die
opheffing in te brengen. Men kan bij een Kerkelijken Staat, die feitelijk niet meer
bestaat, geen gezant behouden. Het gezantschap zou aldus zijn getransformeerd in
een zending niet bij een staatshoofd, maar bij het hoofd eener bepaalde kerk en dit
strijdt met het beginsel der scheiding van kerk en staat. Het is alles waar, maar in de
staatkunde heeft men ook te rekenen met zekere imponderabilia en dit hadden de
liberalen, indien zij althans prijs stelden op een goede verhouding tot de katholieken,
niet moeten vergeten. Thorbecke, die dit wel inzag, is de afschaffing van het
gezantschap dan ook weinig naar den zin geweest.
Van hun zijde handelen de katholieken ook niet altijd verstandig. Zoo onthouden
zij zich in 1872 bij de Aprilfeesten - men herdenkt dan de verovering van Den Briel
- en bij latere gedenkdagen uit den tachtigjarigen oorlog.
De groote kloof tusschen liberalen en katholieken ontstaat echter op het terrein
van het onderwijs. Hier gaat de stoot van den paus uit. Van de aanvankelijke liberale
neigingen van Pius IX is niets overgebleven. In de latere regeeringsjaren van dezen
kerkvorst is het liberalisme zijn onverzoenlijke vijand. In 1864 verschijnt de encycliek
Quanta cura, die zich richt tegen de ‘voornaamste dwalingen van onzen treurigen
tijd.’ Daarin wordt het beginsel der vrijheid van geweten en van godsdienst
veroordeeld als een vrijheid, die tot het verderf leidt. Immers, als het vrij zou staan
aan de menschen om van gedachten te wisselen over hun verschillende meeningen,
zullen er altijd lieden zijn, die weerstand zullen bieden aan de waarheid. Aan de
encycliek is toegevoegd de Syllabus errorum, opsomming in tachtig genummerde
stellingen van de voornaamste dwalingen van den tijd, die door den paus worden
verworpen. Stelling 47 verklaart het tot een dwaling, dat de beste inrichting der
burgerlijke maatschappij verlangt, dat de volksschool voor alle kinderen zal openstaan
en dat de scholen zullen bevrijd zijn van allen invloed der kerk en aan het burgerlijke
gezag onderworpen.
Op encycliek en syllabus gronden nu de nederlandsche bisschoppen in Juli 1868
hun ‘mandement’ aan de hun toevertrouwde geloovigen. Zij verklaren daarin ‘dat
het niet-Katholieke onderwijs met den dag voor de Katholieke jeugd meer en meer
onbruikbaar, uiterst gevaarlijk dreigt te worden.’ Dit doet de behoefte aan
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katholiek onderwijs meer en meer dringend worden. Want: ‘De Kerk wil, dat de
jeugd in wetenschappen onderwezen worde, maar zij eischt tevens, dat dit onderwijs
in alle opzichten Katholiek en godsdienstig zij.’ Ook ‘godsdienstloos, onzijdig
onderwijs’ wordt derhalve verworpen. Men mag dergelijk onderwijs slechts
aanvaarden ‘als eene droevige noodzakelijkheid’, als onderwijs op een school ‘die
de H. Kerk in allen deele goedkeurt’ niet binnen het bereik is. Overal, waar het kan,
eigen scholen op te richten is der katholieken plicht. ‘Wij twijfelen dan ook niet, of
al hetgeen de Eerwaarde Geestelijkheid, overeenkomstig de beginselen in dit herderlijk
schrijven vervat, in de verschillende parochiën van onze bisdommen, ter oprichting,
bestendiging en bevordering van Katholieke scholen zal ondernemen, of hetgeen
wij, uwe Bisschoppen, oordeelen uit kracht onzer herderlijke plichten nog te zullen
moeten doen, zal ingang bij u vinden.’
Nu de roomsch-katholieken aldus ten strijde gaan voor de eigen bijzondere school
is de weg betreden, de op den duur tot nauwe samenwerking met de
anti-revolutionairen zal moeten leiden. Van hun kant gaan de laatsten den band met
de conservatieven verbreken. Het valt Groen niet gemakkelijk. Tot deze partij
behoorden - wij citeeren Diepenhorst - ‘vele zijner lieve vrienden, die zich den
christen-naam niet schaamden, maar wier politiek besef te zwak was ontwikkeld om
te peilen het verderfelijk revolutie-beginsel, dat ook aan het conservatisme ten
grondslag lag.’ Eindelijk wordt echter met de oude vrienden gebroken. ‘Ik mag niet
anders. Ik zal niet anders. Al bleef ik gansch alleen.’ En nauw sluit Groen zich aan
bij Keuchenius en den jongen Abraham Kuyper, op welken laatste na Groens dood
in 1876 de profetenmantel zal overgaan. De strijdleus heeft Groen in 1869 aangegeven
op den omslag van het eerste nummer der Nederlandsche Gedachten:
‘'t Geheim van allen zegen
(Oranje en Neêrland hoor 't)
Is in Gods vrees gelegen
Zijn dienst, zijn gunst, zijn Woord!’

De strijd der voorstanders van de bijzondere school wordt bevorderd doordat de
openbare school meer en meer evolueert in de richting der ‘neutraliteit’. Het gaat
een anderen kant uit, dan de voorstanders der groninger richting, aanhangers der wet
van 1806, hebben bedoeld. Als schoolopziener heeft Hofstede de Groot in October
1860 de onderwijzers toegesproken: ‘Onthoudt u van godgeleerden twist. maar neemt,
wat voor de kinderen op de
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openbare school dienstig is, uit het Christendom over .... Ontziet uwe Joodsche
kinderen, maar niet zoozeer, dat gij zoudt vergeten, uwe Christelijke leerlingen te
voorzien van het allernoodigste. Geeft onderricht in de Bijbelsche geschiedenis;
verhaalt bij de hooge feesten Jezus' geboorte, opstanding, hemelvaart, kerkstichting
.... Behandelt de Israëlieten met eerbied, zonder hen iets van dit alles op te leggen;
maar toch ook als een overkleine minderheid, die zich naar de overgroote meerderheid
moet schikken. Doet gij dat niet, dan zal de bijzondere school al spoedig op menige
en weldra op elke plaats de openbare school overvleugelen, en zal deze verdienen
overvleugeld te worden.’ De opperrabijn heeft in deze rede aanleiding gevonden tot
protest en Hofstede de Groot is na een 28-jarige ambtsvervulling als schoolopziener
ontslagen.
In 1869 heeft een vrijzinnig blad Het Noorden geschreven, dat als een onderwijzer
bepaald over de onsterfelijkheid spreken wil, hij de volle waarheid moet zeggen, dat
sommigen er aan gelooven en anderen niet. Anders maakt hij zich schuldig aan
‘verstands-beneveling’ der kinderen. Heemskerk heeft er over geinterpelleerd: ‘Zal
men zoover gaan, het Godsbegrip en het onsterfelijkheidsbegrip als dogma, als punten
van verschil, te beschouwen? .... Mij dunkt, de openbare school heeft geen grooter
vijanden, geen sterker ondermijners, geen gevaarlijker tegenstanders dan de
voorstanders, die de neutraliteit zoover zouden willen drijven.’ Maar minister Fock
meent, dat de wet het aldus wil.
Zoo wordt het schoolvraagstuk meer en meer tot een brandende kwestie. En met
een ander probleem, dat van het kiesrecht, gaat het denzelfden kant op. Hier gaat het
om twee punten: de kiestabel en de census.
De kiestabel. Beschamender voorbeeld van politiek winstbejag is moeilijk aan te
wijzen. Die tabel geeft de districtsindeeling aan. Zij moet om de vijf jaar worden
herzien, opdat het aantal leden der tweede kamer - een lid op 45.000 inwoners - in
overeenstemming blijve met het steeds stijgende bevolkingscijfer. Hier ontwikkelt
zich een volledig systeem van kiesrecht-geografie, naar de praktijken van den
amerikaanschen staatsman Elbridge Gerry uit Massachusetts onder den naam
‘gerrymandering’, ook buiten Nederland befaamd, dat er op is gericht aan de eigen
partij zooveel mogelijk voordeelen te verschaffen. Van Houten heeft ons een levendige
beschrijving nagelaten van de herziening der tabel in 1869. Toen was in het noorden
Heerenveen de aangewezen plaats voor een nieuw district. Maar men volgde liever
den volmaakt ongebruikelijken weg het bestaande dubbele district Sneek tot een
driedubbel district te maken. Dan was men er zeker van, dat
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dit district liberaal zou blijven kiezen en voorkwam bovendien, dat in Heerenveen
een radicale advocaat zou worden gekozen, van wien men weinig meegaandheid
tegenover Thorbecke verwachtte. De over deze aangelegenheid onder leiding van
Thorbecke gehouden voorvergadering der liberale partij deed Van Houten die partij
niet van idealistische zijde kennen. Maar de onpartijdigheid gebiedt hem te erkennen,
dat de conservatieven de kieswetgeografie even vlijtig beoefenden. Beide partijen
hadden elkander in dit opzicht niets te verwijten.
Bij de wet tot herziening van de kiestabel van 1869, die het aantal kamerleden op
80 heeft gebracht, heeft Heemskerk Azn. eensklaps bij amendement de kwestie van
den census ter tafel gebracht. Dit amendement is radicaal genoeg. Het wil in alle
gemeenten, behalve de 23 meest bevolkte, den census brengen op het grondwettelijk
toelaatbare minimum van ƒ 20.-. De voorsteller heeft het aangeprezen met een beroep
op den geest van den tijd. Ook elders in Europa ontwaart men groote neiging tot
uitbreiding van het stemrecht. Onder de arbeidende klassen heeft deze wensch zich
hier en daar eveneens geopenbaard. Die uitbreiding kan ook zonder wezenlijk gevaar
plaats vinden. In ons land leert de ondervinding, dat daar, waar de census het laagst
is, de verkiezingen niet minder ordelijk plaats hebben dan elders.
Zoowel bij de liberalen als bij de anti-revolutionairen is de wensch naar verbetering
van den census algemeen. Is echter de herziening der kiestabel de gelegenheid, om
dit vraagstuk ‘onvoorbereid en ontijdig’ tot een beslissing te brengen? Thorbecke
meent, dat dit niet het geval is en met zijn voorstel om het amendement ter zijde te
schuiven gaat de meerderheid mede. De antirevolutionair Van Wassenaer van Catwyck
heeft censusverlaging in het bijzonder bepleit, omdat de worm, die aan de uitoefening
van ons kiesrecht knaagt, is, dat de strijd er een is over personen en niet over zaken.
En dit terwijl de natie, indien men maar niets aan het kiezersoverleg in den weg zou
leggen, de kwesties, waarom het gaat, zeer goed zou begrijpen. Die kwesties zijn de
koloniale, de inkomstenbelasting en het onderwijs. ‘Une transformation des parties
se prépare.’ De afscheiding tusschen liberaal en conservatief zal ophouden, omdat
de grond daarvoor niet meer bestaat. Een goede toestand zal worden voorbereid, als
men de constitutioneele ontwikkeling der natie niet tegenwerkt. Daarvoor is noodig,
dat de kiesvereenigingen haar werking zien uitgebreid. Niet op de vraag of A dan
wel B aan de groene tafel zit, maar op die of het bestuur van het land in den zin van
vooruitgang goed en degelijk wordt gevoerd, komt het aan.
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Heeft Thorbeckes laatste kabinet het census-vraagstuk laten rusten - defensie- en
belastingvraagstuk moesten immers voorgaan - Geertsema, de minister van
binnenlandsche zaken in het door De Vries gevormd ministerie, komt met een
‘censuswet’. Het ontwerp gaat minder ver dan het amendement-Heemskerk. In 43
gemeenten zal de census boven het grondwettelijk minimum blijven. De sympathie,
in 1869 algemeen uitgesproken voor het denkbeeld der uitbreiding van het kiesrecht,
blijkt niet aanwezig, nu een concreet voorstel wordt gedaan. Het is een gewoon
verschijnsel in het parlementaire leven. Instemming betuigen met een abstracte
gedachte is gemakkelijk genoeg; zij bindt tot niets. Maar een concreet voorstel aan
een meerderheid helpen is heel iets anders. Dit heeft consequenties en als het gaat
om het kiesrecht raken die consequenties een kamerlid te persoonlijk. Is men wel
zeker, dat de eigen partij door de uitbreiding van het stemrecht geen schade lijden
zal? Is de eigen zetel nog wel verzekerd, als het kiezerskorps veranderd wordt?
Daarom is het wel van belang eerst eens te weten, wat de gevolgen van het nieuwe
kiesrecht zullen zijn. En daarom moet de regeering eerst maar eens onderzoeken,
hoeveel kiezers er in de verschillende districten bij zullen komen. Ja, eigenlijk ziet
de groote meerderheid der kamer de noodzakelijkheid van een algemeene
censusverlaging niet in. Het klinkt heel anders dan eenige jaren geleden bij het
amendement-Heemskerk en men krijgt den indruk, dat zij gelijk hebben gehad, die
er destijds Heemskerk van hebben verdacht, dat zijn voorstel meer was ingegeven
door de begeerte het de regeering lastig te maken dan door een oprecht verlangen
naar uitbreiding van het kiesrecht.
Het regeeringsonderzoek maakt de kamer natuurlijk niet veel wijzer. De regeering
kan wel vertellen, hoeveel kiezers er bij zullen komen, doch zij weet ook niet, of
deze nieuwelingen op de eene of op de andere partij zullen stemmen. En dat is toch
eigenlijk het eenige, dat de kamer interesseert. Want het openbaar debat over het
voorstel is niet anders dan een loven en bieden, waarbij de achtergedachte is, wat
brengt ons de meeste politieke winst. Daarbij gaat het vooral om de tegenstelling
stad en platte land. De liberalen willen kiesrechtuitbreiding in de steden en minder
invloed van het platte land. De anti-revolutionairen daarentegen willen uitbreiding
van het kiesrecht ten platten lande. De kiezers op het land - zoo is de liberale
zienswijze - zijn minder ontwikkeld en loopen dus te eer ‘aan den leiband van pastoor,
predikant of welke andere invloedrijke persoon in deze of gene gemeente’. Het
antirevolutionaire oordeel staat er lijnrecht tegenover. Wie de plattelanders ziet als
‘een domme kudde schapen, die door pastoors of
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domine's gedreven wordt’ kent den werkelijken toestand niet. En als de liberalen
bang zijn, dat uitbreiding van het kiesrecht op het platte land het neutraal onderwijs
in gevaar zal brengen, vraagt de anti-revolutionair: Zou het geen weldaad zijn, als
er op het gebied der school een eerlijke concurrentie mogelijk werd gemaakt?
Concurrentie werkt heilzaam, monopolie is de dood van ontwikkeling.
Geertsema is den liberalen eenigszins tegemoetgekomen door den plattelandscensus
nader op zes gulden boven het grondwettelijk minimum te bepalen. Zoo komt hij op
ƒ 26. Maar de liberalen willen naar ƒ 28 en de anti-revolutionairen naar ƒ 24. Alle
amendementen worden verworpen, maar het regeeringsvoorstel gaat denzelfden weg.
Een combinatie van liberalen en anti-revolutionairen stemt artikel 1 van het ontwerp
af. Omdat zij den census van ƒ 24 niet kunnen verkrijgen, geven de
anti-revolutionairen ook den census van ƒ 26, die toch altijd nog verlaging beteekent,
prijs. Het is het resultaat van een politieke berekening: de winst, die de verlaging op
het platte land ons brengen zal, zal niet opwegen tegen het verlies, dat de grootere
verlaging in de steden ons zal opleveren. Aldus constateert de liberale hoogleeraar
Buys. En als De Standaard, Kuypers dagblad, zegt, dat het hier alleen gold een
‘reculer pour mieux sauter’ weigert Buys ‘de acceptatie van die noodmunt’. Doch
Kuyper blijft volhouden, dat de wet den anti-revolutionairen wel degelijk voordeel
zou hebben gebracht. In de winst van enkele leden zou echter voorshands ‘het groote
vraagstuk van het kiesstelsel gesmoord zijn.’ Aldus aan tijdelijk voordeel een politiek
beginsel opofferen, mocht niet. De anti-revolutionairen hebben daarom het eenige
middel gekozen, waardoor de kwestie kon worden opengehouden. ‘Nu de wet
afgestemd is, blijft het vraagstuk der census-verlaging onmisbaar deel van het
staatkundig program der actieve staatspartijen.’
Wij zijn met ons verhaal al eenigermate vooruit geloopen op de geschiedenis van
het ministerie-De Vries-Geertsema. Wij moeten die geschiedenis thans iets vroeger
ophalen. Het kabinet heeft ten gevolge van de verdeeldheid in de liberale gelederen,
eigenlijk van den eersten dag af een lijdensweg moeten gaan. De eenige successen
der regeering zijn de nieuwe indische tariefwet en de wet op de besmettelijke ziekten.
De eerste is een hoogst belangrijke maatregel, die door Van Bosse voorbereid, door
Fransen van de Putte - in het kabinet-de Vries de beheerder der koloniale portefeuille
- wordt tot stand gebracht. Hij brengt voor Indië een uniform laag tarief. De
differentieele rechten, die Nederland een bevoorrechte positie boven andere landen
verschaffen,
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verdwijnen. Pogingen, van de kamer uit aangewend, Nederland en Indië door een
tolunie te vereenigen, mislukken. Het beginsel der ‘open deurpolitiek’ wordt in zijn
vollen omvang aanvaard. Op de gunstige politieke gevolgen, die daarvan zijn te
wachten, heeft de regeering met nadruk gewezen. ‘Men zal te minder geneigd zijn,
om het bezit onzer schoone overzeesche bezittingen te benijden, als de vreemdeling
die daar de voortbrengselen zijner nijverheid aanvoert, met den Nederlander geheel
en al op ééne lijn is gesteld.’
De wet op de besmettelijke ziekten is voor de regeering geen onverdeeld succes
geweest. Tegen haar wensch heeft de tweede kamer er niet onbelangrijke wijzigingen
in gebracht. Daartoe behoort de indirecte vaccinatie-dwang, die den
anti-revolutionairen steeds een doorn in het oog zal blijven. Hij wordt gegoten in
dezen vorm, dat geen onderwijzer of leerling, die niet tegen de pokken is ingeënt, in
de school mag worden toegelaten. Reeds Thorbecke had iets dergelijks voorgesteld,
doch Geertsema heeft er niet van willen weten. Een zoodanige beperking der
individueele vrijheid gaat hem te ver. Een amendement, van liberale zijde voorgesteld,
brengt haar niettemin in de wet. Hevig verzet hebben de anti-revolutionairen geboden.
Dat de wet iemand verplicht zijn lichaam aan een operatie te onderwerpen noemen
zij ‘voorbeeldeloos’. Voor de gewetensbezwaarden geldt het een belemmering van
hun godsdienstige vrijheid, die de grondwet niet wil. Hier staan de katholieken aan
de zijde der liberalen. Het belang der volksgezondheid moet het zwaarste wegen.
Het argument, dat inbreuk wordt gemaakt op het recht van ieder individu op zijn
lichaam, wijst de katholiek Heydenryck af. Worden vele personen niet gedwongen
hun vaderland te verdedigen en ‘hun lichaam daaraan ten offer te brengen en den
dood tegemoet te snellen’?
Merkwaardig genoeg, wordt ongeveer te zelfder tijd een poging van den minister
van oorlog Van Limburg Stirum om die verplichting tot deelneming aan de
landsverdediging tot een persoonlijke te maken door de plaatsvervanging af te
schaffen, verijdeld. De minister heeft gemeend, dat een doeltreffende legerhervorming
alleen kan worden ondernomen, indien eerst de remplaçanten verdwijnen. Hij krijgt
de meerderheid der kamer niet mede. Zeker, die meerderheid keurt in beginsel de
plaatsvervanging niet goed. Dit doet wel een oud-militair als De Bieberstein. Die
vindt de plaatsvervangers nog zoo kwaad niet. Hebben zij bij Waterloo, Brussel,
Hasselt, Leuven, op de citadel van Antwerpen ook niet gestreden? Zijn er niet
uitmuntende officieren, ja, generaals uit voortgekomen? En is het instituut voor de
burgerij niet heel nuttig? Ook voor hen, die uit christelijk beginsel hun zonen willen
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vrijwaren tegen de verleiding, de afschuwelijke gewoonten, het drankmisbruik,
waaraan zij in den dienst zijn blootgesteld?
Zoo ver gaan de meesten niet. Maar zij moeten toch van de afschaffing der
plaatsvervanging als maatregel op zichzelf niets hebben. Die afschaffing is alleen te
aanvaarden als onderdeel van een algeheele legerhervorming. Absolute persoonlijke
dienstplicht - betoogt De Roo van Alderwerelt - is alleen vereenigbaar met algemeenen
dienstplicht. Ons stelsel van beperkte contingenten, samengesteld door loting, met
vrijstelling bovendien van de eenige zoons - en de laatsten komen het meest voor in
de meest aanzienlijke geslachten - kent op de meest willekeurige wijze aan de
vrijgestelden een privilege toe. Ieder dienstplichtige is daardoor een ‘plaatsvervanger
malgré lui.’ Hem te verbieden een ander voor zich te doen optreden is niet billijk,
niet consequent, niet rationeel.
Illiberaal moge De Roo dit stelsel noemen, ons smaakt het betoog van Van Limburg
Stirum, al is het dan wat hoogdravend, toch beter. Een verderfelijke krankte noemt
hij het remplaçantenstelsel, in strijd met onze hoogste wet. ‘Herstellen wij, hoe eer
zoo beter, de gezondheid van de natie, opdat rijken en armen allen den dienst leeren
hoogachten als een onvervreemdbaar recht, als een heiligste aller plichten jegens den
Koning en het vaderland.’ De minister denkt er dan ook niet aan zijn ambt te blijven
waarnemen, als zijn wet verworpen wordt.
En de wet wordt verworpen. De andere ministers hebben er dan ook genoeg van.
Dat kort te voren de premier zelf, die het departement van justitie beheert, zijn ontwerp
op de rechterlijke organisatie - het hoeveelste sedert 1848? - heeft zien afwijzen, zal
tot dit besluit wel het zijne hebben bijgedragen. Maar het blijft bij het heengaan van
den minister van oorlog alleen. Want pogingen om een nieuw kabinet te vormen
mislukken en de overige ministers nemen, na in Weitzel een nieuwen minister van
oorlog te hebben gevonden, in het najaar van 1873 in arren moede hun portefeuilles
maar weer op. Weitzel gelukt het althans een nieuwe vestingwet aangenomen te
krijgen, waarbij de verdediging wordt geconcentreerd op de vesting Holland en de
vestingen in de buitenprovinciën worden ontmanteld. Zijn collega van marine Brocx
daarentegen, die tot dusver buitengewoon fortuinlijk is geweest - hij heeft van 1868
af onafgebroken van de verschillende kabinetten deel uitgemaakt - ziet zijn begrooting
voor het jaar 1874 verworpen en treedt af.
De verwerping der marine-begrooting is het gevolg van den in 1873 uitgebroken
Atjeh-oorlog. Daaraan is een lange lijdensgeschiedenis voorafgegaan. In 1824 hebben
Engeland en Nederland
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het ‘Sumatra-tractaat’ gesloten. Daarbij zijn alle bezittingen op Sumatra aan Nederland
en die op het vaste land van Indië aan Engeland afgestaan. Tot de nederlandsche
bezittingen behoort Atjeh niet. Dit is een onafhankelijke staat. Nederland heeft echter
op zich genomen zorg te dragen, dat Atjeh ‘zonder iets van zijne onafhankelijkheid
te verliezen, aan den zeevaarder en handelaar die voortdurende veiligheid zal
aanbieden, die daar niet schijnt gevestigd te kunnen worden dan door de gematigde
oefening van den invloed eener Europeesche mogenheid.’ Het is duidelijk, dat hier
in één adem twee dingen genoemd worden, die onvereenigbaar zijn. Hoe kan men
de veiligheid in de Atjehsche wateren handhaven, zonder iets aan de onafhankelijkheid
van dat rijk te kort te doen?
De veiligheid in die wateren laat dan ook tientallen van jaren alles te wenschen.
Niet alleen nederlandsche, ook vreemde schepen zijn daarvan herhaaldelijk het
slachtoffer. Het brengt het groote gevaar met zich, dat een andere mogendheid zich
met de zaak zal gaan bemoeien en daardoor vasten voet op Sumatra zal verwerven,
hetwelk voor Nederland niet zonder bedenking zal zijn. Het is dus hoogst gewenscht,
dat de nederlandsche regeering van de belofte Atjhes onafhankelijkheid te eerbiedigen
wordt ontslagen. Dit geschiedt in 1871. Dan wordt met Engeland een tractaat gesloten,
waarbij aan dat land de nederlandsche bezittingen op de kust van Guinea worden
afgestaan. Een der contrapraestaties is daarbij, dat ‘Hare Britsche Matjesteit (afziet)
van alle vertoogen tegen de uitbreiding van het Nederlandsch gezag in eenig gedeelte
van Sumatra.’
Zoo krijgt Nederland de vrije hand tegenover Atjeh. De regeering in het moederland
wenscht, dat daarvan met groote voorzichtigheid gebruik zal worden gemaakt. Van
de Putte gevoelt niets voor een oorlog met Atjeh. Is men in Indië minder voorzichtig
of is men er overtuigd, dat een oorlog toch onvermijdelijk is? Hoe het zij, als nieuwe
moeilijkheden met Atjeh opnieuw buitenlandsche tusschenkomst doen vreezen en
de sultan weigert de gevraagde opheldering te geven, verklaart de indische regeering
hem den oorlog. Daarmede begint een strijd, die ongeveer dertig jaar zal duren.
De indische regeering neemt de zaak al dadelijk veel te licht op. De
legercommandant heeft gemeend, dat de troepen der expeditie ‘waarschijnlijk niet
eens of mogelijk eenmaal slaags zouden raken’ en ‘dat de zaak wel spoedig zou
afloopen.’ In werkelijkheid wordt de eerste tocht een volslagen mislukking. De
expeditie moet, na ernstige verliezen te hebben geleden, bij de nadering van den
kwaden moesson weder worden ingescheept. De tweede expeditie,
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in het laatst van 1873 uitgezonden, is gelukkiger. Zij verovert den kraton. Men hoopt
daarmee het einde van den oorlog te hebben bereikt, doch het zal weldra blijken, dat
dit allerminst het geval is. Men staat integendeel nog aan het begin.
Voor de oppositie in de staten-generaal beteekent de loop van zaken een
aanvalspunt te meer op de regeering. Van de Putte weet haar nog wel van zich af te
houden, maar, gelijk gezegd, Brocx wordt slachtoffer. Hem verwijt men den slechten
toestand der marine, die bij de expeditie naar Atjeh maar al te duidelijk aan den dag
is getreden. Dat Brocx weinig collegiaal de verantwoordelijkheid op den minister
van koloniën wil werpen, baat hem niet. Zijn begrooting wordt afgestemd en hijzelf
aldus tot heengaan gedwongen.
Na al deze misère heeft de verwerping der censuswet ten slotte de deur dicht
gedaan. Het kabinet gaat nu werkelijk heen en bij de verwarring, die er in de liberale
gelederen heerscht, is er voor het oogenblik geen uitzicht, dat de liberalen aan het
bewind kunnen blijven. Zoo komen de conservatieven aan bod. Heemskerk vormt
een kabinet. Het bestaat vrijwel geheel uit voorstanders van de openbare school.
Slechts één anti-revolutionair, Van Lynden van Sandenburg, maakt er deel van uit,
niet bepaald tot genoegen van zijn geestverwanten. Want voor hen wordt het
onderwijsvraagstuk meer en meer de spil, waarom de politiek moet draaien.
De liberalen beginnen met tegenover het kabinet een afwachtende houding aan te
nemen. Bij hun eigen onmacht kunnen zij ook moeilijk anders. Kappeyne, in wien
men thans hun leider mag zien, zet de positie in zijn beroemde redevoering van
November 1874 uiteen. Een zuiver parlementair ministerie acht hij voor het
tegenwoordige niet mogelijk. Niet mogelijk om twee redenen. De eerste is gelegen
in onze staatsinstellingen, in ons ‘irrationeel’ kiesrecht en de aftreding bij helfte in
plaats van in haar geheel van onze tweede kamer. De tweede is het afzonderlijk gaan
optreden der katholieken, die aldus de anti-liberale partij versterken, zonder zelf ooit
regeeringspartij te kunnen worden. Daarom is een overgangstijd noodig, waarin een
ministerie als dit past.
Die overgangstijd moet worden gebruikt om beginselen tegenover beginselen te
stellen. Scheidslijn in de politiek zal altijd blijven hervormingsgezindheid tegenover
hervormingsschuwheid. En daarom ontwikkelt Kappeyne het hervormingsprogram,
dat de liberalen moeten voorstaan. De redeneering, dat de staat slechts een politietaak
heeft te vervullen gaat niet meer op. Hij moet het volksbelang stellen als hoogste
doel. Van hem moet alles uitgaan ‘wat onontbeerlijk is, zal het volk voortdurend
toenemen in kennis,
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in zedelijkheid en in rijkdom.’ Dit eischt zorg voor een betere rechtsbedeeling, voor
de openbare gezondheid, voor het verkeerswezen, voor alle takken van het onderwijs.
Doch alleen voor het openbaar onderwijs. Van concurrentie tusschen dat onderwijs
en het particuliere te spreken is even dwaas als te spreken van concurrentie tusschen
de rechtspraak van scheidslieden en die der rechters van den staat. Ook hervorming
van het belastingstelsel is noodig.
Den principieelen strijd voor deze dingen gaan wij tegemoet en Kappeyne begroet
het zelfs met zekere vreugde, dat de kerkelijke partijen weer beginnen haar
krijgskreten te doen hooren. Van geen nieuwe wereldbeschouwing heeft de kerk ooit
iets te vreezen gehad. Toch dringen nieuwe denkbeelden nimmer door, eer de
tegenstand der kerkelijke partij is overwonnen. Als de geest van behoud zich in haar
kamp terugtrekt, is dit een teeken, dat hij in zijn laatste verschansing is
teruggedrongen. Het verschijnen der kerkelijke partijen op politiek terrein is dus een
gelukkig voorteeken. Het einde van den strijd is nabij.
Hoe deerlijk heeft de liberale leider zich vergist. Het moge waar zijn, dat de
conservatieve partij bezig is te verdwijnen, in de liberale partij zelf zullen vooruitgang
en behoud scherp tegenover elkander komen te staan. En de strijd met de kerkelijke
partij begint pas. Geharnast stelt Kuyper zich tegenover Kappeyne. Gouda heeft hem,
in zijn zeven en dertigste jaar, in 1874 voor de eerste maal naar de kamer
afgevaardigd. Een man van buitengewoon formaat deze Abraham Kuyper. Predikant
met moderne neigingen, op zijn eerste standplaats Beesd tot het zuivere calvinisme
bekeerd. Weldra beroepen naar Utrecht, daarna naar Amsterdam. Spoedig bovendien
de eerste onder de journalisten. Een man, die taal en stijl beheerscht als geen ander.
Zijn Standaard legt er iederen dag, zijn Heraut iedere week getuigenis van af. Hoe
verstaat hij de kunst om het ‘klavier der volksconscientie’ te bespelen. Hoe grijpen
zijn beelden in het hart van die groote massa van ‘kleine luyden’, geringen naar de
wereld, wien voor het meerendeel de wet nog het kiesrecht onthoudt, doch die door
zijn woord aangevuurd in kinderlijk vertrouwen hun offers brengen - zware offers
vaak bij hun schamel bezit - voor hun eigen bijzondere school.
Op het gebied van die school zal Kuyper zijn grooten strijd met Kappeyne voeren,
met het kamerlid Kappeyne eerst, met den minister Kappeyne straks. Het is in 1874
aanstonds begonnen. Kan eenig vader beweren - zoo heeft Kappeyne gevraagd -, dat
het zijn plicht is zijn kind het onderwijs te onthouden, wanneer de staat zijn school
daarvoor kosteloos openstelt? Als men zegt,
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dat dan de minderheid wordt onderdrukt, dan zou hij bijna zeggen: ‘Welnu, dan moet
die minderheid maar worden onderdrukt, want dan is zij de vlieg, die de gansche
zalf bederft en heeft zij in onze maatschappij geen recht van bestaan.’
Hoort Kuypers meesterlijk antwoord. Als ooit Kappeyne aan de regeeringstafel
plaats zou nemen en desnoods ‘de vlieg dooden zou, die de bereide zalf bederven
kon’, hij zou hem toeroepen: ‘neem dan ook uit het wapenschild der Nederlanden
weg den Leeuw, het beeld der fierste vrijheid en stel er voor in stede den Adelaar
met het lam in de klauw, beeld der tyrannie.’ En dan wijdt Kuyper nog een
Standaard-artikel aan de doode vlieg. Want het woord doode, dat hier in de Schrift
staat, liet Kappeyne weg. Niet omdat hij de Schrift niet kent, niet omdat het woord
hem bij vergissing aldus ontviel. Want bij hem is ‘elke spierbeweging van het woord
berekend’, bij hem moogt ge ‘beide termen op de goudschaal leggen’, bij hem is
‘bruto en netto gewicht’ één. Neen, hij liet het doode weg, omdat ‘bij de doode vlieg
de vingerkneep overbodig (ware), die het verdrukken der minderheden symboliseeren
moest.’
Het lager onderwijs komt onder Heemskerks kabinet vooralsnog niet aan de orde.
Hij heeft het - het woord is wederom van Kuyper - beleefdelijk in de antichambre
gelaten met zachtzinnig verzoek om een poos te wacchten ‘omdat de professoren
nog binnen waren.’ Want Heemskerk laat de regeling van het hooger onderwijs
voorgaan. Die regeling brengt vrijheid om bijzondere hooge scholen op te richten.
Wetenschappelijke graden verleenen mogen die scholen echter niet. Dit blijft aan de
openbare universiteiten voorbehouden. Maar de nieuwe wet zal toch mogelijk maken,
dat Kuyper straks in Amsterdam zijn vrije universiteit gaat stichten.
Behalve deze hooger-onderwijswet heeft het kabinet een wet tot aanmerkelijke
uitbreiding van het spoorwegnet tot stand weten te brengen. Dit geschiedt echter niet
dan nadat het vraagstuk der spoorwegverbinding van Rotterdam de regeering in
conflict met de eerste kamer heeft gebracht. De minister van binnenlandsche zaken
Heemskerk en zijn collega van financiën Van der Heim hebben daarin - het is
September 1875 - aanleiding gevonden hun ontslag aan te vragen. De koning heeft
daarop ‘een stellig weigerend antwoord’ gegeven en de ministers, te volle hun
verantwoordelijkheid voor deze beslissing erkennende, hebben besloten hun
betrekkingen te blijven waarnemen.
Een nieuwe ministerieele crisis volgt binnen het jaar. De minister van oorlog
Weitzel, overgegaan uit het vorig kabinet, heeft moeilijkheden met de kamer gekregen
over de uitvoering
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van zijn vestingwet en is in April 1875 vervangen door Enderlein. Deze is, wegens
verwerping van zijn vestingbegrooting, nog vóór het jaar 1875 ten einde is, weer
verdwenen. De derde minister De Klerck ziet binnen zes maanden zijn militiewet gericht op uitbreiding van het contingent met handhaving der plaatsvervanging verworpen. Dan biedt het heele kabinet zijn ontslag aan, doch het komt - nadat de
koning een advies van Kappeyne heeft ingewonnen - met uitzondering van de
ministers van oorlog en koloniën, die door andere worden vervangen, na een
langdurige crisis daarvan weder terug.
Inmiddels heeft de minister van financiën eindeloos te tobben met de regeling van
het muntstelsel. Wij hebben verteld, hoe in de dagen van Thorbeckes eerste kabinet
Van Bosse het land een goed geregeld stelsel heeft bezorgd op den zilveren standaard
gebaseerd. De geweldige daling van den zilverprijs heeft den wetgever in 1873
verplicht de aanmunting van zilver te verbieden. Nederland heeft thans in het geheel
geen muntstandaard meer. Van Delden minister van financiën in het kabinet-De
Vries, heeft reeds gepoogd tot den gouden standaard over te gaan. De tweede kamer
heeft het hem belet. Als zijn opvolger Van der Heim het opnieuw probeert, steekt
de eerste kamer hem een stok tusschen de beenen. De minister moet zich dan redden
met een noodwet, die het verbod van zilveraanmunting handhaaft en die eerst in 1901
door een definitieve wet zal worden vervangen. Practisch heeft Nederland echter
voortaan den gouden standaard.
Een lichtpunt bij dit alles is, dat Van Lynden van Sandenburg, de minister van
justitie, er eindelijk in slaagt de reorganisatie der rechterlijke indeeling tot stand te
brengen. Een aantal gerechtshoven, rechtbanken en kantongerechten, waarvoor geen
behoorlijk werk is, verdwijnen. Tot dusver is dit vanwege den invloed der locale
belangen - een kamerlid moet zijn district te vriend houden - aan geen van 's ministers
voorgangers gelukt. De minister heeft een handigen truc toegepast. Hij komt niet
met één wet, doch met verschillende wetten voor de verschillende deelen van het
land. Zoo krijgen de locale minderheden geen kans zich te vereenigen tot een
meerderheid.
Wij komen weer terug tot het lager onderwijs. Van twee zijden wordt op herziening
der wet van 1857 aangedrongen. Van den kant der voorstanders van het bijzonder
onderwijs en van den kant van hen, die verbetering van het openbaar onderwijs
verlangen. Onder de laatsten staat de vereeniging ‘Volksonderwijs’ vooraan. Zij
verlangt leerplicht, kosteloos onderwijs, verbetering van opleiding en positie der
onderwijzers. Beide partijen, hoe scherp

P.J. Oud, Honderd jaren

115
zij tegenover elkander staan, zijn even ontevreden over Heemskerks stilzitten. Kuyper
interpelleert in Mei 1875 den minister en dringt er op aan, dat deze kleur zal bekennen:
‘Dare to be a straight-out man,
Dare to stand alone
Dare to have a purpose firm,
Dare to make it known.’

Moens, kamerlid en schoolopziener, een der oprichters van ‘Volksonderwijs’ grijpt,
als het hem te lang duurt, naar het parlementair initiatief. Vóór zijn ontwerp in
openbare beraadslaging komt, verschijnt echter een voorstel der regeering. Het doet
kleine concessies aan de bijzondere school en brengt eenige verbetering voor het
openbaar onderwijs. Maar het voldoet noch aan de eene, noch aan de andere partij.
Het in Maart 1877 uitgebrachte voorloopig verslag der tweede kamer luidt dan ook
hoogst ongunstig.
Inmiddels naderen de verkiezingen voor de tweede kamer van den zomer van
1877. Bij die verkiezingen wenscht Kappeyne een beroep op de natie te doen. Nu
de regeering de oplossing van het politieke vraagstuk ontwijkt, zegt hij den engelschen
staatsman Derby na: ‘we will go to the country.’
‘Wij leven in een klimaat, waar menigen dag in het jaar de lucht beneveld, de
hemel bewolkt is. In zulk een mistige, duistere atmosfeer verkeert sinds lang onze
politiek. Maar toch zijn er ook in ons land dagen, dat de zon hare volle kracht betoont,
dat in haar gloed alles zich verheugt. Welnu, indien men wil, dat de tegenwoordige
mistige toestand voortdure, steeds zullen de liberale beginselen blijven wat de zon,
ook op de duistere dagen, is voor de aarde; bedekt zullen zij toch regeeren, zullen
zij de eenige bron van politiek leven zijn. Maar wil men, dat weder in onze politiek
de zomerdagen doorbreken, wil men opnieuw de liberale zon in haar vollen glans
zien schijnen, dat de natie spreke en bij de stembus hare beslissende stem doe hooren.’
De natie spreekt. Zij spreekt ten gunste van de liberalen. Dezen beschikken in de
kamer over 48 van de 80 stemmen. Zij brengen aanstonds na de opening der zitting
1877-78 bij het adresdebat het ministerie-Heemskerk ten val. Het onderwijs is
daarvoor het aangrijpingspunt. ‘Dat een zoo gewichtig volksbelang schade lijdt door
het gemis aan overeenstemming tusschen regeering en vertegenwoordiging wekt
algemeene en diep gevoelde teleurstelling op’, heeft de meerderheid der tweede
kamer in het adres van antwoord op de troonrede doen opnemen. De wenk is duidelijk
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genoeg. Heemskerk, van de avontuurlijke politiek der zestiger jaren geheel genezen,
vraagt ontslag.
Kappeyne formeert. Zelf neemt hij binnenlandsche zaken. Belangrijkste figuur
naast hem is Tak van Poortvliet, beheerder van een nieuw departement: waterstaat,
handel en nijverheid, waarmede het aantal ministers tot acht wordt vermeerderd. Van
de Putte ontbreekt in de combinatie. Hij zou aanvankelijk aan koloniën zijn gekomen.
Kappeyne heeft echter een door hem gestelde voorwaarde niet willen toestaan. Die
voorwaarde is van zeer bijzonderen aard: van den koning de toestemming te erlangen
tot een door den prins van Oranje gewenscht huwelijk - vergissen wij ons niet, dan
gold het een huwelijk met een dame uit den nederlandschen adel -, waartegen Willem
III volstrekt bezwaar heeft. Kappeyne wil van deze zaak geen kabinetskwestie maken;
dan draagt hij liever den veteraan Van Bosse voor de koloniale portefeuille voor.
Van Houten gelooft, dat bij Van de Putte nog een ander motief heeft voorgezeten.
Kappeyne en hij denken niet in alle opzichten gelijk ten aanzien van de
wenschelijkheid eener herziening der grondwet. Kappeyne is eigenlijk overtuigd,
dat deze noodig is; Van de Putte wenscht zich daaromtrent in geen enkel opzicht te
binden. Het gaat daarbij vooral om het kiesrecht en de defensie. Want de voorschriften
der grondwet belemmeren den wetgever op beide punten te zeer in zijn vrijheid van
beweging. Oorlog krijgt De Roo van Alderwerelt. Hij is de liberale militaire
specialiteit. Van hem heeft men groote verwachtingen voor de bitter noodige
hervorming onzer levende strijdkrachten. Van die verwachtingen zal niets in
vervulling gaan. Behalve de grondwet zullen zijn spoedig intredende ziekte, binnen
een jaar gevolgd door zijn dood, daarvan de oorzaak zijn.
Ondanks zijn overtuiging van haar noodzakelijkheid heeft Kappeyne een
grondwetsherziening niet aanstonds in het program van het kabinet durven opnemen.
Dit vindt wel zijn voornaamste reden in zijn streven de eenheid in de liberale partij
te bewaren. Want die partij is op dit punt verdeeld. Tot de behoudende richting
behoort ook Gleichman, de secretaris der Nederlandsche Bank, die als minister van
financiën optreedt. Daarentegen behoort Tak van Poortvliet tot de vooruitstrevende
groep. Van takkianen en gleichmannianen zal men over enkele jaren gaan spreken.
Hier ligt al dadelijk de zwakte van het kabinet. Het verschil tusschen de beide
stroomingen zal het in 1879 doen uiteenvallen.
Dit verschil treedt niet aan den dag bij het hoofdpunt van het ministerieele program,
de herziening der lager-onderwijswet. Die pakt Kappeyne radicaal aan. Geen wijziging
van Van der Brugghens
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wet, een geheel nieuwe schoolwet stelt hij voor. Tot leerplicht en kosteloos onderwijs
wenscht hij niet over te gaan, maar een belangrijke verbetering der openbare school,
ook in salarieering en positie der onderwijzers, streeft hij na. Die verbetering zal
mede worden bevorderd door de gemeentebesturen, die tot dusver alles alleen betalen,
voor 30 percent van rijkswege te gaan subsidieeren. Maar wie betaalt, verlangt
zeggenschap en daarom worden de bevoegdheden van het rijksschooltoezicht vergroot.
Hier ziet Van Houten de principieele fout. De school heeft zich tot dusver aardig
aangepast aan de plaatselijke omstandigheden. In de school teekent zich de kerkelijke
gesteldheid der gemeente af. Hier ontbreekt de bijbel niet, ginds treft men het
Maria-beeld aan. Zoo houdt men op menige plaats de oprichting eener bijzondere
school tegen. Maar als het rijk zich met allerlei zaken gaat bemoeien, dwingt men
overal tot neutraliteit en draagt aldus koren op den molen van de voorstanders der
bijzondere school.
Toch gaat het streven naar neutraliteit niet zoo ver, dat de opleiding tot ‘christelijke’
deugden uit de wet wordt geschrapt. De voorstanders van het bijzonder onderwijs
willen dit wel. Zij vinden slechts twee liberalen, waaronder Van Houten, aan hun
zijde. Van Houten acht het woord ‘christelijke’ overbodig. Hij meent, dat de
christelijke deugden reeds onder de maatschappelijke begrepen zijn. Maar Kappeyne
heeft tegenover de ‘positieve christenen’ ook voor anderen het recht opgeeischt de
deugden, die zij nastreven, christelijk te noemen. ‘Men kan ons - roept hij uit - van
geloofsgemeenschap uitsluiten, van de gemeenschap der Christelijke zedenleer
weigeren wij uitgesloten te worden.’ En wanneer de tegenstanders meenen, dat de
schoonste zedenleer zonder godsdienstig geloof niets baat, dan verwijst hij hen naar
de bepaling zijner wet, die de schoollokalen buiten de schooluren voor het
godsdienstonderwijs door de kerkelijke leeraren beschikbaar stelt en noodigt hen uit
daarvan op ruime wijze gebruik te maken.
Ongekend fel is de strijd bij dit ontwerp, dat voor het bijzonder onderwijs geen
cent uit de overheidskas geven wil. Scherp formuleert Kappeyne wat in deze dagen
de liberale zienswijze is:
‘En wat is omtrent de school onze leer? Wij belemmeren u niet in het oprichten
van uwe eigen kerkelijke scholen uit uwe eigene middelen. Wij dwingen uwe ouders
niet om hunne kinderen naar onze openbare scholen te zenden. Wij richten onze
openbare scholen, ook ten uwen gevalle, zoo in, dat wanneer daar uw godsdienst
niet geëerbiedigd wordt en gij bij ons komt klagen, gij verzekerd kunt zijn, dat u
recht geschieden zal. Maar wij kunnen niet nog een stap verder gaan en het wereldlijk
gezag dienstbaar maken
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aan de uitbreiding van uwe kerkelijke macht, en aan u de beschikking geven over de
gelden, door de Nederlandsche belastingschuldigen opgebracht.’
Zoo wil het niet alleen de liberale leer, zoo wil het ook de grondwet. Tegenover
de agitatie daartegen is bezwijken mogelijk, maar voor Kappeyne wijken nooit:
‘Want op het oogenblik, dat die zegepraal zou worden gevierd, zouden de mannen,
die ons de Grondwetsherziening en het constitutioneele stelsel gebracht hebben,
tevergeefs hebben geleefd; op dat oogenblik zou het gedaan zijn met de liberale
partij; op dat oogenblik zou het staatsverdrag verscheurd zijn, in de vorige eeuw door
alle gezindheden onder gejubel geteekend, en de hoeksteen verbroken van onze
nationale eenheid, dat geloofsverschil staatsgemeenschap niet wegneemt. Op dat
oogenblik zou onze vaderlandsche geschiedenis niet meer in hare zuiverheid worden
geleerd; want in de eene school bij voorkeur het oog worden gericht op de martelaren
van Gorkum, en in de andere op de gerechte straf, die Oldenbarnevelt heeft getroffen.
De worsteling voor de vrijheid zou te vergeefs zijn geweest, want de
conscientievrijheid op den buitenlandschen vijand veroverd, zou zijn vernietigd door
de twisten van binnenlandsche factiën. Priesterheerschappij en kerkelijke
onverdraagzaamheid zouden dan in ons land den boventoon voeren. Daartegen,
Mijnheer de Voorzitter, zal, niettegenstaande alle verschil omtrent ondergeschikte
punten, de onverdeelde en in dit opzicht onverdeelbare partij, die zich gaarne de
liberale noemt, waken; want ook zij voert in haar schild het devies, waarmede de
grondlegger onzer vrijheid ons eene vaderlandsche historie geschonken heeft: “Je
maintiendrai”.’
Wij missen bij deze debatten tegenover Kappeyne een evenknie als Groen of
Kuyper. Groen is in 1876 aan het land en zijn partij door den dood ontvallen. Kuyper
heeft wegens een zware ziekte in 1877 zijn ontslag als kamerlid genomen. Maar
buiten de kamer heeft hij Kappeynes wet gebrandmerkt als de ‘scherpe resolutie’ en
in De Standaard heeft hij naar aanleiding van 's ministers memorie van toelichting
geschreven: ‘Nooit of te nimmer is de vrije school zóó ruw en zóó hardhandig
aangepakt en op zóó barbaarsche wijze van de stoep afgedrongen als in dit koele,
onbarmhartige, diepkrenkende staatsstuk.’
Kappeyne meent, dat men geen staatsgeld beschikbaar mag stellen voor de
bijzondere school. Inrichtingen, die bedoelen te verdeelen, hetgeen de wet begeert
vereenigd te houden, hebben op begunstiging geen recht, heeft hij in de toelichting
geschreven. Maar de voorstanders der bijzondere school zijn overtuigd niet
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om gunst, maar om recht te vragen. Wordt niet mede uit hun belastingpenningen de
overheidsschool onderhouden? Is het dan niet redelijk, dat hun voor hun eigen scholen
althans eenige restitutie of subsidie wordt verleend? En gaat dit alles niet te meer
klemmen, nu de openbare school zoo zeer verbeterd wordt, nu door nieuwe regelen
voor de inrichting van schoollokalen en nieuwe eischen aan het onderwijzend
personeel te stellen, de kosten voor het bijzonder onderwijs verhoogd en de
concurrentie verzwaard wordt?
Het is ons thans onbegrijpelijk, dat aan liberale zijde voor deze bezwaren niets,
maar dan ook totaal niets gevoeld wordt. Zeker, de school, die vereenigt in plaats
van verdeelt, bekoort ook ons. En ook wij hopen nog altijd, dat eenmaal weer de weg
naar de onverdeelde volksschool zal kunnen worden gevonden. Maar mag dit door
dwang? En het blijft dwang, ook al verleent men vrijheid van onderwijs, wanneer
die vrijheid gepaard gaat met de verplichting voor de overheidsschool, die men niet
wil, te betalen, terwijl voor de eigen school niets gegeven wordt. Dat men van liberale
zijde dit niet heeft ingezien, heeft calvinist en roomsch-katholiek de gelegenheid
gegeven zich te vereenigen tegenover de liberale dwingelandij. Daardoor is de klove
tusschen rechts en links ontstaan, die onze politiek meer dan een halve eeuw goeddeels
heeft beheerscht. En daardoor is het doel, dat men met de openbare school beoogde
- te vereenigen in plaats van te verdeelen - precies niet bereikt.
In de tweede kamer hebben de anti-revolutionaire leden geprotesteerd in een nota,
gevoegd bij het voorloopig verslag, waarin zij de volle verantwoordelijkheid werpen
op de regeering ‘voor de voortduring van dien ongelukkigen, maar fellen strijd, die
een deel der Natie, gehecht aan zijn christelijk geloof, tegen een onderwijs moet
voeren, dat door Regeeringssteun niet alleen, maar ook met behulp van 's lands
schatkist zooveel mogelijk der Natie wordt opgedrongen’. Zij hebben dit gedaan ‘in
naam van Hem, in Wiens kracht zij, ook tegenover eene groote meerderheid
onbeschroomd durven optreden tot handhaving van het regt der Natie op waarachtige
vrijheid van onderwijs.’ Buiten de staten-generaal wordt, als de wet is aangenomen,
het protest herhaald door 305.000 protestantsche en 164.000 roomsch-katholieke
Nederlanders, die teekenen op petitionementen, die den koning verzoeken: ‘Plaats,
Sire, onder zulk een wetsvoordracht Uwe Koninklijke handteekening nooit!’
Het is een gevaarlijke beweging. Zij zou - aldus Kappeyne terecht in zijn rapport
aan den koning - ‘wanneer zij doel trof,
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de Kroon onmiddellijk in hevige botsing brengen met de Vertegenwoordiging des
lands.’ Ook wie het standpunt van minister en kamermeerderheid in zake het onderwijs
niet deelt, moet een dergelijk beroep op den koning persoonlijk als staatkundig en
staatsrechtelijk onjuist verwerpen. Ware de koning er voor bezweken, hoogst ernstig
hadden de gevolgen kunnen zijn. Niet in een beroep op den koning, maar in een
beroep op het volk om bij de stembus de liberale overmacht te breken, had men hier
zijn kracht behooren te zoeken. Rechts is men uitermate gebelgd geweest over
Kappeynes rapport, maar, wat er ook op af te dingen moge zijn waar het de
principieele onderwijsvraag behandelt, men moet den minister gelijk geven als hij
schrijft: ‘Men mag dus vermoeden, dat die leiders (van het petitionement) zelven,
zoo zij als verantwoordelijke bewindslieden worden geraadpleegd, er voor zouden
terugdeinzen de weigering der Koninklijke bewilliging aan te bevelen, welke zij de
vrijmoedigheid hebben in hun smeekschrift te verzoeken.’ Als hij van dit rapport
heeft kennis genomen, teekent de koning de wet.
Naast het onderwijs blijft het kiesrecht het brandende vraagstuk. Het
‘kieswetschandaal van Elst’ heeft in 1876 nog weer eens een schel licht geworpen
op het onbevredigende van den bestaanden toestand. In Elst hebben 29 personen met
het oog op een spannende raadsverkiezing zich in de patentbelasting doen aanslaan
door zich aan te geven voor een bedrijf, dat zij niet beoefenen. Zoo iets behoeft hun
nog niet eens geld te kosten, want de wet verleent kiesrecht naar den belastingaanslag,
onverschillig of die al dan niet betaald wordt. Hevige debatten in de kamer zijn
daarvan het gevolg. Men vraagt grondwetsherziening om aan dergelijke kunstmatige
kiezersteelt een einde te maken. Van Heemskerk, die in die dagen nog minister is,
is die niet te verwachten. Ook met een herziening der kieswet draalt hij, gelijk hij
evenzeer weinig haast maakt met een voorstel tot wijziging der kiestabel, hoewel
deze voor de laatste maal in 1869 is vastgesteld, zoodat de vijfjaarlijksche termijn
reeds ruim verstreken is. Als hij eindelijk in het begin van 1877 voorstellen tot
herziening van kieswet en kiestabel indient, is het tijdstip van aftreden van zijn
kabinet reeds nabij. Verder dan tot een voorloopig verslag der tweede kamer brengt
zijn ontwerp het dan ook niet.
Belangrijk is de nota, die Van Houten aan dit voorloopig verslag heeft toegevoegd.
Hij betoogt daarin de noodzakelijkheid van grondwetsherziening om tot een beter
kiesrecht te komen en legt de door hem gewenschte veranderingen in een ‘schets’
vast. Die schets wil het kiesrecht verleenen aan ieder, die lezen en schrijven
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kan en niet tot de bedeelden van eenig armbestuur behoort. Het is het denkbeeld, dat
vijftien jaren later den grondslag zal vormen van het kiesrechtontwerp van Tak van
Poortvliet. Dan zal Van Houten behooren tot de hardnekkige bestrijders van het idee,
dat oorspronkelijk van hem uitging. Hij heeft - zoo verklaart hij zelf - het reeds in
1884 prijs gegeven, omdat hij spoedig heeft ingezien, dat noch het vage begrip
‘bedeeling’ noch de onpractische ‘schrijfproef’ een doelmatige regeling kunnen
verschaffen.
Kappeyne doet vooreerst aan het kiesrecht niets. Wel herziet hij met spoed de
kiestabel. Het wordt een nieuw geval van ‘gerrymandering’. Zijn dit nu ‘de eerste
stralen der liberale zon’ schimpt een anti-revolutionair lid der tweede kamer. En een
lid der oude thorbeckiaansche garde in de andere kamer acht het voorstel tegenover
de andere partijen zoo onbillijk, dat hij er zijn stem aan onthoudt. Maar de liberalen
bereiken hun doel. Van de zes nieuwe leden, die aan de tweede kamer worden
toegevoegd, zijn er vijf liberaal. Zoo wordt hun meerderheid er in 1878 een van 53
op 86 leden.
Maar het kiesrecht zelf herziet Kappeyne niet. Hij heeft het eenige jaren geleden
zelf wel ‘irrationeel’ genoemd, maar thans heet het in een debat met Oldenhuis
Gratama, die op algemeen kiesrecht heeft aangedrongen, dat een ‘irrationeel’ kiesrecht
nog wel een behoorlijke volksvertegenwoordiging kan opleveren, maar het ‘algemeen’
kiesrecht niet. Want het laatste is een rijke bron, ‘van voortdurende omkooping,
geweldpleging en bedrog’. Een verstandige uitbreiding van het kiesrecht ligt op den
weg van iedere regeering, maar als het algemeen stemrecht in de toekomst ook voor
Nederland is weggelegd, dan wenscht Kappeyne ‘die toekomst niet te beleven.’
Algemeen stemrecht - zoo voert hem Van Houten tegemoet - heeft niet in iederen
mond dezelfde beteekenis. Het komt op de uitzonderingen aan. Kappeyne zal er niet
over twisten. Hij is kort en goed van algemeen stemrecht ‘noch in lange noch in korte
rokken’, gediend. ‘Ik wil het kiesrecht niet geven in alle, ik wil het geven in goede
handen. Dat is de basis van een goed representatief stelsel; met algemeen stemrecht
komt men onwillekeurig tot het plebisciet.’
Het is bij het algemeen debat over de begrooting voor 1879, dat deze discussie
gevoerd wordt. Als de volgende begrooting aan de orde is, is het kabinet-Kappeyne
er niet meer. In den zomer van 1879 verwerpt de tweede kamer met één stem
meerderheid de kanalenwet van Tak van Poortvliet. Het is, als bij de spoorwegen en
de rechterlijke organisatie reeds zoo dikwerf voorkwam, wederom
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een combinatie van ontevredenen wegens locale belangen, die dit resultaat
bewerkstelligt. Het doet Tak zijn ontslag vragen en Kappeyne sluit zich bij dit verzoek
aan. De andere leden van het kabinet zien voor dit besluit geen aanleiding en
overeenkomstig hun oordeel wordt het ontslag door den koning geweigerd. Dan
zendt Kappeyne buiten zijn ambtgenooten om den koning een ruwe schets voor een
grondwetsherziening en verklaart zich bereid aan het bewind te blijven, indien de
koning in zoodanige herziening bewilligt. De koning stelt de zaak in handen van den
ministerraad. Daar blijkt de meerderheid op Kappeynes hand, maar een minderheid
onder Gleichmans leiding verzet zich. De koning verklaart daarop een
grondwetsherziening niet te kunnen aannemen, als voorwaarde voor het behoud van
een minister. Afgezien daarvan zal aan een grondwetsherziening een ernstig onderzoek
naar alle punten, die wijziging zouden kunnen behoeven, dienen vooraf te gaan.
Nu bieden alle ministers hun ontslag aan. Cremers, Fransen van de Putte en De
Vries, door den koning daartoe uitgenoodigd, zien bij de hopelooze verdeeldheid der
liberale partij geen kans een ander kabinet te vormen. Daarom treedt op 18 Augustus
1879 een ‘extra-parlementair’ ministerie-Van Lynden van Sandenburg op. Het
bewind-Kappeyne, onder zoo goede voorteekenen begonnen, heeft nog geen twee
jaar geduurd. Scherper dan ooit staan de beide vleugels der liberalen tegenover
elkander. Nauwelijks minister af betwisten Kappeyne en Gleichman elkaar in fellen
verkiezingsstrijd een amsterdamschen kamerzetel. De zetel wordt door Gleichman
gewonnen. Kappeyne zal de tweede kamer niet meer in haar midden zien. Al zal hij
in later jaren nog een oogenblik deel van de andere kamer uitmaken, met het
leiderschap der liberalen is het voor hem gedaan. Deze zon heeft maar korten tijd
geschenen.
Het zal een dozijn jaren duren, eer weder een liberaal kabinet optreedt. Dan zal
Tak van Poortvliet daarin de leidende figuur zijn.
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Hoofdstuk VII
De opkomst der arbeidersbeweging
Tot in de tweede helft der negentiende eeuw is het met het economisch leven in
Nederland maar treurig gesteld. De energie ontbreekt. De fabrikant blijft de oude
wegen bewandelen. Liefst laat hij de leiding maar over aan den ‘meesterknecht’. Op
de londensche tentoonstelling van 1851 is Nederland ‘zoo ellendig vertegenwoordigd,
dat ieder Nederlander in het glazen paleis zijnen naam van Dutchman verloochende’.
De kapitalisten steken in dezen tijd hun geld liever in staatspapieren dan in industrieele
ondernemingen. Het aantal naamlooze vennootschappen is dan ook gering. Eerst na
1850 begint dit langzamerhand te veranderen. Vóór 1870 breekt echter de tijd van
het moderne kapitalisme in Nederland niet aan.
Ook in de arbeidersklasse ontbreken de moderne denkbeelden geheel en al. Men
mag zelfs van een arbeidersklasse niet spreken. Er is geen arbeiders- maar een
armenprobleem. Voor zoover de arbeider niet voldoende kan verdienen, springt de
philantropie bij. Op tal van plaatsen leveren de armbesturen arbeiders aan de
ondernemers. En niet alleen volwassen arbeiders, ook kinderen. De man, die deze
kinderen, vaak met een werktijd van 12 uren per dag, aan den arbeid zet, wordt niet
als, een ‘uitbuiter’ maar als een ‘weldoener’ aangezien. Wel zijn de toestanden op
het stuk van den kinderarbeid in ons land niet te vergelijken met die in Engeland in
den aanvang der negentiende eeuw, maar afschuwelijke dingen komen toch ook in
Nederland voor. Zoo werken omstreeks 1865 in steenbakkerijen kinderen van vier
jaar oud. In Leiden vertoeven kinderen van 8 tot 10 jaren gedurende 14 à 15 uren in
meestal bedompte lokalen. Deze toestanden geven den romanschrijver Cremer in
1863 zijn brochure ‘Fabriekskinderen. Een bede, doch niet om geld’ in de pen. Maar
nog erger dan in Leiden is het in Maastricht. Daar is de industrie verder
voortgeschreden dan elders in Nederland, maar daar lijken de toestanden ook op de
beruchte engelsche. Zelfs nachtarbeid van kinderen komt er voor.
Van de volwassen arbeiders zijn in 1871 ongeveer 15 percent
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vrouwen. Onder de kinderen is het percentage meisjes grooter. De vrouwenarbeid
wordt over het algemeen op jongen leeftijd uitgeoefend. De gehuwde vrouw werkt
als regel niet in de fabriek. De arbeidsduur is voor vrouwen meestal korter dan voor
mannen. Dit zegt echter niet veel, want de arbeidsdag voor den man is heel lang.
Werkdagen van 16 uur en meer behooren niet tot de zeldzaamheden.
De loonen zijn laag. Niet alleen het geldloon, doch ook het loon, berekend naar
de hoeveelheid goederen, die men er voor kan koopen. ‘De arbeider verdient te weinig
om te leven, te veel om te sterven’, concludeert een geschrift van 1869. Een in 1870
te Arnhem gehouden enquête constateert, dat de arbeider ƒ 9 per week noodig heeft
om rond te komen en slechts ƒ 6.60 ontvangt. Hij leeft daardoor in ellendige
omstandigheden. De voeding is schaarsch. Aardappelen met wat azijn en mosterd is
voor velen het hoofdvoedsel. Brood is, vooral zoolang de accijns op het gemaal nog
bestaat, veel te duur. Vleesch komt bijna nimmer op tafel. De drank is jenever, in
deze dagen lang niet zoo zwaar belast als in lateren tijd. De borrel is onmisbaar om
het onaangename gevoel van holheid in de maag te verdrijven.
‘Aanschaffingsgenootschappen’ van goed voedsel zijn daarom even noodig als
‘afschaffingsgenootschappen’ voor sterken drank, heeft de hoogleeraar Mulder in
1847 geschreven. De huisvesting is niet beter dan de voeding. Vaak treft men op een
gezin van acht leden maar één bedstede aan. In Amsterdam woont in 1873 nog 7½
percent der inwoners in kelderwoningen. Op het platteland van Friesland is men
dikwijls in half onderaardsche hutten gehuisvest. Hoe het onder dergelijke
omstandigheden met den lichamelijken, geestelijken en zedelijken toestand van den
arbeider gesteld is, kan men zich voorstellen.
Wij schrijven een staatkundige en geen economische of sociale geschiedenis en
moeten daarom met deze ruwe schets, waarvoor Brugmans' studie ons het materiaal
leverde, volstaan. Die schets was echter onmisbaar, ten einde althans eenigen indruk
te geven van het milieu, waarin de nederlandsche arbeidersbeweging, die menig
staatkundig aspect vertoonen zal, opkomt. De opkomst heeft plaats in een tijd, dat
het ‘laissez faire’, het beginsel der staatsonthouding nog het overheerschende is. Wij
hebben gezien, hoe Thorbecke in zijn ‘Narede’ huiverig is om den staat zich te laten
bewegen op een terrein, dat zijn roeping als rechtsvereeniging te buiten gaat. Wel
heeft hij in 1863, nadat hij Cremers brochure heeft ontvangen, een wettelijken
maatregel tot het tegengaan van den kinderarbeid ernstig overwogen, doch het resultaat
is negatief.
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Zoolang ‘nog niet beslist is of de sociale kracht in staat zij te voorzien, mag de
wetgever niet opkomen voor eene taak, die eigenlijk de zijne niet is’ klinkt het in
1871 uit zijn mond. Maar in 1874, als Van Houten zijn initiatief-voorstel doet,
stemmen de liberalen allen voor. Het is de eerste stap op den weg der staatsinmenging
om - hier citeeren wij de eigen woorden van den voorsteller, - ‘eene verkeerde rigting
van het oekonomische leven te bestrijden en de schaduwzijden van het stelsel van
vrije mededinging te temperen.’
Kuyper heeft tegen Van Houtens voorstel - dat kinderarbeid beneden den leeftijd
van twaalf jaren verbiedt - zijn stem verheven. Niet, omdat hij de misstanden op
zichzelf ontkent. Integendeel, hij noemt het kwaad zeer ernstig. Van Houtens ontwerp
stoelt echter op een revolutionairen wortel. Het verbiedt eenvoudig allen arbeid
beneden twaalf jaar en nooit kan worden aangetoond, dat het naar de verordeningen
der natuur en naar de eischen van het maatschappelijk organisme ongeoorloofd is,
dat een kind beneden twaalf jaar eenigen arbeid verricht. Niet een algemeen verbod,
maar een uitvoerige regeling van hetgeen oorbaar en hetgeen niet oorbaar is, is noodig.
Algeheele regeling ter bescherming van wat verdrukt wordt en mishandeld in een
‘Nederlandsch Wetboek van den Arbeid’ is vereischt. Het is Kuypers eerste pleidooi
voor organisatie van den arbeid, ten einde dien arbeid te halen uit de privaatrechtelijke
sfeer van het individueele looncontract. Het is een gedachte voor de toekomst en
daarom mag Diepenhorst inderdaad zeggen, dat Kuyper bij zijn parlementair debuut
zijn tijd vooruit is. Aldus de toekomst te overzien, is zeker een der grootste kwaliteiten
van den staatsman. Maar daarnaast moet die staatsman zich bewust zijn, dat de
staatkunst is de kunst van het mogelijke. Dat heeft Kuyper hier over het hoofd gezien.
Zijn wetboek van den arbeid is toekomstmuziek. Als over dertig jaren Kuyper zelf
de leiding van het bewind heeft, zal de tijd er nog niet rijp voor blijken. Wat Van
Houten in 1874 vraagt, is bereikbaar. Kuypers theorie moge schoon zijn geweest,
had de meerderheid der kamer hem gevolgd, het practisch resultaat ware geen ander
geweest dan dat de afschuwelijke kinderarbeid nog jaren lang zou zijn bestendigd.
Sterken invloed op het besluit der tweede kamer heeft de opkomende
arbeidersbeweging gehad. Het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond heeft
in April 1874 voor de aanneming van Van Houtens wet gedemonstreerd. De
demonstratie heeft plaats gehad in den vorm van een vergadering van afgevaardigden
van 123 vakvereenigingen te zamen meer dan 12000 leden vertegenwoordigend.
Men denke zich deze demonstratie niet als een
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socialistische, vijandig aan de ‘bourgeoisie’. Daarvan is bij dit verbond geen sprake.
Het streeft naar nauwe samenwerking met de ‘heeren’, ja wordt door dezen min of
meer geleid. Een ‘comité ter bespreking der sociale kwestie’, uit vooraanstaande
liberalen in 1870 gevormd, heeft de demonstratie uitgelokt. Het is typeerend voor
de richting, waarin de arbeidersbeweging zich aanvankelijk beweegt.
Over die arbeidersbeweging hebben wij thans te spreken. In de zestiger jaren neemt
men in Nederland de eerste sporen van vakvereenigingen waar. Typografen en
diamantbewerkers gaan daarbij vooraan. Bedachtzaamheid is van deze vereenigingen
bovenal het kenmerk. Zij hebben ook niet over groote tegenwerking te klagen.
Teekenend is, dat Marx, de man der socialistische internationale, in 1872 in een rede
te Amsterdam verklaart, dat in Holland wellicht evenals in Amerika en Engeland de
arbeiders langs vreedzamen weg hun doel zullen kunnen bereiken.
De bedachtzaamheid der nederlandsche arbeiders doet hen in hun overgroote
meerderheid van de socialistische internationale afkeerig zijn. Er is in 1869 van die
internationale wel een nederlandsche sectie opgericht, doch tot bloei komt zij niet.
Tegenover die internationale en ondanks haar verzet richten de vakvereenigingen in
1870 het reeds genoemde werkliedenverbond op. Dit verbond verwerpt de
socialistische revolutie. Het wil zijn doel bereiken ‘langs ordelijke en wettige wegen’
en streeft naar samenwerking met de patroons. De meubelmakersgezel Heldt is zijn
voorzitter. Deze zal straks als liberaal lid der tweede kamer daar de eerste
werkmansafgevaardigde zijn.
In den loop der zeventiger jaren komt ook de protestantsch-christelijke
werkliedenbeweging op. Haar definitieve organisatie is ‘Patrimonium’, dat uitgaat
van de overtuiging ‘dat Gods Woord en de traditiën onzes volks de vertrouwbare
grondslagen eener Christelijke maatschappij uitmaken.’ Van werkstakingen verklaart
het zich afkeerig, omdat het overtuigd is ‘de handhaving van het recht der Christelijke
werklieden aan zijnen God te kunnen toevertrouwen, die te zijner tijd recht doet.’
Bij deze protestantsch-christelijke komt de katholieke organisatie geruimen tijd
achteraan. De ‘Roomsch-Katholieke Volksbond’ wordt eerst in 1888 opgericht.
Terwijl de christelijke en de roomsch-katholieke organisaties steeds in bloei zullen
toenemen, zal de richting van het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond op
den duur geheel worden overvleugeld door de socialistische arbeidersbeweging. Wel
is de nederlandsche sectie van Marx' internationale met die internatio-
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nale zelf te gronde gegaan - het conflict tusschen Marx, den socialist, en Bakounin,
den anarchist, in 1872 geeindigd met de uitwerping van den laatste, is van dat te
gronde gaan de hoofdoorzaak -, maar in 1878 is opnieuw een ‘Sociaal-democratische
Vereeniging’ opgericht. Het is een plaatselijke vereeniging te Amsterdam. Weldra
worden achtereenvolgens te 's-Gravenhage, Haarlem en Rotterdam soortgelijke
vereenigingen opgericht. Uit deze vereenigingen vormt zich de ‘Sociaaldemokratische
Bond’, die in 1882 zijn eerste congres houdt. Leider van den bond wordt aanstonds
F. Domela Nieuwenhuis. Hij is aanvankelijk luthersch predikant geweest, doch heeft
de kerk verlaten, want hij heeft zijn geloof in een persoonlijken God verloren. ‘Een
oneindige persoonlijke God = onpersoonlijke persoonlijke God = vierkante cirkel =
rond vierkant = onzin’ heeft hij geschreven. Ongeveer te zelfder tijd, dat hij het
predikambt opgeeft, treedt hij op als redacteur van ‘Recht voor Allen’, dat weldra
het voornaamste socialistische orgaan zal zijn.
Domela Nieuwenhuis moge met de kerk gebroken hebben, het zal toch een nieuw
geloof zijn, dat hij aan de arbeiders wil brengen. Het geloof in een betere wereld op
deze aarde. Een wereld zonder privaatbezit en daardoor zonder de schrikbarende
tegenstelling van overvloed eener- en ellende anderzijds. Een wereld zonder
eigenbelang, zonder nijd en zonder afgunst. Deze ‘apostel der arbeiders’ met zijn
Christuskop herinnert aan de profeten van het oude Israël. Gelijk die profeten wordt
hij allerminst algemeen geëerd. Hij breekt te veel af, wat den menschen dierbaar is;
God, koning en vaderland. Tegenover de diepe vereering van den kleinen kring zijner
aanhangers, staat de felle haat der groote massa. Haat niet alleen van de bourgeoisie,
maar ook van de armen en ellendigen voor wier lot hij het opneemt. Felle
tegenstellingen kenmerken daardoor het leven van dezen agitator. Eenerzijds de
vergadering, die hem met eindeloos gejuich begroet, waarin menigeen met tranen in
de oogen naar hem luistert en zijn toehoorders voor hem het leven zouden willen
geven. Anderzijds de opgehitste menigte, die hem met steenen bloedend verwondt,
hem de grofste beleedigingen naar het hoofd werpt en tegen welke de politie en de
lijfwacht zijner getrouwen hem slechts met de grootste moeite kunnen beschermen.
Zoo zeer zal deze man echter blijven leven in de harten der arbeiders, dat als hij op
hoogen leeftijd ten grave wordt gedragen, zijn laatste gang door een duizendkoppige
menigte wordt gemaakt tot een der meest indrukwekkende manifestaties van dankbare
aanhankelijkheid.
Het nederlandsche socialisme draagt in de dagen van zijn
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opkomst nog in overwegende mate een utopistisch karakter. Tot de komst van Marx
is geheel het socialisme utopistisch geweest. Zijn voorgangers hebben zich gevoeld
als architecten, die de plannen ontwerpen voor een beter en geriefelijker huis der
maatschappij. Het oude huis moet worden afgebroken en het nieuwe naar het vooraf
gereed gemaakt bestek worden gebouwd. En iedere architect maakt zijn eigen plan.
De graaf De Saint Simon wil het anders dan Fourier; Simonde de Sismondi ziet een
andere oplossing dan Robert Owen. Met al die plannenmakers drijft Marx
meedoogenloos den spot. Geen utopie, maar wetenschap moet het socialisme zijn.
De maatschappij laat zich niet willekeurig verbouwen. Zij is een levend lichaam, dat
zijn eigen wetten van ontwikkeling heeft. Iedere fase in die ontwikkeling werkt aan
haar eigen ondergang. De machtige factor is daarbij de klassenstrijd. Geen
menschelijke vinding is die strijd, maar, zoolang er klassen zijn, een historische
noodzakelijkheid. Op ondergang van de eene klasse na de andere is - de geschiedenis
leert het - die strijd uitgeloopen. Thans is hij in zijn laatste stadium. Twee klassen
nog slechts strijden tegen elkaar: de kapitalistische klasse, de bourgeoisie, tegenover
de arbeidersklasse, het proletariaat. De uitkomst is zeker. Aan het proletariaat zal de
zege zijn. Om die te kunnen bevechten moet de arbeidersklasse zich haar taak bewust
zijn. De toekomst ligt voor haar. Zij heeft een wereld te winnen en slechts ketenen
te verliezen. En daarom klinkt in 1848 de geweldige oproep: ‘Proletariërs aller landen
vereenigt u!’
Wetenschappelijk heeft Marx zijn leer trachten te fundeeren in zijn groot werk
‘Das Kapital’. Wij geven zijn gedachtengang in een notedop. De waarde eener
koopwaar wordt bepaald door wat het kost haar voort te brengen. Arbeid is in deze
maatschappij ook een koopwaar. Haar waarde is dus niet hooger dan wat het kost
den arbeider in het leven te houden. Meer dan de kosten van het noodzakelijk
levensonderhoud betaalt de kapitalist hem niet. Wat de door den arbeider
geproduceerde waar den kapitalist meer opbrengt - de ‘meerwaarde’ van den
menschelijken arbeid - wordt den arbeider onthouden. Zoo buit de kapitalist den
arbeider uit. Die arbeider is echter tegelijker tijd de consument, die de waar koopen
moet. Dat hij wordt uitgebuit, belemmert den kapitalist bij den afzet van zijn product.
Zoo ontstaat periodiek onevenredigheid tusschen vraag en aanbod. Dit zijn de ‘crises’
aan de kapitalistische maatschappij inhaerent. In zoo'n crisis verdringen de sterkeren
onder de kapitalisten de zwakkeren. De laatsten worden uitgestooten naar het
proletariaat. Zoo wordt met iedere crisis de klasse der kapitalisten kleiner, die der
prole-
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tariërs grooter. Terwijl het kapitaal zich ophoopt in een steeds kleiner aantal handen,
neemt de ellende der massa toe.
Op de theorie der concentratie van kapitaal en bedrijven - het middelgrootbedrijf
verdringt het kleinbedrijf en wordt op zijn beurt door het grootbedrijf verdrongen eenerzijds en de ‘verarmingstheorie’ anderzijds is geheel het marxistische systeem
gebouwd. Volgens deze leer wordt de klove, die bezitters en nietbezitters scheidt,
steeds dieper en breeder. Totdat de toestand onhoudbaar wordt. Dan komt de sociale
revolutie. Dan worden de onteigenaars op hun beurt onteigend. Dan wordt het kapitaal
gemeenschappelijk bezit. Dan is er geen klassetegenstelling meer. Dan verrijst de
socialistische maatschappij op de puinhoopen van de kapitalistische. Niet volgens
een vooraf gereed gemaakt plan, doch volgens de dwingende logica der historische
ontwikkeling.
Het is duidelijk, dat voor hem, die dezen gedachtengang den uisten acht, politieke
actie haar eigenaardige moeilijkheden opevert. Die actie is immers gericht op het
bereiken van verbeteringen in den bestaanden toestand. Voor zoover daarmede beoogd
wordt den arbeider politieke macht te verschaffen, loopt het nog wel. Naarmate die
macht grooter wordt, kan het tijdstip der sociale revolutie, der machtsoverneming
door het proletariaat, worden bespoedigd. Maar wil men die macht aanwenden om
de positie van den arbeider te verbeteren, dan wordt het anders. Dan gaat men de
verarming der arbeidersklasse, die immers voorwaarde is voor den omslag van de
kapitalistische in de socialistische maatschappij tegen. Dan gaat men die
kapitalistische maatschappij voor het proletariaat aannemelijker maken. Dan zou het
zelfs zoo ver kunnen komen, dat een deel der arbeiders belang krijgt bij het behoud
van die maatschappij. Hier ligt de kiem van den strijd, die in de toekomst in de
socialistische gelederen zelf zal worden gevoerd. De strijd tusschen marxisten en
reformisten. In Duitschland zullen Bebel en Von Vollmar elkander daarover reeds
op het erfurter congres van 1891 duchtig in de haren zitten. Ziet Von Vollmar het
bereiken van praktische resultaten in den parlementairen strijd als nummer een, Bebel
zal uitroepen, dat het meer zal moeten gaan om propaganda dan om resultaat. Dat
de socialisten altijd meer moeten vragen dan de bourgeoisie verullen kan, opdat den
arbeider goed blijke, dat de kapitalistische klasse hem nooit kan geven, wat hij
verlangen mag.
Als in 1882 de Sociaal-Democratische Bond zijn eerste program opstelt, staat ook
de duitsche sociaal-democratie nog op een onmarxistisch standpunt. Zij leeft onder
het program van Gotha. Daar hebben de beide richtingen der duitsche socialisten,
de
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lassalleanen en de marxisten, zich vereenigd, maar om dit doel te bereiken moesten
de laatsten ervan afzien hun denkbeelden ten grondslag te leggen aan de formuleering
van het program. Marx zelf, balling in Londen, heeft op dit program hevige critiek
geoefend. Deze feiten zijn ook voor Nederland van belang. De sociaal-democratie
in ons land heeft tot den eersten wereldoorlog in zeer sterke mate onder duitschen
invloed gestaan. Het eerste program van den Sociaal-Democratischen Bond is niet
veel anders dan een copie van dat van Gotha. En als in 1891 het program van Gotha
voor dat van Erfurt plaats maakt, zal men zich haasten ook het nederlandsche program
te herzien.
Zoo spreekt ook het eerste nederlandsche program van de socialistische
productiewijze meer als wensch dan als historische noodzakelijkheid en ontleent het
zijn beteekenis bijna uitsluitend aan de practische doeleinden, die men wil nastreven.
En die doeleinden zijn wel radicaal, maar allerminst socialistisch. Algemeen kiesrecht,
beter onderwijs, progressieve belasting naar bezit en inkomen, beperking van den
arbeidsduur zijn wel de voornaamste punten.
Vooral om het algemeen kiesrecht concentreert zich de strijd. In September 1883
wordt ter gelegenheid van de opening der zitting van de staten-generaal in Den Haag
de eerste kiesrechtbetooging gehouden. Als een deel der manifestanten zich naar de
publieke tribune der tweede kamer wil begeven, worden zij afgewezen. De tribune
is vol. Men heeft haar in alle stilte doen bezetten door .... weesmeisjes. Zoo bevreesd
zijn de autoriteiten voor deze beweging.
Ook op alle mogelijke andere wijzen wordt de socialistische partij tegengewerkt.
Aan den Sociaal-Democratischen Bond wordt de rechtspersoonlijkheid geweigerd.
Allerwege oefent de politie druk uit op de verhuurders van zalen om hun localiteiten
niet voor socialistische vergaderingen af te staan. De justitie vervolgt bij herhaling
socialistische voormannen vooral wegens hun uitingen in de pers. Het meest
geruchtmakend proces is dat in 1886 tegen Domela Nieuwenhuis gevoerd wegens
opneming in ‘Recht voor allen’ van een artikel ‘De koning komt!’ dat beleedigend
wordt geacht voor den drager der kroon. De behandeling der zaak voor de haagsche
rechtbank geeft aanleiding tot geweldige demonstraties. Nieuwenhuis verdedigt zich
zelf. Zijn pleidooi is een socialistische propagandarede. De rechtbank veroordeelt
hem tot een jaar gevangenisstraf en dit vonnis wordt door het gerechtshof bevestigd.
In Januari 1887 gaat Nieuwenhuis de gevangenis in. Dat hij daar als een gewone
boef wordt behandeld, lokt ook buiten socialistischen kring protest uit. Als hij
bovendien in de gevangenis
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ziek wordt, ontstaat een krachtige gratie-beweging. In de tweede kamer dringt
Keuchenius op clementer behandeling aan. Hij wordt er door Kuyper in De Standaard
over gekapitteld, doch houdt voet bij stuk. Vooraanstaande landgenooten adresseeren,
vergaderingen nemen moties ten gunste van vrijlating aan. Op 31 Augustus, den
verjaardag van prinses Wilhelmina, wordt Nieuwenhuis gegratieerd. In de
vergaderzaal ‘Walhalla’ in Den Haag wordt hij, op den dag van zijn ontslag uit de
gevangenis, onder de bloemen bedolven. In tal van andere plaatsen wordt de huldiging
herhaald. In Rotterdam en elders geeft dit aanleiding tot tegenbetoogingen. Socialisten
worden mishandeld, hun ruiten ingeworpen, hun huisraad vernield. Ernstig wordt
geklaagd over de lijdelijke houding der politie. ‘Zijn de socialisten ten onzent vogelvrij
verklaard?’ vraagt de liberale Nieuwe Rotterdamsche Courant.
Er is ook overigens heel veel onrust in het land in deze jaren. De economische
toestand is slecht. Veel werkloosheid met al haar ellende voor de arbeiders is er het
gevolg van. Vooral in den winter van 1885 op 1886 is de toestand zeer gespannen.
In verschillende plaatsen komt het tot ongeregeldheden. Het ergste is het
amsterdamsche ‘palingoproer’ van Juli 1886. Een socialistische beweging is dit zeker
niet. Het ontstaat uit het optreden der politie tegen het door de overheid verboden
wreede volksvermaak van het ‘paling trekken’, het afrukken van een paling van een
over de gracht gespannen touw. Het is dwaasheid de socialisten daarvoor
verantwoordelijk te stellen, maar dat een dergelijke oproerige beweging kan ontstaan,
is alleen te verklaren uit den algemeenen toestand, waarin ook hun optreden een
factor is. Het oproer, dat bloedig moet worden onderdrukt, maakt het voor de
socialisten heel moeilijk. De volksgeest slaat geheel te hunnen ongunste om.
Volksoploopen onder de leuze ‘Oranje boven’ zijn tegen hen gericht. Van
‘oranjefuries’ spreekt het socialistische vocabulaire. Zoo komt het koningschap zijns
ondanks in heftige tegenstelling tot de sociaal-democratie. Hier treft den socialisten
en hun tegenstanders beiden schuld. Het zal voor tientallen jaren op de nederlandsche
sociaal-democratie een zeer anti-monarchaal stempel drukken. Voor haar zal de
kroon niet zijn een instituut boven de Partijen, doch een constitutief element van de
kapitalistische orde. Tot in de dertiger jaren der twintigste eeuw zal de nawerking
daarvan zich doen gevoelen.
Diepen indruk maken in deze jaren de uitkomsten der enquête naar de toestanden
in fabrieken en werkplaatsen, waartoe de tweede kamer op 13 October 1886 heeft
besloten. Onmenschelijk
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lange werktijden, reeds voor kinderen van twaalf jaar. Zelfs nachtarbeid is op dien
leeftijd geen ongewoon verschijnsel. In een waskaarsenfabriek te Amsterdam moeten
vrouwen soms 36 uren aaneen werken. Een zwangere vrouw verlaat acht dagen vóór
de bevalling de fabriek en is er veertien dagen na de bevalling al weer terug. Er zijn
mannelijke werklieden, die geen vrijen dag, hetzij den zondag of een anderen dag,
kennen. In Maastricht spreekt men van ‘pottemannekenskrankte’. De aardewerkers
worden er zelden ouder dan vijftig jaren. De arbeiders moeten er in drukke tijden de
ovens in bij een zoodanige hitte, dat de doeken om het hoofd, ja soms de haren
verschroeien. Gelukkig is het zoo niet overal. Er zijn ook zeer humane werkgevers,
die doen wat zij kunnen voor de gezondheid hunner arbeiders. Een glasfabriek in
Leerdam ledigt de ovens reeds op machinale wijze. Van Marken in Delft is het meest
sprekende, doch niet het eenige, voorbeeld van den modernen, sociaal voelenden
industrieel.
Verbetering in deze toestanden moet komen van een dieper ingrijpende
arbeidswetgeving dan Van Houtens wetje van 1874. Zal die echter bereikbaar zijn,
zoolang de tweede kamer volgens het beperkte censuskiesrecht gekozen blijft? De
kans daarop schijnt niet groot en zoo is deze enquête een nieuwe stimulans voor de
kiesrechtbeweging. Voor de socialisten komt daarbij, dat heel duidelijk is gebleken,
dat het kiezerscorps in zijn tegenwoordige samenstelling aan socialistische candidaten
niet de minste kans biedt. Domela Nieuwenhuis behaalt bij zijn eerste candidatuur
in het district Haarlem - waartoe de industrieele Zaanstreek, waar het socialisme zeer
sterk wortel zal schieten, behoort - maar 17 stemmen. Eerst na de herziening der
grondwet zal hij zijn intrede op het Binnenhof kunnen doen. Op die herziening gaat
het, ondanks den val van Kappeyne, langzaam maar zeker aan.
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Hoofdstuk VIII
Naar herziening der Grondwet
Van Lynden van Sandenburg, de formateur van het kabinet, dat in Augustus 1879
de plaats van het ministerie-Kappeyne inneemt, is, al naar men het noemen wil, een
conservatief getint anti-revolutionair of een anti-revolutionair getint conservatief.
Hij heeft deel uitgemaakt van de beide kabinetten-Heemskerk Azn. Het thans door
hemzelf gevormde kabinet, waarin hij de portefeuille van buitenlandsche zaken
opneemt, is er een van ‘fusie’. Naast den minister van binnenlandsche zaken Six,
een man van gematigd christelijke beginselen - tot dusver commissaris des konings
in Zeeland - en dien van koloniën Van Goltstein, liberaalconservatief, treft men er
de liberale hoogleeraren Modderman en Vissering - respectievelijk voor justitie en
financiën - in aan.
Voor de houding der liberalen tegenover het kabinet is vooral van belang, dat het
bereid is de schoolwet-Kappeyne te gaan uitvoeren. Van liberalen kant neemt men
dan ook over het algemeen een afwachtende houding aan. Alleen Van Houten doet
een fellen aanval op het ministerie. Hij ziet in zijn optreden een poging om terug te
keeren tot den toestand van vóór 1868. Het kabinet is een instrument van de kroon,
die door Kappeyne de toestemming tot grondwetsherziening te weigeren diens
heengaan heeft bewerkt en hoopt op deze wijze ‘de handhaving van de
geldheerschappij’ te bewerkstelligen. Ons komt het voor, dat er voor deze opvatting
toch weinig grond is. Het is veel meer de verdeeldheid der liberale partij dan de wil
des konings, die aan het bewind van Kappeyne een eind heeft gemaakt.
Het vasthouden aan de schoolwet, dat het kabinet in liberalen kring althans eenig
crediet geeft, is voor de anti-revolutionairen en de roomsch-katholieken een reden
tot ergernis, waarvan zij dan ook aanstonds doen blijken. De eersten zien in Van
Lynden een afvalligen geestverwant. De eigenlijke leider van hun partij, Kuyper, is
nog steeds buiten de kamer. Hij heeft die partij inmiddels in het land een organisatie
gegeven. Het is in Nederland de eerste algemeene partijorganisatie in den modernen
zin van het
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woord. Er bestaan wel sedert jaren allerlei plaatselijke kiesvereenigingen van
verschillende kleur, doch een centraal verband van kiesvereenigingen met een
gemeenschappelijk partijprogram vindt men nog bij geen enkele groep. In 1878 wordt
nu door een vergadering van afgevaardigden van anti-revolutionaire kiesvereenigingen
een blijvende partijorganisatie gesticht en een program van beginselen vastgesteld.
Van dat program is Kuyper de geestelijke vader. ‘De anti-revolutionaire of
Christelijk-historische richting - zoo luidt het eerste artikel - vertegenwoordigt, voor
zooveel ons land aangaat, den grondtoon van ons volkskarakter, gelijk dit, door
Oranje geleid, onder invloed der Hervorming, omstreeks 1572, zijn stempel ontving;
en wenscht dit, overeenkomstig den gewijzigden volkstoestand, in een vorm, die aan
de behoeften van onzen tijd voldoet, te ontwikkelen.’ In een reeks van
Standaard-artikelen, weldra verzameld in een boekwerk ‘Ons Program’ heeft Kuyper
het uitvoerig toegelicht.
In de tweede kamer krijgt de anti-revolutionaire partij in 1879 een talentvol
vertegenwoordiger in Jhr. Mr A.F. de Savornin Lohman, afgevaardigd door Goes.
Lohman is een man vol temperament, die bruisend opkomt tegen het onrecht aan
zijn richting, vooral op het gebied der school, aangedaan. Zeer nauw zal hij met
Kuyper samenwerken. Hij wordt hoogleeraar aan diens vrije universiteit. Hij staat
aan zijn zijde in het kerkelijk conflict, dat in deze jaren uitbreekt. Evenals bij de
afscheiding der dertiger jaren gaat het om de vraag der handhaving van de dordtsche
belijdenisgeschriften in de Nederlandsch Hervormde Kerk. Kuyper komt in conflict
met de synode. Ten einde voor zijn richting de kerkelijke goederen der gemeente
Amsterdam te redden, maken Kuyper en Lohman zich in Januari 1886 meester van
de Nieuwe Kerk, tot welke zij zich met geweld - de befaamde ‘paneelzagerij’ toegang hebben verschaft. Het baat hen niet. De rechter stelt hen in het ongelijk en
zij moeten het kerkgebouw ontruimen. Dan volgt een tweede afscheiding uit de
Hervormde Kerk. Het nieuwe kerkgenootschap neemt de kerkorde aan, die hier te
lande heeft gegolden vóór Willem I in 1816 de synodale organisatie heeft opgelegd.
Ook tooit het zich met den ouden naam van Nederduitsch Gereformeerde Kerk. Het
treedt onder reserve van al zijn rechten als ‘doleerende kerk’ op. De volksmond zal
van deze gereformeerde kerk spreken als van de ‘kleine kerk’ in tegenstelling tot de
‘groote kerk’, die de organisatie van 1816 blijft behouden.
In 1880 treedt ook in den roomsch-katholieken hoek der tweede kamer een nieuwe
figuur op, die grooten invloed zal oefenen. Het
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is de priester-dichter Schaepman. Hij is de eerste roomsch-katholieke geestelijke,
die het kamerlidmaatschap verwerft. Te zamen met Kuyper zal hij zeer ijveren voor
de samenwerking tusschen katholieken en anti-revolutionairen. Met hun beiden zullen
zij de vaders zijn der rechtsche ‘coalitie’. Evenals Kuyper is Schaepman een man
van democratische opvattingen. Dit maakt zijn positie onder zijn geestverwanten
niet gemakkelijker. Want de roomsch-katholieke richting in de kamer is nog zeer
overwegend conservatief, en zal dit nog lange jaren blijven. Van een
roomsch-katholieke partijorganisatie in den geest van die, welke Kuyper voor de
anti-revolutionairen heeft gesticht zal vooreerst geen sprake zijn. Op Kuypers
voorbeeld stelt Schaepman wel reeds in 1883 een program voor een katholieke partij
op, doch dit heeft niet meer beteekenis dan die van een individueele uiting.
Van bemoeienis met de twee groote politieke vragen - onderwijs en kiesrecht houdt het kabinet-Van Lynden zich aanvankelijk zoo veel mogelijk afzijdig. Het
zoekt zijn kracht op ander terrein. De minister van justitie brengt het nieuwe
strafwetboek, aan welks voorbereiding Modderman reeds vóór zijn optreden als
minister een groot aandeel heeft gehad, in veilige haven. Nederland wordt daardoor
een voortreffelijk modern strafrecht rijk, dat in de plaats komt van de napoleontische
code pénal, die - zij het op onderdeelen gewijzigd - sedert 1811 van kracht is gebleven.
Minder fortuinlijk is 's ministers ambtgenoot Vissering, die als zoo menigeen zijner
voorgangers weer eens echec lijdt bij een poging om - ditmaal door een
‘rentebelasting’ - het kapitaal in portefeuille te treffen. Vissering gaat dan heen en
Van Lynden neemt het beheer van het departement van financiën over. De
nederlandsche gezant te Berlijn, Rochussen, - niet te verwarren met den
oudgouverneur-generaal van dien naam - wordt dan minister van buitenlandsche
zaken. Tweemaal achtereen ziet hij een handelstractaat met Frankrijk door de tweede
kamer verwerpen. Eenige dagen vóór de tweede verwerping is Van Goltstein in
conflict gekomen met de tweede kamer, die er de regeering van beschuldigt pressie
te oefenen op de inheemsche bevolking van Indië om de conversie van communaal
in individueel bezit - de oude agrarische kwestie - tegen te gaan. De kamercommissie,
die over de zaak gerapporteerd heeft, heeft een verslag opgesteld, volgens den minister
‘zoo vijandig van strekking en zoo scherp van toon als ooit een stuk de griffie der
Kamer verliet.’ De voorzitter der kamer, Van Rees, heeft - zeldzaam voorkomend
feit - zijn voorzittersstoel verlaten om aan het debat deel te nemen. Als de conclusie
der commissie wordt aangenomen, vraagt Van
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Goltstein ontslag. Enkele dagen later - na Rochussens tweede echec - volgen al zijn
collega's zijn voorbeeld. Men schrijft dan 9 Mei 1882.
De crisis duurt maandenlang. De koning wenscht Van Lynden opnieuw met de
kabinetsformatie te belasten, doch deze verlangt, dat eerst die taak zal worden
aangeboden aan een lid der oppositie. Dan wordt Tak van Poortvliet ontboden. Als
voorwaarde voor zijn optreden stelt hij 's konings toestemming om een
grondwetsherziening voor te dragen. De koning acht den tijd daarvoor nog niet
gekomen. Het kabinet-Van Lynden blijft dan aan het bewind, nadat Van Goltstein
door De Brauw is vervangen. Deze komt in botsing met de tweede kamer, als de
kamer een met de mijnbouwmaatschappij Billiton gesloten contract afkeurt en is
binnen het halfjaar - op 23 Februari 1883 - weer verdwenen.
Een paar dagen later is het geheele kabinet demissionair. Na de crisis van den
zomer van 1882 is het gekomen - wij citeeren Van Houten - ‘in zijn tweede aera,
die van schijnbare beweging’. De troonrede, waarmede de zitting 1882/83 is geopend
heeft aangekondigd, dat voorstellen betreffende het kiesrecht zullen worden gedaan
en dat een onderzoek zal worden ingesteld omtrent de vraag, van welke bepalingen
der grondwet herziening raadzaam is. Uit een nadere mededeeling der regeering
blijkt, dat dit onderzoek echter eerst zal worden ingesteld, wanneer de wijziging der
kieswet haar beslag zal hebben gekregen. De bedoeling is blijkbaar de
kiesrechthervorming aldus op te sluiten binnen de grenzen der bestaande grondwet.
Maar de tweede kamer zal de uitvoering dezer plannen verhinderen. De rechterzijde
heeft besloten de aan-deordestelling der kieswetwijziging te betwisten. Zij wenscht,
dat de herziening der kiestabel, die ook binnenkort aan de orde moet komen, tegelijk
zal plaats hebben. De liberalen van de groep Tak grijpen de gelegenheid aan om het
kabinet een echec te bezorgen. Zij laten echter het initiatief aan de rechterzijde.
‘Anderen gaan een pijl afschieten op het ministerie en ik zal mijn best doen er wat
gif aan te smeren’, heeft Van Houten, als hij zich naar de kamer begeeft, tegen een
zijner huisgenooten gezegd. De giftige pijl treft doodelijk. Op 26 Februari 1883 wordt
het voorstel de kieswetwijziging in behandeling te nemen met 66 tegen 12 stemmen
verworpen. Daarmede is het einde van het kabinet-Van Lynden gekomen.
Opnieuw roept nu de koning Heemskerk. Zijn advies luidt, dat eerst beproefd
worde een parlementair ministerie te vormen uit de liberale meerderheid der kamer.
Van Rees en Gleichman worden daartoe uitgenoodigd, doch vermogen bij de
bestaande verdeeld-
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heid der liberalen niet te slagen. Dan vormt Heemskerk zijn derde en laatste kabinet.
Hij noemt het ‘extra-parlementair’, omdat het buiten de leden der
volksvertegenwoordiging benoemd is, doch ‘het (is) er verre vandaan, dat het
anti-parlementair zou willen zijn.’
Heel vriendelijk wordt het kabinet niet ontvangen. De liberaal Rutgers van
Rozenburg keurt het af, dat niet eerst Kappeyne of Tak is geroepen. Eerst als een
dezer twee niet zou zijn geslaagd, was er plaats voor een kabinet als dit geweest.
Van katholieke zijde spreekt een afgevaardigde van het ministerie als van een
‘bijeengescharreld’ gezelschap. Schaepman protesteert met nadruk tegen de
bestempeling van het kabinet als een van de rechterzijde. Dit geschenk moet men
rechts op de meest besliste wijze weigeren.
Toch zal het kabinet het vijf jaren uithouden. Langer dan sedert 1848 met eenig
ministerie het geval is geweest. Dit echter niet zonder tusschentijdsche crises en
zonder herhaalde wisseling in de personen der ministers. De premier en minister van
binnenlandsche zaken Heemskerk, de minister van justitie Du Tour van Bellinchave
en de minister van oorlog Weitzel zijn de eenigen, die al die vijf jaren op hun post
blijven. Aan alle andere departementen is tusschentijdsche verandering.
Marineministers telt het kabinet er achtereenvolgens niet minder dan vier. De
tusschentijdsche wisseling aan financiën is weer eens het gevolg van een mislukte
belastinghervorming. Grobbées inkomstenbelasting wordt door de tweede kamer
verworpen.
Zijn naam zal het kabinet er aan ontleenen, dat het de grondwetsherziening van
1887 tot stand brengt. Heemskerk heeft aanstonds bij zijn optreden te kennen gegeven,
dat het kiesrechtvraagstuk moet worden opgelost. Niet echter door wijziging der
kieswet, doch door herziening der grondwet. Daartoe zal aanstonds een onderzoek
worden ingesteld naar de vraag, welke bepalingen der grondwet wijziging behoeven.
Tot het kiesrecht zal men zich daarbij niet beperken. Het onderzoek wordt opgedragen
aan een staatscommissie, waarvan Heemskerk zelf het presidium op zich neemt.
Aan de algemeene grondwetsherziening gaat een bijzondere vooraf. Op 21 Juni
1884 overlijdt prins Alexander, de laatste zoon van Willem III. Erfgenaam tot den
troon wordt nu zijn bijna vierjarige dochter prinses Wilhelmina. Bij overlijden van
den koning, die reeds den zeventigjarigen leeftijd begint te naderen, dreigt een
langdurig regentschap. Voor dat geval wordt 's konings tweede gemalin, koningin
Emma, tot regentes aangewezen. Er
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zijn leden der kamer, die tegen de aanwijzing van een vrouw nogal bedenking hebben.
Van Houten is ook niet zonder bezorgdheid. Zij wordt bij hem echter getemperd
‘door de overtuiging, dat de Kroon, in ons staatsstelsel, nu reeds en nog meer in het
vervolg, is veeleer een ornament dan het fundament’. Schaepman gebruikt dan het
dichterlijke beeld, dat zij is de ‘sluitsteen in het gewelf, die tegelijker tijd is een
sieraad en tevens het constructieve lid, dat geheel den hoog opstrevenden bouw te
zamen houdt’.
De toekomst zal leeren, dat voor eenig bezwaar tegen de persoon der regentes
geen enkele reden is. Koningin Emma zal deze taak op de meest voortreffelijke wijze
vervullen. Wel een bezwaar is echter, dat de grondwet haar eigen herziening
gedurende een regentschap verbiedt. Die bepaling zal kunnen veroorzaken, dat tot
het jaar 1898 - jaar der meerderjarigheid van Wilhelmina - van grondwetswijziging
niet zal kunnen komen. Daarom wordt met spoed een kleine herziening voorbereid,
die nog in 1884 haar beslag krijgt en waarbij het herzieningsverbod tot de
grondwettelijke voorschriften, die de troonopvolging regelen, wordt beperkt.
Keuchenius heeft nog geprobeerd deze herziening te verhinderen, omdat de tweede
kamer daartoe niet bevoegd is, daar zij - zoolang de kiestabel niet opnieuw is
vastgesteld - minder leden telt dan 1 op 45.000 inwoners. Het is een nogal zonderlinge
argumentatie. Als de kamer op dezen grond onbevoegd is, is zij het tot iedere
werkzaamheid, allerminst tot grondwetsherziening alleen.
Herziening der grondwet vordert nog, evenals vóór 1848, een behandeling in twee
instanties. De tweede instantie is echter niet meer een dubbele tweede kamer. Het
gaat nu zoo, dat, nadat de herziening door beide kamers met gewone meerderheid
van stemmen is aangenomen, de kamers worden ontbonden en nieuwe gekozen, die,
wil de herziening voltooid worden, daaraan nogmaals - en nu in iedere kamer met
een meerderheid van ten minste twee derden - haar goedkeuring moeten hechten. Er
heeft alzoo in 1884 een algeheele vernieuwing van beide kamers plaats. Daarbij
komt, wat de tweede kamer aangaat, de liberale partij in de minderheid; de andere
partijen zijn te zamen twee stemmen sterker. De rechterzijde bestaat thans uit 23
anti-revolutionairen, 18 roomsch-katholieken en 3 conservatieven. Men ziet, er is
van de eens zoo machtige conservatieve partij langzamerhand niet veel overgebleven.
Aanstonds blijkt tusschen meerderheid en minderheid verschil van meening te
bestaan omtrent de verder te volgen procedure. Links wil behandeling der
grondwetsherziening door de bestaande kamer. Rechts wenscht de beslissing over
die herziening, zoo al
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niet in eerste dan toch zeker in tweede instantie, genomen te zien door een tweede
kamer, op ruimeren grondslag samengesteld. Herziening van kiestabel en census
behoort daarom aan die der grondwet vooraf te gaan. Een motie-Goeman Borgesius,
die het liberale standpunt vertolkt, wordt in Februari 1885 door de tweede kamer
verworpen. De regeering dient daarop vrijwel gelijktijdig met de voorstellen tot
grondwetsherziening een ontwerp tot wijziging van de kiestabel in. Lohman voegt
er een initiatiefvoorstel tot verlaging van den census aan toe.
Behalve deze kiesrechtkwestie bedhelgt de grondwetsherziening nog een ander
gevaar. Heemskerks voorstellen hebben de voorschriften omtrent het onderwijs
ongemoeid gelaten. De minister meent, dat artikel 194 - de bepaling, die over het
onderwijs handelt -, juist opgevat, den gewonen wetgever voldoende ruimte van
beweging laat. Maar ‘opdat de regeering van den aanvang af zou weten, waaraan
men toe is’ heeft Lohman terstond verklaard, dat grondwetsherziening zonder
wijziging van artikel 194 met medewerking van hem en zijn politieke vrienden niet
zal tot stand komen.
De vraag of Lohmans kiesrechtontwerp door de kamer in onderzoek zal worden
genomen, geeft aanleiding tot felle debatten. In deze dagen is juist de Liberale Unie
opgericht. Zij is een verband van liberale kiesvereenigingen. Het verband is nog maar
heel los. Bij het verschil van inzicht, dat onder de liberalen bestaat, heeft men het
niet gewaagd een gemeenschappelijk program op te stellen. De joodsche advocaat
Levy is een der voormannen onder de oprichters. Scherp gaat Keuchenius tegen deze
unie te keer. Hij noemt haar een ‘tweeslachtig kind, geboren uit het huwelijk van
eenen joodschen vader en eene heidensche moeder, maar nog vóór dat het loopen
kon, door den vader lam en kreupel geslagen’. De liberalen nemen ook geen blad
voor den mond.
‘Gij die aan alle menschen slechts zonde vindt en schuld,
Van leelijke gedachten is vast uw hart vervuld.’

heeft Borgesius Lohman toegevoegd. En op Keuchenius' opmerking, dat ‘de liberalen
leefden en aten van de grondwet’ heeft Cremers gereageerd: Evengoed zou men
kunnen zeggen, dat die geachte afgevaardigde at en leefde van de pokken, of, als dat
beeld al te onsmakelijk schijnt, vragen, of de verzen, die Vondel op een van zijne
geestverwanten schreef, ook op hem van toepassing waren, namelijk
Mr. Teeling had een bloedbeuling gegeten,
Volgepropt met apostelen en profeten,
Maar toen hij al dat vet niet kon verduwen ...
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‘Vergun mij, Mijnheer de Voorzitter, het vers hier af te breken. In de dagen van
Vondel kon men vrijer zijn woorden kiezen dan tegenwoordig; het woord parlementair
was toen nog niet uitgevonden, doch de dichter beschreef met ronde woorden de
gevolgen der cholerine.’
Bij deze gelegenheid wint Lohman nog den slag. Zijn ontwerp wordt in onderzoek
genomen. Maar als het in het najaar van 1885 in openbare behandeling komt, wordt
het met 43 tegen 42 stemmen verworpen. De kamer staat toch sedert kort op het
doode punt. Bij tusschentijdsche verkiezing is een conservatief door een liberaal
vervangen. Rechter- en linkerzijde tellen nu ieder 43 leden. Bij de stemming over
Lohmans voorstel heeft één anti-revolutionair ontbroken. Ook Heemskerks kiestabel
is den weg der verwerping gegaan, nadat de geheele behandeling een voorbeeld is
geweest van een algemeen ‘grabbelen’ om voor de eigen partij voordeel te trekken
van de gewijzigde districtsindeeling.
Inmiddels zijn de regeeringsontwerpen tot herziening der grondwet in de
afdeelingen der tweede kamer onderzocht. Bij het voorloopig verslag hebben de
anti-revolutionaire en de roomsch-katholieke kamerleden ieder een afzonderlijke
nota gevoegd. De inhoud dezer nota's komt hierop neer: geen grondwetsherziening
zonder herziening van artikel 194. Het moge waar zijn, dat naar juiste opvatting dit
artikel den gewonen wetgever voldoende vrijheid laat, in de practijk is men altijd
blijven hangen aan een onjuiste opvatting, die de rechten van een belangrijk deel van
ons volk verkort. Een ontwerp tot wijziging van artikel 194 wordt derhalve verlangd.
De regeering bezwijkt voor dezen aandrang en dient op 1 November 1885 alsnog
een ontwerp tot herziening van het onderwijsartikel der grondwet in.
In ditzelfde najaar bereikt buiten de kamer de actie voor het algemeen kiesrecht
een nieuw hoogtepunt. Op 20 September is in Den Haag wederom een
kiesrechtdemonstratie gehouden. Ditmaal werken sociaal-democraten en
werkliedenverbonders daarbij samen. In den optocht, die er mede gepaard gaat,
hebben de socialisten met hun roode vlaggen, bijlen en jacobijnenmutsen den toon
aangegeven. De vergadering heeft een resolutie aangenomen, die algemeen kiesrecht
eischt, bij de grondwet gewaarborgd en miskenning van dien eisch een misdaad
noemt. Een deputatie is de resolutie aan minister Heemskerk persoonlijk gaan
aanbieden. De weerklank van dit alles is een kiesrechtdebat in de tweede kamer bij
de behandeling van het adres van antwoord op de troonrede. Daarbij spreekt
Gleichman het gevleugelde woord, dat de ‘in zijnen stand gezeten werkman’ in het
bezit van het kiesrecht
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moet worden gesteld. Een gezeten werkman - Van Houten legt er nog eens bijzonder
den nadruk op - wil zeggen ‘gezeten in eigen kring, dat is gezeten naar het begrip
niet van den millionair, maar naar dat der werklieden zelven.’ Ook Heemskerk kan
dit begrip aanvaarden. Zijn hoofdbeginsel is ‘het zoogenaamde huismanskiesrecht
of kiesrecht der hoofden van huisgezinnen, in den ruimen zin van pater familias, en
dan in acht nemende, dat men om kiezer te zijn, ook de lasten moet dragen’.
Het kenmerk van dezen pater familias heeft de minister in zijn
ontwerp-grondwetsherziening gemeend te kunnen vinden in den aard zijner woning.
Het kiesrecht zal namelijk afhankelijk worden gesteld van de huurwaarde. Deze zal
voor iedere gemeente afzonderlijk binnen een grondwettelijke minimum- en
maximumgrens door de kieswet moeten worden vastgesteld. Er is in de tweede kamer
een belangrijke strooming, die voor een dergelijk aan banden leggen van den wetgever
niet veel voelt. Laat de grondwet eenvoudig bepalen, dat het kiesrecht bij de gewone
wet zal worden geregeld. Hier heeft men het ‘blanco-artikel’, dat over een jaar of
twintig nogmaals op de proppen zal komen en dan zelfs het voorwerp zal uitmaken
van een regeeringsvoorstel. Maar een niet minder belangrijke strooming in de tweede
kamer is met den minister niet van zoo'n blanco-artikel gediend. De grondwet heeft
de hoofdvoorwaarden voor het kiesrecht te bevatten, zoo oordeelen zij. Hetgeen
intusschen niet beteekent, dat zij het over die hoofdvoorwaarden zelf onderling eens
zijn. Daarnaast doet zich de vraag voor of men in ieder geval niet goed zal doen met
bij de gewijzigde grondwet een ‘voorloopig kiesreglement’ te voegen. Er zal dan
althans aanstonds een meer uitgebreid kiesrecht in werking treden, zoodat men zich
voor het tot stand brengen der nieuwe kieswet eenigen meerderen tijd zal kunnen
gunnen. Heemskerk, die aanvankelijk van zoo'n voorloopig kiesreglement niet heeft
willen weten, zal later op dit punt een concessie doen.
Vóór het tot die concessie komt, zullen de politieke verhoudingen echter niet
onbelangrijk zijn gewijzigd. Een conflict met de meerderheid der tweede kamer over
het onderwijsvoorstel gaat er aan vooraf. Als in Maart 1886 de algemeene
beraadslagingen over de grondwetsherziening beginnen, stelt de rechterzijde opnieuw
den eisch: de wijziging van artikel 194 ga voorop. Wordt daartoe de medewerking
geweigerd, dan zal het oordeel der rechterzijde bij de eindstemming over alle andere
hoofdstukken der grondwetsherziening zijn: ‘non possumus’. Links qualificeert men
deze houding als ‘politieke struikrooverij’. Goeman Borgesius bijt de rechterzijde
toe. ‘Het geldt hier inderdaad in eigenlijken
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en oneigenlijken zin: uw beurs of uw leven. Geld voor onze scholen of wij vermoorden
uwe voorstellen tot grondwetsherziening.’ Maar Lohman acht herziening van het
onderwijs belangrijker nog dan die van het kiesrecht. Over de school is in ons land
‘een soort van burgerkrijg ontstaan’. Die schoolstrijd moet ophouden en dan zullen
zich ‘op natuurlijke wijze partijen vormen ter oplossing van den strijd der
verschillende maatschappelijke belangen, die dan weer op den voorgrond zullen
kunnen treden.’
De rechterzijde krijgt in zooverre haar zin, dat met het onderwijs wordt begonnen.
Heemskerk heeft in zijn ontwerp de grief weggenomen, dat de gemeentebesturen
den bijzonderen scholen de concurrentie nog bemoeilijken kunnen door het onderwijs
op de openbare school kosteloos te doen verstrekken. Openbaar onderwijs wordt
gegeven ‘voor onvermogenden kosteloos, voor anderen tegen betaling van een billijk
schoolgeld’ wil hij in de grondwet schrijven. Maar van een subsidieering van het
bijzonder onderwijs wil hij nog niet weten. Hij begrijpt dien eisch ook niet. ‘Het is
energiek - zoo voegt hij de rechterzijde toe - voor de vrijheid op te komen en voor
eigen geld scholen, voor rijke en voor arme kinderen, te stichten; het is energiek,
den geldelijken ijver en de werkzaamheid voor dat doel te verdubbelen; er ligt iets
schoons in dien vaart, dien het Christelijk nationaal onderwijs nam, tegenover eene
wet die zoo groote kosten eischte als die van 1878; zegt men echter dat de offers
beginnen te vervelen en dat men nu liever het geld ziet komen uit de beurzen der
belastingschuldigen, dan wil ik dit op zichzelf niet veroordeelen; er is misschien voor
te zeggen, maar het mooie is van de beweging af.’
Toch wil Heemskerk ter wille van den lieven vrede de rechterzijde ten slotte
tegemoet komen. ‘De wet bepaalt, of en in hoever aan bijzondere scholen onderstand
uit openbare kassen kan worden verleend’ schrijft hij alsnog in zijn ontwerp neer.
Die wijziging stuit bij tal van liberalen op verzet. Om nu op zijn beurt de linkerzijde
weer wat gunstiger te stemmen, neemt Heemskerk een liberaal amendement over,
waardoor de verplichte schoolgeldheffing weer uit de grondwet zal verdwijnen. Dat
kost hem echter al de rechtsche stemmen en doordien een dertiental liberalen zich
ook door deze concessie niet laten winnen, wordt het geheele voorstel met 56 tegen
30 stemmen verworpen.
Geen herziening van artikel 194 is dus het slot. Nu loopt echter bij het ‘non
possumus’ der rechterzijde geheel de grondwetsherziening ernstig gevaar. Daarom
vindt het kabinet in het gevallen besluit aanleiding zijn portefeuilles ter beschikking
te stellen. De rechterzijde moet de leiding dan maar overnemen.
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Inderdaad roept de koning den anti-revolutionair Mackay en draagt hem de formatie
van een kabinet op. Hij bindt die echter aan een zonderlinge voorwaarde. ‘De Koning
verlangt, dat de aan de Staten-Generaal ingezonden voorstellen tot
grondwetsherziening niet worden ingetrokken’ is Mackay aanstonds medegedeeld.
Dat deze op zoo'n conditie niet wenscht te formeeren, kan men hem moeilijk euvel
duiden. Heemskerk blijft dan aan het bewind en de kamer wordt ontbonden. De
nieuwe verkiezing verlost het land van een tweede kamer, die op het doode punt
staat. De liberalen klimmen tot 47, de rechterzijde daalt tot 39 leden.
De regeering wil nu de grondwet herzien zonder het onderwijs in die herziening
te betrekken. Zij breidt de herziening daarentegen uit met een voorloopig
kiesreglement. Het besluit daartoe is feitelijk genomen bij het adresdebat naar
aanleiding van de troonrede, waarmede na de ontbinding de nieuwe zitting der kamer
is geopend. ‘Naar de overtuiging der Kamer zal 's lands belang het best gediend
worden, wanneer aan den gewonen wetgever bij de toekomstige regeling van (het
kiesrecht) eene groote mate van vrijheid wordt toegekend, en aan de gewijzigde
Grondwet bepalingen worden toegevoegd, strekkende om de kiesbevoegdheid reeds
dadelijk uit te breiden buiten den kring door de tegenwoordige Grondwet afgebakend,’
heeft de tweede kamer in haar adres van antwoord uitgesproken. Heemskerk heeft
verklaard met deze formuleering te kunnen instemmen, mits opgevat in dezen zin,
dat algemeen stemrecht door de grondwet zal worden uitgesloten. Links gaat men,
met uitzondering van Heldt, met deze opvatting accoord.
Als de grondwetsherziening zelf opnieuw aan de orde komt, barst de strijd tusschen
rechter- en linkerzijde wederom los. Lohman is uitermate fel tegen de liberalen. Hij
ziet in ons land twee stroomingen, die reeds drie eeuwen met elkander hebben
geworsteld. De richting, die ‘tot zijn Hoofd erkent Jezus Christus en Dien gekruist’
en die het denken ondergeschikt maakt aan de Heilige Schrift en de richting ‘voor
wie de rede is het hoogste gezag’. De laatste richting, die standbeelden opricht voor
Hugo de Groot en Spinoza, heeft er steeds naar gestreefd ‘het Huis van Oranje er
onder te houden’. Zij wil niets door den koning persoonlijk laten geschieden. Voor
de tweede kamer wil zij hem laten buigen. Zij kent noch wat boven, noch wat onder
haar staat. Voor het volk in enge beteekenis deed zij niets. Uitbreiding van het
stemrecht heeft zij stelselmatig tegengehouden. Zij heeft nooit het besef gehad van
vrijheid, dan voor zich zelve alleen. Ten tijde van de republiek reeds heeft zij alle
mogelijke vrijheid gelaten aan
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dissenters, joden en vrijdenkers. Maar zij heeft tevens altijd een voet in de kerk
gehouden om daar haar beginsel van het ‘intellect’ te doen zegevieren.
De liberalen blijven het antwoord niet schuldig. Ook Gleichman ziet twee
stroomingen in ons volk. Maar hij ziet ze anders dan Lohman. De eene, een deel der
kerk, is ‘de onverdraagzame, de verketterende, de haat en tweedracht stichtende’;
de andere maakt van den naam van Christus geen ophef en sleept dien niet in het
politieke debat, maar tracht ‘de beginselen door Hem geleerd’, in de practijk te
brengen. De laatste zou het gezag van de kroon belagen! Nooit stond het hooger dan
onder Thorbeckes bewind. Zij zou kiesrechtuitbreiding tegenhouden! Waar vond
men de meeste tegenstanders tegen Geertsema's censuswet? Zij heeft dissenters,
joden en vrijdenkers geduld. Het strekt onzen voorouders tot eer, dat Nederland de
bakermat en het toevluchtsoord van de vrijheid is geweest. Wat onder Lohmans
handen van die vrijheid zou blijven, weet men thans.
Lohmans historische beschouwingen omtrent de verhouding tot Oranje worden
door De Beaufort bestreden. De calvinisten zouden altijd aan de zijde van Oranje
hebben gestaan. Het mocht wat! Denkt eens aan Datheen en Hembyze tegenover
Willem den Zwijger! Denkt eens aan de calvinisten, die tegenover Maurits de zijde
hielden van Leicester!
Men late, heeft Gleichman uitgeroepen, Oranje buiten het debat. Oranje staat boven
de partijen. De leuze, waarmede de liberalen bereid zijn het werk der
grondwetsherziening te aanvaarden, een leuze, waaronder niet weinigen buiten hen
zich zullen scharen, is ‘Met Oranje voor de vrijheid des volks.’
De tactiek der rechterzijde is er bij dit debat vooral op gericht de
grondwetsherziening te beperken tot het kiesrecht. Een op beteren grondslag gekozen
kamer kan dan later een meer algemeene herziening ondernemen. Maar deze tactiek
heeft geen succes en het werk der herziening wordt eindelijk aangevat en nu
regelmatig voortgezet.
Met uitzondering van die over het onderwijs, den godsdienst en de wijze van
verandering der grondwet, worden alle hoofdstukken aan een revisie onderworpen.
Veelal is het streven daarbij het wegnemen van allerlei belemmering, die de grondwet
den gewonen wetgever in den weg legt. Vooral bij de bepalingen omtrent de defensie
is dit het geval. Ook wordt de weg gebaand voor de invoering eener administratieve
rechtspraak. Wij laten al deze bijzonderheden hier rusten en bepalen ons tot de
regeling van het kiesrecht.
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Hier wordt in de grondwet opgenomen het ‘caoutchoucartikel’, dat het kiesrecht
toekent aan ‘de mannelijke ingezetenen, tevens Nederlanders, die de door de kieswet
te bepalen kenteekenen van geschiktheid en maatschappelijken welstand bezitten’.
Als overgangsmaatregel wordt daarbij een ‘voorloopig kiesregelement’ ingevoerd,
dat het kiesrecht nog wel aan een census bindt, doch een die belangrijk beneden het
minimum van de grondwet van 1848 ligt.
Tegenover deze handhaving van het individualistisch kiesrecht heeft Lohman een
lans gebroken voor een organische samenstelling der vertegenwoordiging. Want de
kamer vertegenwoordigt ‘niet alleen denkbeelden, maar ook belangen’. En of een
belang honderdduizend of slechts honderd menschen aangaat, doet voor het recht
niets af. Daarom mogen de honderd tegenover de honderd duizend niet per se ongelijk
krijgen. Het volk bestaat niet alleen uit individuen, maar uit kringen en daarop behoort
bij de staatsinrichting te worden geiet.
Schaepman valt Lohman bij. Ook hij meent, dat uit het atomistisch kiesrecht nooit
een ware volksvertegenwoordiging komen kan. Maar op het oogenblik is hieraan
niet veel te doen. Langzamerhand zullen zich de vormen ontwikkelen, waarin het
groote en krachtige beginsel der ‘souvereiniteit in eigen kring’ zal tot stand komen.
Is het zoover, dan zal het volk door zijn organisatie een krachtig volk zijn.
Beide sprekers worden door Heemskerk bestreden. Niet om ‘belangen’ te
bevorderen is het parlement ingesteld. En de minister beroept zich op een betoog
van den engelschen staatsman Burke, waarbij deze zich richt tegen het opkomen in
het parlement voor plaatselijke belangen. Het parlement is een beraadslagend lichaam,
dat alleen met het algemeen belang heeft te rekenen. ‘Gij kiest een lid, - schreef
Burke aan zijn kiezers te Bristol - maar wanneer gij hem hebt gekozen, is hij geen
lid voor Bristol, maar alleen een deel van het Parlement.’
Dat de minister hem dit citaat tegenwerpt, bewijst - repliceert Lohman - dat hij
hem volkomen heeft misverstaan. Dat de parlementsleden zouden moeten opkomen
voor persoonlijke of districtsbelangen, ‘dergelijke onzin is van Anti-revolutionaire
zijde nooit verkondigd’. Men kan echter nooit een of ander beginsel verdedigen
zonder dat men tegelijk belanghebbende is. Wij kunnen daarom nooit op onpartijdige
wijze voor de belangen van het geheele volk zorgen, als wij niet de zekerheid hebben,
dat alle deelen van het volk van hun standpunt zich hier kunnen uitspreken. En het
volk gevoelt dat niet, wanneer het weet, dat zijn
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vertegenwoordigers gekozen worden uit slechts één gedeelte der maatschappij en
niet uit al haar deelen.
Men kan niet zeggen, dat Lohmans betoog door helderheid uitmunt. Want in zijn
repliek gaat het over iets anders dan in zijn eerste rede. Het slot der repliek - de
vertegenwoordigers moeten gekozen worden uit al de deelen der maatschappij - is
een betoog voor algemeen kiesrecht zonder meer, onverschillig of dit atomistisch of
organisch zij. Daarentegen legt de eerste rede er den nadruk op, dat, ook al zijn allen
vertegenwoordigd, die vertegenwoordiging onvoldoende kan zijn, omdat de kring
der honderdduizend die der honderd kan overstemmen. Het laatste is even juist als
het eerste. Een volksvertegenwoordiging, door een beperkten kring van kiezers
samengesteld, is geen vertegenwoordiging van het geheele volk. Maar een
volksvertegenwoordiging uit algemeen individualistisch kiesrecht voortgekomen, is
evenmin een volledige afspiegeling van dat volk. Zij behoeft een aanvulling, waarbij
ook aan het organisch element de noodige invloed wordt gegeven. Het is echter
gemakkelijker dit beginsel uit te spreken dan het in concrete regels te formuleeren.
Daarin zijn de anti-revolutionairen dan ook nog steeds niet geslaagd. Lohman brengt
het bij deze gelegenheid niet verder, dan dat hij een amendement voorstelt, om per
huisgezin slechts aan één persoon het stemrecht te geven. ‘De bestaande,
onvernietigbare kring, het huisgezin, mag niet vertegenwoordigd worden door meer
dan één persoon, om de eenvoudige reden, dat al de leden van dat gezin, die bij
elkander wonen, reeds vertegenwoordigd zijn, wanneer aan een hunner het kiesrecht
wordt toegekend.’ Dit huismanskiesrecht is van een werkelijk organisch kiesrecht,
dat het recht van den kring van honderd tegenover de macht van den kring van
honderdduizend moet verzekeren, maar een caricatuur.
Meer in de buurt van een werkelijk organisch kiesrecht komt Lohman, wanneer
hij de eerste kamer wil samenstellen ‘niet zoozeer met het oog op de verschillende
richtingen in het land als wel met het oog op de verschillende groepen van
maatschappelijke kringen.’ Hij denkt hier aan een verkiezing door kamers van
koophandel, universiteiten, kerken, raden van arbeid - als die er zullen komen - en
andere soortgelijke corporatiën. Hier ligt inderdaad een gedachte, die alleszins de
overweging waard is. Staten-generaal, aldus samengesteld uit een individualistisch
en een corporatief element zullen een beter beeld van de volksgemeenschap geven
dan staten-generaal, die uitsluitend uit een van deze twee elementen zijn opgebouwd.
Van een dergelijke hervorming der eerste kamer zal nu noch
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later iets komen. Voor het tegenwoordige wil Heemskerk, wat deze kamer aangaat,
zelfs geheel aan de regeling van 1848 - verkiezing door de provinciale staten uit de
hoogstaangeslagenen in de directe belastingen - vasthouden. Het geheele werk der
grondwetsherziening dreigt zelfs vast te loopen, als de tweede kamer tegen 's ministers
uitdrukkelijk verlangen een amendement, aanneemt, dat de hoogstaangeslagenen uit
de grondwet schrapt en voor beide kamers dezelfde eischen van verkiesbaarheid
stelt. De kamer is verplicht op haar besluit terug te komen. Er wordt een compromis
gevonden. De hoogstaangeslagenen verschijnen opnieuw, maar als nieuwe categorie
van verkiesbaren worden aan hen toegevoegd zij, die bij de wet aan te wijzen hooge
openbare ambten bekleeden of bekleed hebben.
De herziening brengt het aantal leden der tweede kamer op het vaste getal van
honderd. Met de vijfjaarlijksche wijziging der kiestabel zal het dus voortaan uit zijn.
Het voorloopig kiesreglement brengt een nieuwe districtsindeeling. De groote steden,
die meer dan één lid afvaardigen, vormen ieder een meervoudig district, doch
overigens komen er alleen enkelvoudige districten. Het dubbele kiesdistrict, onder
de oude bedeeling het meest voorkomende, heeft geen gezonden zin meer, want met
de aftreding der tweede kamer bij helfte wordt gebroken Voortaan zal die kamer om
de vier jaren in haar geheel worden vernieuwd. Voor de eerste kamer blijft de oude
regel - verkiezing voor negen jaren met driejaarlijksche aftreding van een derde gehandhaafd. Het aantal harer leden wordt echter van 39 tot 50 verhoogd.
Zullen al deze veranderingen en de vele andere in de andere hoofdstukken der
grondwet aangebracht, de eindstreep halen? De liberale partij heeft wel de
meerderheid, maar ook als zij die straks na de ontbinding der kamer behoudt, heeft
zij het nog niet voor het zeggen, want in laatste instantie is voor de
grondwetsherziening een meerderheid van twee derden noodig. De steun der
rechterzijde is dus niet te missen en dáár is, voor het geval dat het onderwijs buiten
de herziening blijft, het ‘non possumus’ geproken. Schaepman heeft hier nog een
laatste poging gedaan om tot een oplossing te geraken. Hij heeft een initiatief-voorstel
tot herziening van artikel 194 ingediend. Het voorstel wil de neutraliteit der openbare
school tot een ‘relatieve’ maken. Het onderwijs moet er zoo zijn ingericht, dat de
godsdienstige overtuigingen van de leerlingen, die de school bezoeken, niet worden
gekrenkt. Men zal dus geen rekening behoeven te houden met godsdienstige
richtingen, die onder de leerlingen niet vertegenwoordigd zijn. Daarnaast zullen aan
de bijzondere scholen de kosten van het
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onderwijs voor onvermogenden uit de overheidskas worden vergoed.
Lohman moet van de relatieve neutraliteit niets hebben. Het is een stelsel ‘van
knoeien en van schijnvertoon; het leidt, althans bij ons Protestanten, tot indommeling;
het is een voortdurend bederf zoowel van onze nationale school als van ons nationaal
karakter.’ Laat men dan liever artikel 194 tot een blanco-artikel maken, dat alles aan
de gewone wet overlaat. Overeenkomstig dit advies wordt gehandeld. De tweede
kamer neemt een amendement aan, dat de grondwet van niets anders meer doet
spreken dan van vrijheid van onderwijs met toezicht der overheid en dat zonder van
de openbare school met één woord te reppen het onderwijs in het algemeen tot ‘een
voorwerp van de aanhoudende zorg der Regering’ verklaart. Met de rechterzijde behalve Keuchenius - geven zeven liberalen dan hun stem aan het voorstel, voldoende
om het naar de eerste kamer te doen doorzenden.
Maar de eerste kamer verwerpt het. Buiten de kamer heeft de Liberale Unie hevig
geageerd tegen de zeven ‘onwijze’ liberalen en in de eerste kamer stemt maar één
liberaal voor. Toch is de behandeling in die kamer niet zonder vrucht gebleven. Van
de zijde der liberale tegenstemmers is verklaard, dat het subsidieeren van het bijzonder
onderwijs door de bestaande grondwet geboden noch verboden wordt; men heeft
zich de quaestie in 1848 niet voor oogen gesteld. Heemskerk sluit zich bij die
opvatting aan. Hij oordeelt nog steeds, dat door subsidieering de ‘parfum’ van het
bijzonder onderwijs afgaat. De grondwet verzet zich echter niet, al hebben de warmste
voorstanders van het bijzonder onderwijs er in 1848 nauwelijks aan durven denken.
Maar de minister zegt met Schiller: ‘Das alte stürzt, es ändern sich die Zeiten’. Straks
zal de wetgever misschien over zulke subsidiën hebben te beslissen en dan verbiedt
artikel 194 ze niet. Het debat is de voorbode van de ommekeer. De schoolwet van
1878 in haar ongewijzigden vorm heeft haar langsten tijd gehad.
Anders dan het voorstel-Schaepman passeeren de regeeringsontwerpen tot
grondwetsherziening de eerste kamer zonder ongelukken. In Augustus 1887 worden
beide kamers ontbonden. Voor de laatste maal fungeert het oude kiesrecht der wet
van 1850. Als de grondwetsherziening door de nieuwe kamers in tweede instantie
wordt behandeld, is er nog wel rechtsche oppositie, doch bij geen der ontwerpen is
het aantal tegenstemmers zoo groot, dat de vereischte meerderheid niet wordt
verkregen. Op 30 November 1887 wordt de herziening plechtig afgekondigd. Binnen
vier maanden daarna zijn een nieuwe tweede en een nieuwe eerste
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kamer overeenkomstig de gewijzigde grondwettelijke regeling gekozen. Op 1 Mei
1888 wordt de eerste zitting der nieuwe statengeneraal namens den koning door den
voorzitter van den ministerraad geopend. Die voorzitter is niet langer Heemskerk.
Hij heeft in den uitslag der verkiezingen aanleiding gevonden zijn ontslag te nemen
en verdwijnt daarmede voor goed uit de actieve politiek. Een andere Heemskerk,
zijn zoon, doet daarin tegelijkertijd zijn intrede. Deze Th. Heemskerk is als
anti-revolutionair tot lid der tweede kamer gekozen. Ook voor hem is een belangrijke
staatkundige rol weggelegd. Voor de anti-revolutionairen en de roomsch-katholieken
zijn de verkiezingen uitermate gunstig verloopen. Aan hen is thans de meerderheid.
En het is de anti-revolutionair Mackay, die als hoofd van het eerste ‘christelijk’
kabinet de zitting der nieuwe kamers heeft geopend.
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Hoofdstuk IX
Het eerste Christelijk Kabinet
Groot is het verschil tusschen de partijverhoudingen in de tweede kamer van 1888
en die van 1849. In laatstgemeld jaar was de tegenstelling tusschen liberalen en
conservatieven de alles beheerschende, de katholieken waren de bondgenooten der
liberalen en de anti-revolutionaire groep was een groep van enkelen. In 1888 zijn de
conservatieven verdwenen op één lid na en de anti-revolutionairen gegroeid tot een
fractie van 28 leden. Het katholiek-liberale bondgenootschap behoort tot het verleden
en heeft plaats gemaakt voor een ‘coalitie’ tusschen katholieken en
anti-revolutionairen. Beide deelen dier coalitie zijn nagenoeg even sterk; de
katholieken tellen 26 leden, zoodat de coalitie in totaal 54 van de 100 kamerzetels
bezet. Daartegenover zijn de liberalen met hun 44 zetels in de minderheid. De
tegenstelling tusschen liberalen en rechtsche coalitie bepaalt het politieke beeld.
Geisoleerd staan tusschen deze twee groepen de beide enkelingen, de conservatief
en de socialist. Want de kamer heeft voor het eerst een socialist in haar midden. Die
socialist is Domela Nieuwenhuis, afgevaardigde voor Schoterland. Zijn verkiezing
heeft hij te danken aan de samenwerking der friesche ‘Volkspartij’ met den
Sociaal-Democratischen Bond en aan den steun hem bij de herstemming van rechtsche
zijde verleend.
Rechts heeft men toch geheel den verkiezingsstrijd geplaatst in het teeken ‘tegen
de liberalen!’ Het is de revanche voor de liberale schoolpolitiek. Daarnaast heeft
men gebruik gemaakt van het verwaarloozen der sociale politiek door de liberalen.
Maar erg oprecht is dit laatste niet. Want rechts is men allerminst algemeen voor een
vooruitstrevende sociale politiek geporteerd. Kuyper, die de anti-revolutionaire
campagne met zeldzame energie heeft geleid, moge de ‘man der kleine luyden’ zijn,
het is er verre vandaan, dat in zijn partij de democratische begrippen algemeen worden
aanvaard. En onder de katholieken moet men de democraten zelfs met een lantaarntje
zoeken. In hun kamerfractie is het conservatisme in alle opzichten troef. Schaepman
en Kolkman zijn er, wat dit betreft, de eenige uitzonderingen.
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De liberalen vormen in zooverre een eenheid, dat zij allen behooren tot de Liberale
Unie. Maar het is een eenheid in het negatieve. Zij zijn anti-clericaal en
anti-socialistisch, doch daarmede is dan ook alles gezegd. Vooruitgang en behoud
zijn in hun rijen in allerlei schakeering vertegenwoordigd. De groep hunner
tegenstanders bij de stembus heeft echter in bontheid van kleur alles overtroffen.
‘Synodale orthodoxen en doleerenden, - wij citeeren Van Houten - katholieken en
socialisten, monarchale ultra's en aanhangers van Multatuli en Roorda1), protectionisten
die het graan duur willen maken en volksmannen die het brood goedkoop willen
houden, allen streden vereenigd voor één doel: de liberalen in de minderheid te
brengen.’
Dit doel is bereikt. Aan de rechterzijde moet derhalve de regeertaak toevallen.
Niet Kuyper, hoewel de eigenlijke leider der antiliberale campagne, wordt de
formateur. Hij is geen parlementaire figuur, want hij is nog altijd niet naar de tweede
kamer teruggekeerd. De koning roept - het zal de laatste kabinetsformatie onder
Willem III zijn - Mackay. Drie andere anti-revolutionairen, twee katholieken en twee
oud-conservatieven zullen met hem het eerste christelijk kabinet uitmaken. Naast
Mackay is de meest opvallende figuur Keuchenius, die aan koloniën komt. De
juistheid van deze keuze mag men met recht betwijfelen. Een staatsman is Keuchenius
zeker niet. Hij heeft dit in de laatste jaren nog weer bewezen door de hardnekkigheid,
waarmede hij tot het einde de bevoegdheid eener tweede kamer, die minder leden
telt dan 1 op 45.000 inwoners, om de grondwet te herzien, is blijven betwisten. Bij
de behandeling der herziening in laatste instantie heeft hij nog weer een motie
voorgesteld, om te verklaren, dat de rechten der kroon, de vrijheden des volks en de
rust des lands door de onvoldoende samenstelling der kamer in gevaar kunnen worden
gebracht. Zelfs zijn eigen geestverwanten hebben hem daarbij in den steek gelaten.
Keuchenius zelf is de eenige, die voor de motie stemt. Van een man met zoo weinig
zin voor politieke realiteiten kan een regeering nog pleizier beleven.
Het kabinet-Mackay zal vóór alles een schoolwetministerie zijn. Herziening der
wet-Kappeyne, opdat subsidieering van het bijzonder onderwijs zal worden ingevoerd,
zal bovenaan op zijn programma staan. Er is thans onder de liberalen een strooming
- in het bijzonder bij den rechtervleugel -, die tot eenige concessie

1) S.E.W. Roorda van Eysinga was een vriend van Multatuli. Van zijn hand is de ‘vloekzang’:
‘De laatste dag der Hollanders op Java’, waarvan men den tekst aantreft onder de
aanteekeningen achter Multatuli's ‘Max Havelaar’ (Garmond editie I, blz. 269).
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geneigd is, omdat zij een ‘pacificatie’ in het belang acht van het land. Daarentegen
is de linkervleugel - Van Houten en Borgesius vooraan - tot geenerlei toenadering
geneigd. Intusschen zijn er ook onder de voorstanders van het bijzonder onderwijs,
die het subsidiestelse afkeuren. Zoo de vereeniging ‘Marnix’, die er de vrijheid der
bijzondere school door in gevaar ziet komen.
De financieele hulp, die Mackay's wet aan de bijzondere school zal brengen, is
nog van bescheiden omvang. Zij zal uit 's rijks kas evenveel ontvangen als uit die
kas aan de gemeenten wordt uitgekeerd ten bate van de openbare school. Die bijdrage
wordt bepaald op een vast bedrag voor iederen verplichten onderwijzer, waarbij het
aantal verplichte onderwijzers afhankelijk wordt gesteld van het aantal leerlingen
der school. De vergoeding vertegenwoordigt nog niet een derde gedeelte der kosten.
Het meerdere dat voor de openbare school uit de gemeentekas wordt voldaan, moet
de bijzondere school zelf betalen. Bij het stichten van een nieuwe school heeft het
openbaar onderwijs nog een extra-voorsprong. Dan betaalt het rijk aan de gemeente
een vierde gedeelte der stichtingskosten, terwijl de bijzondere schoolbesturen voor
de volle kosten moeten opkomen. Tegenover de overheidskas in het algemeen behoudt
de openbare school dus nog een zeer bevoorrechte positie.
De debatten openen, na het vele, dat reeds over de school is gezegd, weinig nieuwe
gezichtspunten. De liberalen, die met het ontwerp medegaan - het zullen er ten slotte
12 zijn - doen dit om redenen van billijkheid of conciliatie, geenszins omdat zij
erkennen, dat de bijzondere school aanspraak zou hebben op rechtsgelijkheid met
de openbare. Anderen, gelijk De Beaufort, zouden willen voorstemmen, indien het
onderwijs op de bijzondere scholen er beter door worden zal. Want als de staat zorgt
voor goed onderwijs voor alle kinderen, gaat hij niet buiten zijn functie. Die zoo
denken, stemmen ten slotte tegen, omdat de amendementen, die betere waarborgen
tegen slecht onderwijs beoogen, worden verworpen.
Principieel verzet biedt Van Houten. Een gesubsidieerde school verliest het zuiver
bijzonder karakter. Zij wordt een gemengde instelling, waarover de overheid mede
zeggenschap behoort te hebben. Van Houten geeft zijn stem niet ‘aan een subsidie,
dat zou strekken, om propaganda te maken voor een bepaald leerstelsel, hetzij
Christelijk, hetzij kerkgenootschappelijk, hetzij ongetemd godloochenend.’
Onverzoenlijk is ook de liberaal Lieftinck, onverzoenlijk ‘wanneer men het geld der
belasting-schuldigen wil aanvaarden om eene persoonlijke zienswijze op
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theologisch terrein door te drijven en een theocratischen Staat wil stichten, wanneer
men twist gaat stoken tusschen de kinderen van hetzelfde volk, en daarmee zelfs op
een zoo jeugdig mogelijken leeftijd wil beginnen.’
Uiterst gematigd verdedigt Mackay zijn ontwerp. Er heerscht reeds sedert jaren
in Nederland een politieke malaise, waarvan de schoolstrijd de oorzaak is. Aan dien
strijd in het algemeen een einde te maken, heeft de regeering niet in haar macht, maar
wel kan zij voorstellen doen ‘waardoor althans op politiek terrein de schoolstrijd tot
stilstand komt.’
Ook de in meerderheid liberale eerste kamer weet de minister voor zijn wet te
winnen. De krachtigste opposant is daar Kappeyne, de man der wet van 1878, sedert
kort lid van dit staatslichaam. Hij noemt de wet ‘het graf van de antirevolutionaire
partij’. Wat blijft er nu over van Groens strijd voor een ‘nationale school’, die moest
zijn ‘eene openbare school met den Bijbel’. De gemengde school van Van der
Brugghen laat men onaangetast. Al wat men vroeger heeft bestreden, bevestigt men
thans. ‘Indien de anti-revolutionaire partij berust in deze wet, dan zal zij het
bondgenootschap bij de stembus gesloten dubbel betalen. Zij zal den prijs betalen
met haar eer en met haar geweten. Zij, die plachten er zich op te beroemen kinderen
der fiere Geuzen te zijn, zij houden van hunne wakkere voorvaderen niets over
behalve den bedelnap.’
Mackay heeft er in deze kamer nogmaals den nadruk op gelegd, dat pacificatie
zijn doel is. ‘Nu zegt men: gij beloofdet vrede, maar die zal niet komen. Mijnheer
de Voorzitter! Volledige vrede heb ik nooit beloofd; maar neemt men een der
voornaamste oorzaken van den twist weg, dan zullen de twistende partijen niet
voortgaan met elkander te twisten. Onze volksgeschiedenis leert, dat daar oneenigheid
bestaat, waar men heterogene bestanddeelen in een en hetzelfde keurslijf wil persen;
maar wanneer men ieder, binnen de perken van orde natuurlijk, vrijheid laat en zijn
eigen gang laat gaan, men dan verdraagzaam naast elkander leeft.’
Het klinkt alles zoo hoopvol. Als de wet is aangenomen schrijft Lohman zijn
brochure ‘Pacificatie’. Maar weldra zal blijken, dat er van vrede geen sprake is. Op
zijn best van wapenstilstand. Kuyper heeft in het wetsontwerp niet meer dan een
begin gezien. Aanstonds bij zijn verschijnen heeft hij er Mackay dank voor gebracht.
‘Moge dit ontwerp het begin zijn van het einde; edoch van het einde, niet van zijn
bestuur, maar van den schoolstrijd.’ De toekomst zal inderdaad leeren, dat de wet
van 1889 nog maar het allereerste begin van het einde is. Zij is eigenlijk het einde
van het begin. Want 1889 sluit een periode af en opent een nieuwe.
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Principieel is thans het recht van de bijzondere school op financieele bijdragen uit
de overheidskas erkend. Maar tusschen de bescheiden tegemoetkoming van Mackay
en de financieele gelijkstelling tusschen openbaar en bijzonder onderwijs van Cort
van der Linden en De Visser ligt nog een lange weg. De dertig jaren, die noodig
zullen zijn om dien af te leggen, zullen nog meer dan één moment van hoog
oplaaienden schoolstrijd laten zien. Gedurende dien tijd zal het schoolvraagstuk
telkens weer de politieke verhoudingen beheerschen en ook daarna zal de
scheidingslijn, die het in ons staatkundig leven heeft gebracht, bij herhaling haar
invloed doen gevoelen.
De schoolwet is het belangrijkste werk van het kabinet. Daarnaast moet echter de
arbeidswet van 1889 worden genoemd. Zij is het werk van den katholieken minister
van justitie Ruys van Beerenbrouck en staat in onmiddellijk verband met de bij de
enquete van 1886 gebleken misstanden in fabrieken en werkplaatsen. Zij beperkt
zich tot het tegengaan van overmatigen arbeid van jeugdige personen en vrouwen.
Die beperkte strekking is wel de verklaring van de geringe oppositie, waarop de wet
is gestuit. Jeugdige personen en vrouwen zijn ‘personae miserabiles’. Zij kunnen
niet voor zichzelf zorgen. Voor hen op te komen staan de aanhangers van het laissez
faire - rechts en links in de kamer nog de overgroote meerderheid - nog wel toe. Maar
van de volwassen arbeiders houde de wetgever de handen thuis. Zij moeten voor
zichzelven zorgen. Regelen voor hun arbeid te stellen ware beperking hunner vrijheid.
De stem van Domela Nieuwenhuis, die niet ten onrechte spreekt van de ‘treurige
eer’ onzer achterlijkheid in de sociale wetgeving, is die eens roependen in de woestijn.
In de bedoeling der regeering ligt het allerminst hier veel verder te gaan. Al wat zij
nog doet, is een staatscommissie instellen tot onderzoek van het probleem.
Er valt over de verdere werkzaamheden van het kabinet niet te roemen. Van de
zoo noodige belastinghervorming komt niets. Geen poging wordt gedaan om het
voorloopig kiesreglement door een definitieve regeling van het kiesrecht te vervangen.
Alleen wordt voorgesteld de groote steden, die een meervoudig kiesdistrict vormen,
in enkelvoudige districten te splitsen. De maatregel zal even voordeelig zijn voor de
rechterzijde als hij voor de liberalen nadeel zal brengen. Dies wordt het ontwerp door
de tweede kamer aangenomen, doch door de liberale meerderheid der eerste kamer
even prompt verworpen. Die liberale meerderheid kan de billijkheid der splitsing
wel niet ontkennen, doch zij wenscht haar niet te aanvaarden los van de definitieve
regeling van het kiesrecht.
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Twee ministers ziet het kabinet tusschentijds verdwijnen. De eerste is Keuchenius.
Hij wekt verzet zoowel om zijn financieel beleid als om zijn uitlatingen tegenover
den Islam. Men vreest er kwade gevolgen van met het oog op de mohammedaansche
bevolking in Indië. De eerste kamer brengt over de indische begrooting voor 1890
een niet malsch voorloopig verslag uit. ‘De minister verdiept zich in bespiegelingen,
maar hetgeen hij volbracht heeft is luttel, en dat weinige geeft tot ernstige bedenkingen
aanleiding .... Die daden toch, waarmede hij ingrijpt in godsdienstige toestanden en
die bij voorkeur schijnen te bedoelen om van zijn persoonlijke overtuiging op
godsdienstig gebied getuigenis af te leggen, voegen niet den staatsman, wiens roeping
medebrengt, de godsdienstige meeningen van alle ingezetenen te eerbiedigen. Kan
men daarvoor al eene verklaring vinden in des Ministers persoonlijke gevoelens, die
in veler oog niet van dweepzucht zijn vrij te pleiten, ze zijn daardoor niet minder
gevaarlijk voor de rust in onze overzeesche bezittingen, waar het werkelijk niet
raadzaam is het fanatisme te prikkelen.’ De minister zal - zoo verklaart hij bij de
openbare behandeling der begrooting - zijn godsdienstige meeningen blijven
aankleven. Ze zijn de vrucht ‘van jarenlang onderzoek, nadenken en worstelen’ en
niets ter wereld zal in staat zijn ze te wijzigen. Het antwoord moge den bewindsman
sieren, het is begrijpelijk, dat het de oppositie niet voldoet en de kamer zijn begrooting
doet verwerpen.
's Ministers aanhang in het land is furieus. Men zet het votum der kamer in het
teeken van het Kruis tegen den Islam. ‘Als Keuchenius valt, valt er meer’, schrijft
De Standaard. Maar er valt niets meer. Het kabinet neemt de zaak kalmer op.
Keuchenius gaat heen en Mackay neemt persoonlijk de portefeuille van koloniën.
De Savornin Lohman neemt de aan binnenlandsche zaken openkomende plaats in.
Men schrijft dan Februari 1890. Een goed jaar later valt Dyserinck, de minister
van marine. Hoogst merkwaardig is de aanleiding van dezen val. Het kamerlid Land,
officier der marine, is bij de bevordering tot hoofdofficier gepasseerd. Op die
bevordering heeft hij, naar luid der bevorderingswet, volgens ancienniteit aanspraak,
tenzij hij bepaald ongeschikt is. Bij een interpellatie-Levyssohn Norman gevraagd
de redenen dezer ongeschiktheid op te geven, blijft de minister daarmede in gebreke.
Een motie van afkeuring - door de tweede kamer met 66 tegen 17 stemmen
aangenomen - maakt aan zijn ministerieele loopbaan een einde.
Zijn collega van oorlog, de katholiek Bergansius, heeft het evenmin gemakkelijk.
Hij komt in botsing met zijn geloofsgenooten.
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Bergansius wil de zoo hoog noodige hervorming in onze levende strijdkrachten
aanbrengen. Persoonlijke dienstplicht is van zijn ontwerp-militiewet het hoofdbeginsel.
Daarvan moet de overgroote meerderheid der katholieken nu precies niets hebben.
De provinciale bond der roomsch-katholieke kiesvereenigingen in Noordbrabant
heeft er in een motie al heel duidelijk van doen blijken. In de tweede kamer stemmen
alle katholieken tegen een motie ten gunste van de persoonlijke dienstvervulling. In
de behandeling der wet zelf blijft de tweede kamer aan den vooravond der
verkiezingen steken. Die verkiezingen moeten toch reeds in den zomer van 1891
worden gehouden. De verkiezing van 1888 is geen gewone periodieke verkiezing
geweest en de weinige maanden, die de kamer vóór September 1888 heeft gezeten,
tellen voor een vol jaar.
Inmiddels is in November 1890 de koning overleden. Zijn regeering heeft ruim
eenenveertig jaren geduurd. Zijn tienjarige dochter Wilhelmina is hem opgevolgd.
Haar moeder, de koninginweduwe Emma, neemt als regentes het koninklijk gezag
waar.
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Hoofdstuk X
Tak van Poortvliet en Van Houten
De verkiezingen van 1891 brengen de rechterzijde de nederlaag. Verschillende
oorzaken werken daartoe mede. De belangrijkste is wel de onderlinge verdeeldheid
der rechtsche partijen. Er is verschil tusschen de katholieken en de anti-revolutionairen
en er is bovendien geen eenstemmigheid binnen elk dezer twee partijen op zichzelf.
Wat de beide groepen van elkander scheidt, is wel in de eerste plaats de regeling van
den militairen dienstplicht. Afschaffing der plaatsvervanging hebben de
anti-revolutionairen reeds in 1888 op hun stembusprogram geschreven en wij hebben
al gezien, dat de katholieken, behoudens een enkele uitzondering, daarvan afkeerig
zijn.
Daarnaast openbaart zich zoowel in het katholieke als in het anti-revolutionaire
kamp de tegenstelling tusschen democratisch en conservatief gezinden. Bij de
katholieken is de laatste richting verre overheerschend. Schaepman, die anders wil,
is er min of meer een eenling. Tal van katholieken geven boven hem en zijn
geestverwanten de voorkeur aan een niet al te vooruitstrevend liberaal. Hier ligt wel
de verklaring, dat Schaepman in zijn eigen district Wijk-bij-Duurstede de reis niet
halen kan. Hij wordt daar vervangen door den liberaal De Beaufort. Toch verdwijnt
hij niet uit de kamer, want het meer democratische katholicisme in het nijvere Twenthe
bezorgt hem den Almeloschen kamerzetel.
Onder de anti-revolutionairen is het evenmin koekoek-één-zang. Het onder Kuypers
invloed in 1888 opgestelde ‘program van actie bij de stembus’ heeft een
democratischen geest geademd. Het heeft ‘invoering van eene kieswet op billijker
en minder beperkten grondslag’, een beter belastingstelsel, kamers van arbeid ‘op
corporatieven grondslag’ gevraagd. Van deze en andere verlangens is onder het
kabinet-Mackay niets gekomen. Op de jaarvergadering van Patrimonium in November
1890 heeft de voorzitter zich bitter beklaagd over ‘de plutokraten en bezitters van
adellijke titels in de anti-revolutionaire partij.’ Kuyper heeft de toen dreigende
scheuring in de partij weten te bezweren, doch daarmede allerminst
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de eenheid blijvend kunnen herstellen. Zelf heeft hij zich in zijn rede ter
deputatenvergadering - de aan iedere verkiezing voorafgaande anti-revolutionaire
wapenschouw - ronduit aan den kant der kleine luyden gesteld. ‘Maranatha, de Heere
komt’ heeft hij ‘met Jezus hemelvaart vlak achter ons’ de toespraak gedoopt. Het is
een pleidooi voor christelijk-democratische ontwikkeling: ‘de religie in eere, de
conscientievrijheid hersteld, ons volk weer in organisch verband gezet en over heel
ons staatsbestuur uitgegoten de geest des Ontfermers.’ Daarbij mag ‘wie in den
Christus gelooft en den Christus uit de hemelen verwacht’ niet stilzitten en zich niet
bepalen ‘tot een meêkisten der dyken’, doch hij is ‘van Christuswege verplicht’ om
‘moedig in de bresse zijns volks te gaan staan en een Christelijk-democratische
ontwikkeling van onzen volksstaat voor te bereiden.’ Een dergelijk geluid moge
manna zijn voor de ‘kleine luyden’, het wordt niet overal in den anti-revolutionairen
kring met instemming vernomen. Hier ligt de kiem, waaruit de tweedracht groeien
zal.
Laat aldus de eenstemmigheid rechts nogal het een en ander te wenschen, bij de
liberalen is voor het oogenblik althans meer eendracht, al zal zij er ook hier een van
korten duur blijken, die door veel erger tweespalt dan ooit zal worden gevolgd. De
liberale Unie staat onder vooruitstrevende leiding. Tak van Poortvliet is haar
voorzitter. Sedert 1888 vertegenwoordigt hij Amsterdam in de tweede kamer. In de
hoofdstad hebben de radicalen een grooten invloed. Men kan hen den uitersten
linkervleugel der liberalen noemen, mits men daarbij goed in het oog houde, dat zij
geen deel uitmaken van de Liberale Unie. Zij hebben hun eigen kiesvereeniging
‘Amsterdam’, die reeds een paar leden in den gemeenteraad heeft. Treub is er hun
groote man. In 1889 is hij er wethouder geworden. Hij voert er den strijd tegen de
groote particuliere monopolisten, die er de algemeene nutsbedrijven exploiteeren.
Op zijn initiatief zullen de eerste gemeentebedrijven worden opgericht. Vierkant
staat Treub tegenover het beginsel van het laissez faire. Als hij over eenige jaren
hoogleeraar aan de gemeentelijke universiteit wordt, zal zijn intree-rede gewijd zijn
aan ‘de ontwikkeling der staathuishoudkunde tot sociale economie.’
Een organisatie over het geheele land hebben de radicalen nog niet. Eerst in 1892
zal de Radicale Bond worden opgericht. Voorloopig doet men het alleen met een
aantal plaatselijke kiesvereenigingen. In Friesland vormen deze de ‘Volkspartij’, die
in 1888 met de socialisten heeft samengewerkt, waaraan Domela Nieuwenhuis zijn
kamerzetel te danken heeft gehad. Thans is
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de verhouding met de socialisten minder vriendschappelijk. Treub is zeer bepaald
anti-socialistisch. De socialistische denkbeelden zullen in hem hun sterksten
theoretischen bestrijder vinden. Zijn standaardwerk ‘Het wijsgeerig-economisch
stelsel van Karl Marx’ zal over eenige jaren aan de bestrijding van het marxisme zijn
gewijd.
De radicalen spelen bij de verkiezing van 1891 een belangrijke rol. Meer echter
in dezen zin, dat zij de Liberale Unie tot vooruitstrevendheid prikkelen dan dat hun
eigen succes bij de stembus zoo groot is. Slechts twee radicalen worden gekozen.
Tijdens in Winschoten en Treub in Schoterland. De laatste verkiezing beteekent de
nederlaag van Domela Nieuwenhuis. De socialisten zijn daarover verbolgen. Zij
hebben Treub deze candidatuur van den eersten dag af hoogst kwalijk genomen. In
de verkiezingscampagne heeft Treub een merkwaardige belofte gedaan. Indien geen
socialist mocht worden gekozen en daarentegen behalve Treub nog tenminste één
radicaal, zal hij de benoeming niet aannemen, opdat alsnog voor Schoterland een
socialist kan worden aangewezen. Want Treub moge nog zooveel bezwaar tegen het
socialisme hebben, aanwezigheid van een sociaal-democraat in de kamer acht hij
noodig. Na de verkiezing blijkt Treub aanstonds zoo goed als zijn woord. Hij bedankt
voor de benoeming. Doch Domela Nieuwenhuis wil aan Treub geen mandaat te
danken hebben en het einde is, dat een liberaal op den schoterlandschen zetel gaat
zitten. Zoo is er in de tweede kamer van 1891 geen enkele sociaal-democraat en maar
één radicaal.
Dit slechte resultaat voor de radicalen is zonder twijfel grootendeels het gevolg
van de zwenking der Liberale Unie naar een vooruitstrevende politiek. Toch is de
unie daarbij niet zoover gegaan als het door Tak geleide hoofdbestuur gewild had.
‘De kiesbevoegdheid voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal - zoo wilde het
schrijven - worde door onbekrompen toepassing van het voorschrift der Grondwet
uitgebreid tot den kring der werklieden, die reeds te lang daarvan verstoken bleef.
De wetgever ga aanstonds zoover als eene eerlijke uitlegging der Grondwet hem
veroorlooft. Onder vaststelling van de noodige waarborgen tegen misbruik, geve hij
het kiesrecht aan alle meerderjarige mannelijke Nederlanders, die, bij eene
eigenhandig geschreven aanvrage aan het plaatselijk bestuur hunner inwoning, hun
verlangen te kennen geven om op de kiezerslijst te worden geplaatst, of op eene
andere door de wet voor te schrijven wijze toonen te kunnen lezen en schrijven en
belang te stellen in de openbare zaak. Behalve de bedeelden en de overige in de
Grondwet aangewezenen, blijven daarbij
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echter uitgesloten zij, van wie blijkt, dat zij niet in staat zijn zelf in hun onderhoud
en dat van hun gezin te voorzien.’
Dit gaat den rechtervleugel der Liberale Unie te ver. Zoozeer in bijzonderheden
treden over de regeling van het kiesrecht, wil deze niet. Met de vage formule ‘de
wetgever ga aanstonds zoo ver als eene eerlijke uitlegging der Grondwet toelaat’
moet worden volstaan. En ter algemeene vergadering der unie wint de rechtervleugel
den slag. Zijn amendement wordt met groote meerderheid aangenomen. Voor het
bewaren der eenheid in de partij moge dit voor het oogenblik de beste formule zijn,
het zal slechts uitstel van den strijd beteekenen. Als straks de formule in een
wetsontwerp moet worden uitgewerkt, zal de unie splijten.
Bij de stembus treden de liberalen echter thans als een eenheid op. Tegenover de
verdeelde rechterzijde garandeert hun dit succes. Zij bezetten te zamen 54 zetels.
Met den eenen radicaal komt de linkerzijde dus op 55 leden. De prijs voor dit succes
wordt nagenoeg geheel door de anti-revolutionairen betaald. Zij vallen van 28 op 20
leden terug. De katholieken verliezen maar één zetel - zij behouden er 25 - en het
laatst overgebleven conservatieve lid is evenals de eenige socialist verdwenen.
Bij deze verhoudingen is het niet twijfelachtig, dat het kabinet-Mackay heeft plaats
te maken voor een liberaal bewind. Naar juiste parlementaire beginselen behoort Tak
van Poortvliet daarvan de leider te zijn. De regentes roept echter Van Tienhoven,
burgemeester van Amsterdam en liberaal lid der eerste kamer. Persoonlijke
bekendheid met dezen magistraat heeft haar, voor wie zoo kort na de aanvaarding
van het regentschap de nederlandsche politieke verhoudingen nog vreemd zijn, stellig
tot deze keuze gebracht. Van Tienhoven zijnerzijds begrijpt, dat, wil hij slagen, Taks
medewerking onmisbaar is. Deze is tot die medewerking bereid, maar heeft daarvoor
zijn voorwaarden. Die voorwaarden maken hem feitelijk tot den eersten man in het
kabinet. Ze zijn neergelegd in het befaamde - in 1894 gepubliceerde - ‘Amice-briefje’,
op 17 Juli 1891 door Tak aan Van Tienhoven gericht:

‘Amice!
Overeenkomstig onze afspraak deel ik U de gisteravond door ons besprokene
voorwaarden mede, waarop ik onder de tegenwoordige omstandigheden, zitting
zoude kunnen nemen in een door U te vormen kabinet.
Vooreerst dan zoude het naar de algemeene verwachting mijner vrienden, mijne
taak zijn, om ter voldoening aan het grondwettig
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voorschrift eene regeling van het kiesrecht te ontwerpen en voor te dragen. Mijne
plaats ware alzoo aan Binnenlandsche Zaken.
Deze regeling zoude het kiesrecht zoo verre moeten uitbreiden, als de Grondwet
toelaat.
De indiening van eene daartoe strekkende wets-voordracht zoude moeten volgen,
zoodra zij is uitgewerkt en in gereedheid gebracht
De aanneming van het te doen voorstel zoude een Kabinets-quaestie moeten zijn.
Wanneer eene meerderheid in de Tweede Kamer hare medewerking tot deze
regeling weigerde, of de behandeling van het daartoe strekkend ontwerp, door
zijdelingsche tegenwerking, wist te ondervangen, zoude dit ten gevolge moeten
hebben, dat aan de Koningin-Regentes een voorstel tot ontbinding der Kamer werd
gedaan, zoodat aan het volk de gelegenheid werd geschonken, om zijn gevoelen over
dit vraagstuk uit te spreken.
Gedurende het tijdsverloop, noodzakelijk tot voorbereiding en afdoening der
regeling van het kiesrecht, zoude met alle kracht tot verbetering van het
Rijksbelastingstelsel en van den financieelen toestand der gemeenten, tot regeling
der levende strijdkrachten, tot regeling van den leerplicht, tot verzekering der
gezondheid en veiligheid van arbeiders in fabrieken en werkplaatsen, tot verbetering
van het lot der oude en gebrekkige werklieden, tot verbetering van het financiewezen
en ontwikkeling der welvaart in onze overzeesche bezittingen moeten gearbeid en
daartoe strekkende wetsbepalingen, zooveel mogelijk blijkt en de tijdsruimte toelaat,
tot stand gebracht moeten worden. De moeilijkheid der regeling belet evenwel, dat
van daartoe strekkende voorstellen kabinetsquaesties worden gemaakt.
Op dezen grondslag schijnt mij eene vruchtbare samenwerking in het belang van
het Land en van de Kroon.
t.à.v.
Tak van Poortvliet.’
De overige ministers - ook Van Tienhoven - betuigen in Augustus 1891, als het
kabinet geformeerd wordt, schriftelijk den inhoud van dit schrijven goed te keuren
en ‘dezen aan te nemen als grondslag der Kabinetsformatie.’ Het is een loop van
zaken, die Tak maakt tot den reëelen formateur. De minder vooruitstrevende liberalen
zien het met leede oogen aan. De Beaufort heeft in zijn, later door zijn zoon
gepubliceerde, aanteekeningen aanstonds betreurd, dat Van Tienhoven onder den
indruk der amsterdamsche toestanden gemeend heeft ‘dat men maar zooveel mogelijk
naar de radicale zijde moest heenzeilen om het schip te kunnen blijven
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sturen.’ Hij noemt het de ‘jammerlijke staatkunde van bevreesdheid’, waardoor men
zich te Amsterdam altijd heeft laten beheerschen en waardoor men ‘zich geheel aan
de leiding der Radicalen overgaf.’ Wij kunnen dit oordeel in geenen deele
onderschrijven. Het program-Tak geeft aan de liberale staatkunde een nieuw
perspectief. En daaraan heeft die staatkunde, na het beeld van jammerlijke
verdeeldheid en droevige onmacht, dat zij gedurende eenige tientallen jaren heeft
vertoond, dringend behoefte. Het liberalisme zal vooruitstrevend zijn of het zal niet
zijn, kan men er in dezen tijd van zeggen. De ministers van 1891 hebben dit goed
begrepen. En wat meer zegt, hun program is, niet door hen alleen, maar door de
gezamenlijke liberale kabinetten, die tot 1901 het bewind hebben gevoerd, goeddeels
uitgevoerd.
Goeddeels, niet geheel. Met name niet op het hoofdpunt, het kiesrecht. Daar zal
Tak stranden en Van Houten straks minder ver gaan dan hij. Al zal het ook hier een
liberaal kabinet zijn, dat in 1917 - en dan over de grenzen der grondwet van 1887
heen - de finale uitbreiding brengt. Maar hoogst belangrijk is, wat in 1892 en 1893
gebeurt op het terrein van het belastingstelsel. Daar is Pierson, bekend econoom, die
het presidium der Nederlandsche Bank voor de portefeuille van financiën heeft
verwisseld, de drijvende kracht, op dit punt krachtig gesteund door Van Houten als
voorzitter der commissie van rapporteurs in de tweede kamer. In deze jaren worden
de grondslagen gelegd voor het moderne nederlandsche belastingstelsel. Want hoeveel
daarin in later jaren moge zijn veranderd en hoezeer de druk der belastingen moge
zijn verhoogd, op Piersons grondslagen hebben al zijn opvolgers voortgebouwd. Hij
is begonnen met van het roerend kapitaal en het arbeidsinkomen de bedragen te
vragen, waarvan het veel te lang is vrijgesteld geweest. Hij heeft daartegenover den
druk der indirecte heffingen verlicht.
Pierson brengt in 1892 zijn wet op de vermogensbelasting, een jaar later die op
de belasting op de bedrijfs- en andere inkomsten. Nederland krijgt aldus eindelijk
zijn - ‘gesplitste’ - inkomstenbelasting. Alle inkomen is thans belast. Slechts voor
dat uit den landbouw, dien het in deze jaren nog niet al te best gaat, is een uitzondering
gemaakt, die eerst in 1914 zal verdwijnen. Daartegenover worden de rechten wegens
overdracht van vaste goederen verlaagd, de slechte patentbelasting en de zeepaccijns
afgeschaft, de accijns op het zout verminderd. Het is een hervorming, die niet bij
ieder in den smaak valt. Het aanzienlijke en vermogende haagsche publiek overlaadt
den minister met verwijten. Het scheelt niet veel, of men heeft hem wegens zijn
snooden aanslag
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op de beurs van vele leden der deftige haagsche societeit ‘De Witte’ als lid van dit
gezelschap gedeballoteerd!
Dit is wel het belangrijkste werk van het kabinet. Zijn verdere plannen leiden
schipbreuk door de mislukking der kiesrechtvoorstellen. Hier heeft Tak de beginselen
aanvaard door het hoofdbestuur der Liberale Unie in 1891 tot zijn program gemaakt:
kiesrecht voor allen, die kunnen lezen en schrijven en die in eigen onderhoud voorzien,
het laatste af te leiden uit de omstandigheid, dat zij door geen instelling van armenzorg
worden bedeeld.
Tegen dit voorstel breekt een hevige oppositie los. Het zwaar geschut der grondwet
wordt in stelling gebracht. Wat Tak wil, is met de grondwet in strijd. Deze verlangt,
dat de kiezer zal voldoen aan positieve eischen van geschiktheid en maatschappelijken
welstand. De ‘schrijfproef’ als eisch van geschiktheid kan er nog mede door. Maar
het niet bedeeld zijn aan te merken als kenmerk van maatschappelijken welstand
gaat niet aan, want dit is negatief. Positieve eischen van welstand dienen gesteld.
Doch ook als men aanneemt, dat de grondwet het aldus toelaat, is velen het voorstel
niet naar den zin. Zoo roept men ook de proletariërs tot het kiesrecht. De
beroepsbedelaar en de landlooper worden niet door een instelling van weldadigheid
bedeeld en zouden dus het kiesrecht moeten krijgen.
De minister tracht de bezwaren te ondervangen door als positief kenteeken toe te
voegen, dat de kiezer in het bezit van een vaste woning moet zijn. Het vermag de
oppositie niet te bevredigen en het regent amendementen.
Bij al deze oppositie is de scheidingslijn tusschen rechter- en linkerzijde geheel
zoek. De liberale groep is volkomen gespleten. Het hoofdbestuur en de meerderheid
der algemeene vergadering van de Liberale Unie staan achter Tak. In de tweede
kamer staat de groep-Borgesius, die pro is, tegenover de groep-De Beaufort, die
contra is. Bij laatstgemel de groep voegt zich Van Houten. Zijn politieke loopbaan
is op het keerpunt gekomen. Van nu af zal hij in steeds sterker mate de
vertegenwoordiger worden van den conservatieven liberalen vleugel.
Dezelfde verdeeldheid ziet men ter rechterzijde. Kuyper buiten en Heemskerk
binnen de kamer zijn op de hand van de regeering. Lohman en Mackay staan aan de
andere zijde. Spreekt Lohman van het ontwerp-Tak als een ‘legislatief wangedrocht’,
Kuyper meent, dat dit ontwerp, zoo dicht als de grondwet het veroorlooft, tot het
door hem gewenschte huismanskiesrecht nadert. Bij de roomsch-katholieken eindelijk
staat Schaepman naast. Tak doch
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is het gros der fractie van een zoo vergaande kiesrechtuitbreiding niet gediend.
Een van Taks vrienden, de afgevaardigde voor Zaandam, De Meyier, tracht door
een bemiddelend amendement de situatie te redden. Hij wil den welstandseisch van
het bezit eener vaste woning wat nader omschrijven. Men bepale, dat deze woning
als regel uit ten minste twee vertrekken moet bestaan. Een ‘machine de guerre’ wil
dit amendement niet zijn. Tak heeft maar te kikken, dat het voor hem onaannemelijk
is, en De Meyier zal het aanstonds terugnemen. Dit onaannemelijk spreekt de minister
echter niet uit. Hij kan de kamer alleen ‘niet aanraden’ aan het amendement haar
goedkeuring te schenken. Men leidt uit deze houding af, dat Tak bereid is deze
reddingsplank te aanvaarden.
Als de kamer echter den volgenden dag het amendement aanneemt, deelt de
minister mede, dat hij zijn wetsontwerp niet langer wenscht te verdedigen en het
‘daartoe door de Koningin-Weduwe, Regentes, gemachtigd’ intrekt. Deze houding
verbaast zoo zeer, dat men algemeen veronderstelt, dat de minister onder den druk
van den linkervleugel der liberalen op het laatste oogenblik van houding is veranderd.
De Meyier is er volkomen van overstuur. Zijn zenuwgestel wordt er voor goed door
geschokt. Hij is, volgens Van Houten ‘te braaf voor de politiek’.
Een conflict tusschen Tak en Van Tienhoven is van dit alles mede het gevolg. Op
den morgen vóór de stemming heeft Tak in den ministerraad medegedeeld, dat het
amendement voor hem onaannemelijk is. Van Tienhoven vindt daarvoor geen
aanleiding. Geheel den gang van zaken keurt hij af. Tak heeft de machtiging om het
ontwerp in te trekken buiten al zijn ambtgenooten om aan de regentes gevraagd en
daarvan zelfs aan den ministerraad geen mededeeling gedaan. Dat Van Tienhoven
onder deze omstandigheden geen deel van het kabinet wil blijven uitmaken, is minder
onbegrijpelijk dan dat hij heeft verzuimd zorg te dragen, dat de kamer vóór de
stemming althans precies kwam te weten, wat de gevolgen der aanneming van het
amendement zouden zijn. Als premier is hij hier in zijn taak wel volkomen tekort
geschoten.
Voor Tak is thans het oogenblik gekomen om overeenkomstig de in het
‘amice-briefje’ gestelde voorwaarde, aan de regentes een voordracht te doen tot
ontbinding der tweede kamer. Van Tienhoven gaat daarin niet mede. Hij neemt zijn
ontslag als minister van buitenlandsche zaken; de minister van marine treedt ad
interim als zoodanig op. De regentes besluit overeenkomstig het rapport der overige
ministers. De tweede kamer wordt ontbonden en het geschil aan de kiezers voorgelegd.
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De gebeurtenissen doen de liberale en de anti-revolutionaire partij splijten. Als het
hoofdbestuur der Liberale Unie zich achter Tak plaatst gaan de liberalen van den
rechtervleugel de unie uit. Men noemt hen voortaan ‘oud-liberalen’. Een nieuwe
organisatie stichten zij vooralsnog niet. Zij hebben wel op tal van plaatsen in het land
hun kiesvereenigingen - voor een belangrijk deel vereenigingen, die zich van de unie
hebben afgescheiden -, maar een centraal verband bestaat niet. Dit zal er eerst komen,
wanneer in 1906 de Bond van Vrije Liberalen wordt opgericht. Dan zal tevens de
naam oud-liberaal door dien van vrijen liberaal plaats maken.
Iets dergelijks vertoont zich bij de anti-revolutionairen. Daar neemt de tegenstelling
tusschen Kuyper en Lohman toe. Van kuyperianen en lohmannianen begint men er
te spreken. De laatsten zijn niet alleen afkeerig van Kuypers al te democratische
neigingen, zij keuren bovendien de straffe leiding, die hij aan de anti-revolutionaire
partijorganisatie geeft, af. De kiesvereenigingen hebben naar hun smaak veel te
weinig zelfstandigheid. Een hoofdbestuur moet niet zoo bevelend optreden. Toch
wenscht de richting-Lohman allerminst een breuk. Zij wenscht in de kamer de eenheid
der anti-revolutionaire fractie te bewaren. De oude kamerclub noodigt dan ook
Kuyper, als deze in 1894 weer lid van de tweede kamer is geworden, uit tot haar toe
te treden. Maar volgens Kuyper ‘is 1894 1878 niet’ en hij vormt aanstonds naast de
oude club een nieuwe. Zoo is feitelijk de anti-revolutionaire partij gesplitst, al blijven
de leden van beide fracties nog eenigen tijd van dezelfde partijorganisatie deel
uitmaken, en zal het 1898 worden, eer de groep-Lohman zich als ‘VrijAnti-revolutionaire of Christelijk-Historische Partij’ afzonderlijk gaat organiseeren.
Zoo is de eenige partij, die zich niet splitst, de roomsch-katholieke. Zij heeft in
zooverre tot splitsing ook minder aanleiding, omdat zij nog altijd geen centraal
verband van kiesvereenigingen kent. Ook afgezien daarvan, is het streven der
katholieken in hun overgroote meerderheid er op gericht, ondanks verschillen in
staatkundig inzicht, als leden der moederkerk bijeen te blijven. Dit streven zal ook
in de toekomst het overheerschende blijven. Er zullen zich wel nu en dan kleine
groepjes afsplitsen, doch het zullen steeds doodgeboren kinderen blijken te zijn.
Merkwaardig genoeg is in deze dagen de algemeen erkende staatkundige leider der
katholieken Schaepman in hun rijen nagenoeg de eenige aanhanger van Tak.
Bij de verkiezingen van 1894 speelt de vraag of men liberaal, anti-revolutionair
of roomsch-katholiek is, een hoogst ondergeschikte rol. De vraag, waar het op
aankomt is, of men is pro
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of contra Tak. Takkianen tegenover anti-takkianen, dat is voor ditmaal de
tegenstelling, waarom de stembusstrijd draait. En die strijd is feller dan hij in jaren
in Nederland is geweest. De verkiezings-literatuur is daar om er de herinnering aan
te bewaren. Merkwaardig blijft de brochure van den hoogleeraar Spruyt, die spreekt
van het kindersprookje van ‘den Braven Tak en de Booze Wijzen’. De brave Tak,
die zoo gaarne den troon van de jeugdige koningin zou bevestigen door aan heel het
volk het kiesrecht te geven en die daarin wordt verhinderd door ‘de Wijzen van het
Koninkrijk.’ Daarom jaagt Tak ‘de wijzen uit hun Raadszaal en vraagt thans aan het
volk hem in plaats van de booze wijzen goede wijzen te willen zenden.’
Maar het kiezersvolk zendt de goede wijzen niet. Althans niet in voldoenden getale.
Als de stembus gesproken heeft, blijkt het aantal anti-takkianen (56) dat der takkianen
(44) te overtreffen. Het is nu met Taks bewind gedaan en de regentes draagt aan den
oud-liberaal Roëll op een ander kabinet te formeeren. Roëll overweegt een oogenblik
een formatie uit anti-takkianen van alle richtingen. Hij komt daarvan weldra terug
en stelt zijn kabinet uitsluitend uit oud-liberalen samen. Zelf neemt de formateur de
portefeuille van buitenlandsche zaken. De man, die binnenlandsche zaken krijgt en
derhalve het kiesrechtprobleem zal moeten oplossen, is Van Houten. Deze is bij de
stembus minder gelukkig geweest dan Roëll. Is de laatste zelfs tweemaal gekozen in Haarlem en Utrecht - Van Houten heeft den kamerzetel voor Groningen, dien hij
gedurende een kwart eeuw heeft bezet, moeten overlaten aan den takkiaanschen
liberaal Drucker, hoogleeraar in het romeinsche recht achtereenvolgens te Groningen
en Leiden.
Van Houtens kieswet, in 1896 tot stand gekomen, zoekt het in tegenstelling met
die van Tak in de positieve kenmerken. Voorop staat het belastingkiesrecht. Ieder,
die aangeslagen is in de grond-, personeele-, vermogens- of bedrijfsbelasting en zijn
aanslag heeft voldaan, zal kiezer zijn. Alleen bij de grondbelasting - waar zelfs
aanslagen van enkele centen op de kohieren voorkomen - is een minimum van één
gulden vereischt. Daarnaast wordt kiesrecht toegekend op grond van huishuur,
loonbedrag, spaarbankinlage of examen. Het aantal kiezers van laatst bedoelde
categorieën zal onbeduidend blijken tegenover het aantal belasting-kiezers. In de
praktijk blijft aldus het census-kiesrecht gehandhaafd. Het systeem der enkelvoudige
districten wordt over de geheele lijn aanvaard, ook de groote steden worden in
enkelvoudige districten gesplitst. Stemming en herstemming blijven als in het oude
stelsel. Is in dat stelsel de stemming volkomen vrij geweest, thans zal
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aan haar een candidaatstelling voorafgaan. Alleen hij, die door ten minste veertig
kiezers wordt aanbevolen, wordt candidaat. De kiezer vult zijn stembiljet niet langer
thuis in. Hij ontvangt het biljet, waarop de namen der candidaten reeds zijn vermeld,
in het stemlokaal, waarmerkt, zonder dit lokaal te verlaten, den man zijner keuze en
stopt het biljet in de bus. Het geheim der stemming en de vrijheid van den kiezer zijn
aldus heel wat beter gewaarborgd dan onder de oude wet. Dit ‘couloirstelsel’ is
zonder twijfel een groote vooruitgang.
Er is tegen deze wet verzet geweest van tweeërlei kant. Van een kleine groep,
welke dit kiesrecht te uitgebreid is, van een grootere, die verder had willen gaan en
haar hart aan Taks regeling blijft verpanden. Tot de laatste behooren de linkervleugel
der liberalen onder Goeman Borgesius en het kuyperiaansche smaldeel der
anti-revolutionairen.
De belangrijkste momenten uit het debat vormen de redevoeringen van de
vertegenwoordigers van de beide richtingen in de anti-revolutionaire partij. Zij staan
scherper dan ooit tegenover elkander. De klove, die Kuyper van Lohman scheidt, is
kort te voren nog verbreed. In 1895 heeft in het gebouw ‘Seinpost’ op Scheveningen
de algemeene vergadering plaats gehad der Vereeniging voor hooger onderwijs op
gereformeerden grondslag, de organisatie, die de vrije universiteit in stand houdt.
Daar heeft Kuyper een zoo hevigen aanval op Lohmans onderwijs in het staatsrecht
gedaan, dat de laatste zich genoodzaakt heeft gezien zijn ontslag als hoogleeraar aan
die universiteit te nemen. Het gebeurde stelt de vrijheid van het onderwijs aan deze
‘vrije’ school wel in een zonderling licht.
Het verschil in staatsrechtelijk inzicht tusschen deze twee treedt bij het
kiesrechtdebat al heel duidelijk aan den dag. Kuyper heeft daarbij het staatsbegrip,
dat hij huldigt, uiteengezet. De staat is geen zelfgenoegzame, in zichzelf absolute
gemeenschap, aan geen hoogere ordening onderworpen. Het gezag, waarover hij
heeft te beschikken, komt van God, in wien de bron van alle recht is. Dit beteekent,
dat er niet is eenheid van het staatswezen, maar ‘de tweeheid van volk en overheid,
onder God.’ Overheid en volk zijn beide door God met rechten bekleed. Er is tweeërlei
souvereiniteit, zoo van het volk als van de overheid, beide ‘neergedaald en gelegd
door Hem, die alleen de souvereiniteit uit zichzelve heeft’. Zoodra het volk zich van
zijn eigen recht bewust wordt, het ‘public spirit’ opwaakt, ontstaat de noodzakelijkheid
‘aan die rechten een gemeenschappelijk orgaan te verschaffen, waardoor het volk
bij de overheid en desnoods tegenover de overheid ook voor zijne van God ontvangen
rechten kan opkomen.’
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Daaruit vloeit vanzelf voort, dat Kuyper gekant is tegen de volkssouvereiniteit als
beginsel, niet als mogelijkheid, want God kan de souvereiniteit ook op het volk zelf
hebben gelegd. Zoo ook tegen het beginsel van algemeen stemrecht ‘alsof de geboren
burger den kiesrechtscepter mede ter wereld bracht’, maar niet tegen de mogelijkheid,
dat in eenig land ten slotte alle burgers het stemrecht erlangen. En ten derde tegen
het beginsel, alsof in een monarchie de regeermacht zou rusten bij de
volksvertegenwoordiging, want in de monarchie is de kroon overheidsmacht,
tegenover welke de vertegenwoordiging slechts heeft te verweren de rechten ‘die in
den schoot van het volk als zoodanig berusten’.
Op grond van dit inzicht vraagt Kuyper huismanskiesrecht, niet alsof alleen aan
de huislieden het kiesrecht zou mogen worden toegekend, maar als erkenning van
het huisgezin als den kring, waaruit geheel het volk is opgegroeid en welks rechten
het hoofd des gezins desnoods tegenover de overheid moet verdedigen. Daarom
plaatst hij tegenover het individueele kiesrecht het sociale kiesrecht en spreekt hij in
de derde plaats van het organische kiesrecht, opdat de beginselen en de belangen
beide tot hun recht komen.
Een kiesrecht als Kuyper wil, is zonder grondwetsherziening niet bereikbaar. Wat
moet dan onder vigueur der tegenwoordigde grondwet de houding zijn? Oproeien
tegen den stroom als de graaf De Chambord met zijn beginsel van de lelievlag? Het
ware miskenning van het historisch karakter van het staatsrecht. Nu het andere
beginsel eenmaal aanvaard is, moet men eischen, dat het consequent zal worden
doorgevoerd. En uit dit oogpunt beschouwd keurt Kuyper Van Houtens
kiesrechtregeling af. Want hij zoekt het in het materieele. Hij miskent, wat Gladstone
heeft gezegd ‘dat het bij het kiesrecht aankomt op den man en niet op pounds and
pences’. Van Houtens voorstel kan men daarom geen deugdelijke regeling van het
kiesrecht noemen. Voor een ontwerp ‘dat te groot is voor het conversatieve servet
en te klein om de nationale tafel te dekken’ kan Kuyper geen sympathie koesteren.
Als Kuyper zegt, dat het ontwerp-Van Houten evenmin als het ontwerp-Tak iets
bevat, dat het anti-revolutionair beginsel tot zijn volle recht doet komen, stemt Lohman
volkomen met hem in. Waarom heeft dan echter juist Kuyper daarover een splitsing
in zijn eigen partij geforceerd? En als Kuyper in den staat niet een gemeenschap ziet,
die aan geen hoogere ordening is onderworpen, gaat Lohman al weer met hem mee.
Maar als hij het volk stelt met een eigen recht tegenover de overheid, kan Lohman
hem niet volgen. Dat zijn stellingen, die hij noch in de Heilige Schrift, noch in de
geschiedenis, noch in de grondwet, noch in de leer van Groen
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van Prinsterer, noch in het program der anti-revolutionaire partij kan terugvinden.
‘Het is een stelsel, dat onvermijdelijk moet leiden, gelijk de geschiedenis heeft
geleerd, tot ondermijning zoo niet van elk gezag, dan zeker, natuurlijk tegen de
bedoeling van den geachten afgevaardigde, van het monarchaal gezag.’ Lohman is
het hier nog altijd eens met Groen, die gezegd heeft: ‘de Koning is beschermheer
desnoods tegen de meerderheid, desnoods tegen eene tijdelijke opinie: beschermheer
van de rechten en vrijheden des volks.’ Voor een richtige uitoefening dezer taak heeft
de regeering een volksvertegenwoordiging noodig, maar het volk heeft daarop geen
zelfstandig recht.
In beginsel acht Lohman het stelsel-Tak even verwerpelijk als dat van Van Houten.
Daarom had hij reeds in 1894 een anderen weg op willen gaan. Niet hij, maar Kuyper
heeft toen ‘het oude vaandel opgerold’. Maar daardoor is de hoop vervlogen om
binnen afzienbaren tijd de anti-revolutionaire beginselen te doen zegevieren. Thans
gaat Lohman met Van Houten mede, omdat zijn voorstel tenminste niet ongrondwettig
is als dat van Tak. Van Houten komt inderdaad met kenteekenen van welstand. Men
kan nu wel ‘goedkoope aardigheden debiteeren’ over het vasthechten van het kiesrecht
aan den geldbuidel, maar zoolang welstand zonder eenig vermogen een contradictio
in terminis is, zal de aanslag in de belasting het beste kenteeken van welstand zijn.
Doch, al gaat hij thans mede, principieel is Lohmans standpunt ongewijzigd. Hierin
staat hij tegenover beide ministers gelijk: ‘al ga ik mee met dit wetsontwerp, evenmin
als met den Minister Tak ga ik mede met den Minister Van Houten’.
Veel scherper richt zich een ander anti-revolutionair, Beelaerts van Blokland,
tegen Kuyper. Hij weet niet, of hij diens rede in alle opzichten heeft kunnen
doorgronden, maar de practische strekking er van was uitermate duidelijk. Die
strekking was: ‘In de practijk ben ik een radicaal’. Kuyper is gekant tegen het beginsel
van het algemeen stemrecht, maar dit beteekent volgens hem volstrekt niet, dat hij
niet aan alle burgers het stemrecht zou willen geven. Zijn practische beoordeeling
van het ontwerp stemt met die van Goeman Borgesius overeen. ‘Het is als iemand,
die twee span paarden heeft, het eene is een buitengewoon voortreffelijk span,
voorzien met alle goede eigenschappen, die men maar wenschen kan. Met dit span
rijdt hij echter niet; het is, zijns inziens, niet dienstig voor dagelijksch gebruik. Deze
paarden staan op stal; zij worden gaarne aan belangstellenden van tijd tot tijd in den
ring rondgeleid en hoogelijk geprezen, maar men rijdt er niet mede. Er wordt gereden
met een ander span, met het radicale

P.J. Oud, Honderd jaren

170
span. Wel wordt er steeds geklaagd over alle booze eigenschappen en kwade gebreken
van dit laatste span, doch het wordt toch gebruikt.’
Kuyper zal de vergelijking meesterlijk refuteeren. Het beeld accepteert hij, maar
het is verkeerd uitgewerkt. De tegenstelling moest deze zijn, dat hij een eigen equipage
heeft met raspaarden, doch dat de overheid - dat is hier de grondwet - hem verbiedt
daarmede uit te rijden. In dat geval verkeert Beelaerts met hem. Beiden moeten zij
daarom wel van huurrijtuig gebruik maken. ‘En dit zoo zijnde, dan ja verklaar ik
gaarne dat ik, gedwongen om met huurrijtuig te rijden, liever niet kruip in de
conservatieve vigilante met het half kreupele paard er voor, maar liever plaats neem
in een open rijtuig met twee flinke kleppers er voor.’
Van Houten krijgt er zijn wet in beide kamers door. Zij brengt allerminst algemeen
kiesrecht, maar een flinke uitbreiding van het stemrecht beteekent zij toch wel. Is
het aantal kiezers door het voorloopig kiesreglement van 1887 van 150.000 op 300.000
gebracht, thans wordt het laatste getal nog weer verdubbeld. Men kan zeggen, dat
de weg naar het algemeen kiesrecht thans voor meer dan de helft is afgelegd. Althans
voor zooveel de mannelijke bevolking betreft. Tegen de invoering van
vrouwenkiesrecht - waarvan Van Houten zelf een principieel voorstander is - verzet
de grondwet zich uitdrukkelijk. Van Houten is met zijn werk nogal ingenomen. ‘Deze
dag beeindigt den kieswetstrijd’, meent hij bij de aanneming der wet in de eerste
kamer te mogen constateeren. De uitkomst zal leeren, dat de minister hier al heel
verkeerd heeft gezien.
Over de verdere werkzaamheden van het kabinet mogen wij kort zijn. De minister
van financiën, Sprenger van Eyk, heeft Piersons belastinghervorming voortgezet, in
het bijzonder door een meer moderne wet op de personeele belasting tot stand te
brengen. Ook treft hij een nieuwe regeling der financieele verhouding tusschen het
rijk en de gemeenten. Bij de afschaffing der gemeentelijke accijnzen in 1865 heeft
het rijk vier vijfden der personeele belasting aan de gemeenten afgestaan. Twintig
jaren later is deze uitkeering gefixeerd. Tal van gemeenten kunnen er met behulp
van het gefixeerde bedrag niet komen. Sprenger van Eyks wet stelt een nieuwe
uitkeering, volgens een ingewikkelde formule becijferd, vast. De regeling is als een
tijdelijke gedacht. Het zal echter meer dan dertig jaren duren, voor zij voor een andere
zal plaats maken.
In de regeling van het sociale vraagstuk komt in deze jaren eenige beweging. Een
veiligheidswet treft maatregelen ter be-
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scherming van de arbeiders in fabrieken en werkplaatsen. Een hinderwet richt zich
tegen het oprichten van inrichtingen, die gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken.
Een derde wet voorziet in de instelling van kamers van arbeid ter bevordering van
de samenwerking tusschen arbeiders en patroons.
In den zomer van 1897 staat men opnieuw voor de verkiezingen van de tweede
kamer. Zij zullen de liberalen voor de laatste maal een meerderheid verschaffen. Zij
blijven dus aan het bewind, maar in een andere formatie. Van Houtens politieke rol
is uitgespeeld. Hij zal over enkele jaren nog korten tijd deel uitmaken van de eerste
kamer. Met zijn invloed is het echter gedaan. Tot op hoogen leeftijd zal hij in zijn
‘staatkundige brieven’ blijk geven van zijn belangstelling in de openbare zaak. De
liberalen zullen in zijn oog dan niet veel goeds meer doen, maar zijn stem zal zijn
die van den roepende in de woestijn.
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Hoofdstuk XI
De laatste vrijzinnige meerderheid
De tamelijk eenvoudige partijgroepeeringen, die wij in het begin der jaren negentig
nog mochten constateeren, hebben dus onder den invloed van den kiesrechtstrijd
voor meer ingewikkelde verhoudingen plaats gemaakt. En wij zullen zien, dat het
einde van al deze verschuivingen nog niet is bereikt. Wanneer wij het tableau, zooals
het zich in 1897 aan het oog voordoet, gaan bezien, wijden wij eerst onze aandacht
aan de rechterzijde. Deze valt dan al dadelijk uiteen in een katholieke en een
protestantsche helft.
De katholieke helft is een gebleven. De katholieke leden der tweede kamer hebben
in 1896 gemeend een program te moeten vaststellen. ‘Zij bieden het hun katholieken
landgenooten aan in het vertrouwen dat de onder hen heerschende eensgezindheid
de volle samenwerking van alle katholieke krachten zal bevorderen en verzekeren.’
Een beginselverklaring gaat aan dit program vooraf. ‘Als katholieke mannen belijden
en verdedigen zij, wat door den H. Stoel over het wezen van den Staat, over oorsprong
en bevoegdheid van het gezag, over plichten van vorsten en volken wordt geleerd.
Zij verwerpen wat de Syllabus verwerpt, zij aanvaarden wat de Encyclieken Quanta
Cura van 8 December 1864 en Immorale Dei van 1 November 1885 leeren.’ Uit
laatstgemelde encycliek wordt als voornaamste plicht geciteerd ‘de Kerk als echte
zonen lief te hebben en die liefde te toonen.’ Op staatkundig gebied schrijft zij voor
er naar te streven ‘dat ieder gemeenebest naar den geest van het Christendom worde
ingericht’. De weg, waarlangs dit moet worden verkregen, verschilt naar de eischen
van plaats en tijd. Naar eensgezindheid en eenheid van handeling moet echter steeds
worden getracht. ‘Deze beide dingen - aldus nog steeds de encycliek - zullen het best
worden verkregen, indien allen en een iegelijk de voorschriften van den H. Stoel
houden als de wet van hun leven en zich richten naar de Bisschoppen, die de H. Geest
gesteld heeft tot het besturen van Gods Kerk.’ De katholieke leer is niet bestaanbaar
met meeningen, wier kort begrip bestaat in het uitroeien der christelijke beginselen
en het vestigen
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der heerschappij van den mensch met terzijdestelling van God. Maar waar gehandeld
wordt over zuiver staatkundige vragen ‘kan men op voegzame wijze van meening
verschillen’. Naar den eisch van deze woorden vol wijsheid is de opstelling van het
program beproefd. Het program zelf wenscht den welstand van het volk te
vermeerderen, zijn sociale nooden te lenigen. Er gaat ééne gedachte door: het
staatsgezag ‘voor het geheele en ééne Nederlandsche volk ten weldaad te doen zijn’.
Op het stuk der sociale politiek nemen de katholieke kamerleden de Encycliek
Rerum Novarum - de beroemde sociale encycliek van Leo XIII van 1891 - tot
grondwet. ‘Met haar verwerpen zij het Socialisme als waanzinnig, onrechtvaardig
en leidende tot vernietiging van alle recht, alle vrijheid en alle orde. De sociale vragen
zijn in de eerste plaats zedelijke vragen en alleen in den geest van het Christendom
kunnen zij tot een goede oplossing worden gebracht. Godsdienst, huisgezin en
eigendom zijn de van God gewilde grondslagen der maatschappij. Voornamelijk in
den nood dezer tijden moet de Staat zijn macht op dit gebied doen gelden, altijd met
eerbiediging van de natuurlijke rechten van persoon en huisgezin.’ In zijn concrete
verlangens wijdt het program veel aandacht aan den arbeidenden stand. De geest van
het program is ongetwijfeld een sociale, maar, wanneer het er op aan zal komen mede
te werken tot wettelijke maatregelen op dit terrein, zal onder de katholieken nogal
eens van verschil van inzicht blijken. Lange jaren zal de behoudende richting bij hen
nog troef zijn.
De protestantsche helft der rechterzijde is in 1897 in drie groepen verdeeld. Over
de anti-revolutionaire richting van Kuyper en de vrij-antirevolutionaire van Lohman
spraken wij reeds. Daar is nu als derde groep bijgekomen de christelijk-historische
van Dr J.Th. de Visser. Het is met dit etiquet ‘christelijk historisch’ wat eigenaardig
gesteld. Kuyper en Lohman voeren naast den naam anti-revolutionair ook dien van
christelijk-historisch in hun vaandel. Reeds Groen heeft beide namen gebezigd en
het anti-revolutionair program van 1878 heeft niet anders gedaan. De eerste naam aldus heeft Kuyper het program toegelicht - duidt op wat de richting bestrijdt, de
tweede op wat zij beoogt. Dit tweede moge meer positief klinken, toch geeft men
aan den naam van anti-revolutionair niet zelden de voorkeur, omdat hij ‘naar ons
aller onmiddellijk besef veerkrachtiger en klemmender is.’ Gij weet terstond, wat
gij aan den anti-revolutionair hebt, terwijl bij christelijk-historisch een vraag op de
lippen blijft. Er is ook meer moed toe noodig om anti-revolutionair te zijn.
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‘Och “Christelijk” en ook “historisch”, mits er nu verder maar niets bij worde bepaald,
dat willen de lieden onzer eeuw u nog wel laten. Dat kunt ge zonder eenige
consequentie hoegenaamd zijn. Onder niets dan dien titel wil zelfs een volbloed
radicaal u nog wel als “een object voor indrukken vatbaar” toelaten in zijn eerekring.
Maar komt ge er voor uit, dat ge “anti-revolutionair” zijt, d.w.z., dat ge u met
kloeken zin welbewust en zonder schromen tegen de thans heerschende begrippen,
tegen de in gang zijnde ontwikkeling der rechts-theorieën overplaatst; dat ge derhalve
de lijnen van uw “Christelijk” en uw “historisch” ook op politiek en sociaal gebied
hebt doorgetrokken en er eene eere in stelt tot die groep in den lande gerekend te
worden, wier onderdrukking, kon het zijn, wier vernietiging hun toeleg is, - dan voor
U in politieken zin la mort sans phrase, - dan voelt men in u tegenstand en prikkelt
ge door dien tegenstand anderen tot verzet.’
Daar ligt in deze uiteenzetting van Kuyper veel waarheid. Anti-revolutionair, het
moge een negatieve formuleering zijn, is veel markanter dan christelijk-historisch.
Nu zich naast de anti-revolutionaire partij een richting gaat vormen, die zich alleen
‘christelijk-historisch’ noemt en die op den duur met de vrij-anti-revolutionairen zal
samensmelten onder de christelijk-historische benaming alleen, zal de tegenstelling
tusschen het scherp afgeteekende anti-revolutionaire volksdeel en de meer vlottende
christelijk-historische groepen meer en meer duidelijk worden. Deze
christelijk-historischen zonder meer hebben zich in December 1896 geconstitueerd
in den Christelijk-Historischen Kiezersbond. Zijn leden zijn het meest verwant aan
de ethische richting, waarvan wij in Van der Brugghen, den man der schoolwet van
1857, een vertegenwoordiger hebben gezien. Op kerkelijk gebied zijn zij de
Nederlandsche Hervormde Kerk trouw gebleven. De doleantie is hun een gruwel.
Hebben velen hunner zich vroeger niet slecht op hun plaats gevoeld onder de liberalen,
dat dezen in later jaren te weinig rekening houden met de eischen van den godsdienst,
godsdienst en politiek te absoluut willen scheiden en de openbare school een te groote
neutraliteit willen opdringen, heeft hen meer en meer van het liberalisme vervreemd.
Een andere bijzondere karaktertrek van deze richting is, dat zij zeer bepaald
anti-roomsch is. Voor haar is Nederland vóór alles een ‘protestantsche natie’. Het
eerste artikel harer beginselverklaring luidt:
‘Ofschoon wij van God geen stelsel van staatkunde ontvangen hebben en evenmin
eene oplossing van vraagstukken, die een speciaal onderzoek vereischen, zoo erkennen
wij toch, dat in het Evangelie van Jezus Christus beginselen liggen opgesloten, die
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behooren geëerbiedigd te worden op elk levensgebied, dus ook waar sprake is van
de verhouding tusschen overheid en onderdanen, tusschen moederland en koloniën,
tusschen patroons en werklieden. Op dien grond erkennen wij onze Overheid als
eene macht van God over ons gesteld en dulden wij geen verkorting van
gewetensvrijheid.’
Naast dezen Christelijk-Historischen Kiezersbond zal zich in 1898 een Bond van
Kiesvereenigingen op Christelijk-Historischen Grondslag in de provincie Friesland
stellen. Als Friesch-Christelijk-Historische Partij zal zij een aantal jaren een
zelfstandig bestaan leiden. Op den duur zal zij echter met de groep-Lohman en de
groep-De Visser opgaan in een Christelijk-Historische Unie.
Bij de verkiezingen van 1897 is er ter rechterzijde geen andere samenwerking dan
tusschen de katholieken en de anti-revolutionairen. Kuyper en Schaepman hebben
elkander wederom gevonden. Vrij-anti-revolutionairen en christelijk-historischen
trekken ieder voor zichzelf op.
Ter linkerzijde treffen wij onder de vrijzinnigen nog dezelfde schakeeringen aan
als in 1894, oud-liberalen, unie-liberalen en radicalen. De unie heeft een nieuw
hervormingsprogramma vastgesteld ‘geschikt om te strekken tot vereenigingspunt
voor alle vooruitstrevende vrijzinnigen.’ Dit program acht ‘ingrijpende hervormingen
ter bevordering van de geestelijke en stoffelijke welvaart van het geheele volk’
noodig. Elke bevoorrechting van het kapitaal moet ophouden en bij de verdeeling
der maatschappelijke goederen moet, voor zoover de wetgever daarop invloed oefent,
meer rechtvaardigheid worden betracht. Ook over het kiesrecht spreekt het program
zich uit. Een zoo ruim mogelijke uitbreiding, los van elken band met belastingen,
wordt hier gevraagd. In het met het oog op de verkiezingen vastgestelde
urgentie-program wordt echter een kiesrechteisch niet opgenomen. Eerst dient ervaring
opgedaan te worden met betrekking tot het aantal kiezers, dat Van Houtens wet zal
opleveren. Het is niettemin een program, dat er niet geschikt voor is de oud-liberalen
tot terugkeer naar de unie te bewegen. De uiterste linkervleugel der unie - Kerdijk
is daar de meest toonaangevende - wenscht dien terugkeer niet. Kerdijk wenscht een
splitsing der liberale partij in een behoudende en een vooruitstrevende, met welke
laatste de radicalen zich vereenigen. Het zijn de voorboden van hetgeen in 1901
inderdaad zal gebeuren.
Voor het oogenblik trekken de radicalen echter nog zelfstandig op. Zij hebben
sedert 1894 in den Radicalen Bond hun centrale organisatie. Die bond vraagt kiesrecht
voor alle meerderjarige
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Nederlanders, zoo mannen als vrouwen. Hij wenscht ‘zonder te streven naar den
gemeenschappelijken eigendom der productie-middelen, de uit den persoonlijken
eigendom voortvloeiende bevoegdheden binnen engere grenzen (te) beperken en
eene meer gelijkmatige verdeeling van het maatschappelijk inkomen in de hand (te)
werken.’ Anders dan de Liberale Unie willen de radicalen zich zelfs niet tijdelijk bij
Van Houtens kieswet neerleggen. Zoolang grondwetsherziening niet te verkrijgen
is, behoort het kiesrecht althans tot de uiterste grens der grondwet te worden
uitgebreid.
Naast de drie vrijzinnige groepen is een nieuwe sociaal-democratische organisatie
het aantal linksche partijen komen vermeerderen. Wij hebben na het verdwijnen van
Domela Nieuwenhuis uit de tweede kamer bij de verkiezingen van 1891 over de
socialisten niet meer gesproken. De reden daarvan is, dat van parlementaire actie
hunnerzijds geen sprake meer is. Bij den zoo belangrijken stembusstrijd van 1894
spelen de socialisten geen rol. In den Sociaal-Democratischen Bond is een hevige
strijd ontbrand tusschen de parlementaire en de anti-parlementaire richting. De laatste
- men zal haar straks gaan aanduiden als die der ‘vrije socialisten’ - ziet in deelneming
aan verkiezingen en aan het werk in het parlement geen heil. Het socialisme moet
worden veroverd door directe actie buiten het parlement. Deze richting, waartoe ook
Domela Nieuwenhuis zich heeft bekend, heeft het gewonnen. Op het groninger
congres van 1893 heeft de Sociaal-Democratische Bond besloten niet meer aan
verkiezingen deel te nemen, zelfs niet met agitatiedoeleinden.
De gevolgen blijven niet uit. Op 26 Augustus 1894 wordt een nieuwe socialistische
organisatie opgericht, die wel aan de parlementaire actie zal deelnemen. Als
Sociaal-Democratische Arbeiderspartij - S.D.A.P. - wordt zij ten doop gehouden.
Het initiatief is genomen door een twaalftal sociaal-democraten - de ‘twaalf apostelen’
-, van wie de jonge friesche advocaat Mr P.J. Troelstra de voornaamste is. Troelstra
is aanstonds jure suo de partijleider en zal dit gedurende een kwart eeuw blijven.
Onder zijn leiding zal deze partij, die in de eerste jaren van haar bestaan nog meer
te kampen heeft tegen Domela Nieuwenhuis en zijn aanhang dan tegen de bourgeoisie,
een hooge vlucht nemen. Het oude socialisme zal geleidelijk zijn invloed verliezen
en meer en meer in anarchisme ontaarden.
De nieuwe partij staat blijkens haar program op een uitgesproken marxistisch
standpunt. Wij citeeren den principieelen aanhef:
‘De ontwikkeling der maatschappij heeft geleid tot de kapita-
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listische voortbrengingswijze, waarbij de grond en de andere arbeidsmiddelen zich
bevinden in handen van enkele personen, tegenover welke zich eene klasse heeft
gevormd van hen, die, van alle bezit ontbloot, totaal van de bezittende klasse
afhankelijk zijn.
Deze kapitalistische voortbrengingswijze heeft ten gevolge, dat de bezittende
klasse zich steeds meer en meer verrijkt ten koste der niet-bezitters, wier armoede
toeneemt met hun groeiend aantal en die worden vermeerderd met die leden van den
ondergaanden middenstand, welke, door de onmogelijkheid om de konkurrentie
tegen het groot-kapitaal vol te houden, hun klein bezit hebben verloren en tot
proletariërs zijn gemaakt.
Toenemende werkloosheid tegenover overmatig lange arbeidsdagen; gebrek aan
koopkracht bij de massa, waardoor de ontzaglijke vermeerdering van het
maatschappelijk voortbrengingsvermogen haar niet ten goede komt en de snelle
opeenvolging van krisissen en faillissementen bewijzen, dat onder het stelsel der
bestaande partikuliere voortbrengingswijze de menschheid de produktie niet meer
kan beheerschen.
Nevens deze teekenen van ondergang der bestaande voortbrengingswijze voeren
de noodzakelijkheid om de machinerie op groote schaal in exploitatie te brengen, de
snelle samentrekking van alle arbeidsmiddelen in handen van een steeds kleiner
wordend getal personen en de vereeniging van dezen tot alle konkurrentie doodende
maatschappijen (trusts enz.) noodwendig tot de maatschappelijke organisatie der
voortbrenging (socialistische maatschappij).
Onder den invloed dezer ekonomische revolutie heeft een deel van het proletariaat
zich vereenigd met het doel, om de totstandkoming der socialistische
voortbrengingswijze te bevorderen.
Bij dit streven stuit het op den tegenstand der bezittende klasse, die hierbij gebruik
maakt van de staatsmacht, om het bestaande economische stelsel te handhaven,
waarbij zij steunt op dat gedeelte van het proletariaat, dat nog niet tot bewustheid
van zijn taak als revolutionaire klasse is gekomen.
Hieruit heeft zich de klassenstrijd ontwikkeld, die zich zoowel openbaart in den
strijd eener zelfstandige arbeiderspartij om de politieke macht en ter opwekking van
het klassebewustzijn bij de arbeiders, als in den strijd der vakvereenigingen tegen
de patroons ter verkrijging van betere arbeidsvoorwaarden.
Het is de internationale Sociaaldemocratie waarin de arbeiders der geheele wereld,
die tot bewustzijn van hun taak in den klassenstrijd zijn gekomen, zich hebben
georganiseerd.
De Sociaaldemocratische Arbeiderspartij in Nederland stelt
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zich ten doel, ook het Nederlandsche proletariaat te doen deelnemen aan dien
internationalen strijd der arbeidende klasse.
Zij wil daarbij zooveel mogelijk elke economische en politieke beweging der
arbeiders ter verkrijging van betere levensvoorwaarden zoodanig ondersteunen, dat
daardoor hun klassebewustzijn wordt opgewekt en hunne macht tegenover de
bezittende klasse wordt versterkt.
Zoolang het den arbeiders nog niet mogelijk is, de staatsmacht in handen te nemen,
zal zij trachten, alle politieke rechten te veroveren en deze te gebruiken, zoowel om
het geheele proletariaat in den klassestrijd te organiseeren, als om invloed te verkrijgen
op de wetgeving ter invoering van onmiddellijke verbeteringen in den toestand der
nietbezittende klasse en ter bespoediging der economische revolutie.’
Op grond van deze principieele overwegingen worden vervolgens in een
‘strijdprogram’ een aantal praktische hervormingen opgesomd. Algemeen kiesrecht
voor mannen en vrouwen staat daarbij voorop. Voorts wordt gevorderd een verbeterd
onderwijs, kostelooze rechtspleging, afschaffing van het staande leger met invoering
van algemeenen dienstplicht, landnationalisatie, nationalisatie der monopoliën van
industrie en vervoer, een omvangrijke arbeidswetgeving met achturigen arbeidsdag,
verzekering der arbeiders tegen ziekte, ongelukken, invaliditeit en ouderdom, zorg
der gemeenschap voor werklooze arbeiders. Het geheele program is - wij citeeren
Vliegen - ‘gesneden naar het model van het program, dat de Duitsche partij zich in
1891 had gegeven op haar congres te Erfurt en daarom onder den naam van Het
Erfurter Program bekend’. Principiëel wijkt dit program, hoe scherp beide partijen
tegenover elkander mogen staan, van dat van den ouden Socialistenbond, zooals deze
het na Erfurt heeft herzien, niet af. Het zal in later jaren door de revisionistische
richting in de S.D.A.P. scherp worden gecritiseerd tegenover de marxistische richting,
die het in bescherming zal blijven nemen.
Een voorstel om ‘afschaffing van het koningschap’ in het program op te nemen,
is niet aanvaard. Het is zelfs krachtig bestreden. De strijd tegen het koningschap is
in socialistischen kring sedert het overlijden van Willem III sterk geluwd. Principiëel
blijft men echter tegen het koningschap gekant. Zoolang Troelstra de partij leidt,
zullen de sociaal-democratische kamerleden zich onthouden van het bijwonen der
opening van de zitting der staten-generaal, indien de koningin deze taak persoonlijk
verricht. Ook zal Troelstra zich bij sommige gelegenheden - zoo bij de geboorte van
prinses Juliana en in de novemberdagen van 1918 - zeer anti-monarchaal uitlaten.
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Wij kunnen thans het verkiezingsbeeld van 1897 in zijn geheel overzien en ons
rekenschap geven van de beteekenis van den stembusuitslag. Die uitslag is voor de
liberalen niet ongunstig. Na afloop der naverkiezingen - noodig tengevolge van twee
ministerbenoemingen en eenige dubbele verkiezingen - blijkt, dat 33 unie-liberalen,
15 oud-liberalen en 4 radicalen zijn gekozen. Er is dus een vrijzinnige meerderheid
van 52 leden. De linksche meerderheid in haar geheel is nog 3 stemmen sterker, want
twee sociaal-democraten - Troelstra en Van Kol - en een ongeorganiseer le ‘socialist’
- Van der Zwaag - maken mede deel uit van de kamer. Het zal de laatste maal blijken,
dat de vrijzinnigen over de meerderheid der tweede kamer beschikken. In 1905 en
1913 zal er nog wel eens een linksche meerderheid zijn, doch die zal dan alleen
bereikt worden met mederekenen der socialisten. En die zijn natuurlijk een
onberekenbaar element. Zij zitten min of meer tusschen linker- en rechterzijde op
de wip. De 45 leden, die de rechterzijde in 1897 telt, bestaan voor de kleinste helft
uit katholieken. Deze groep is toch 22 leden sterk. Daarna komen de
anti-revolutionairen met 17 en de vrij-anti-revolutionairen met 5 leden. Het eenige
christelijk-historische lid - Dr J.Th. de Visser - maakt het honderdtal vol.
Het ligt bij dezen uitslag voor de hand, dat de liberalen aan het bewind blijven. In
het nieuwe kabinet wordt echter het zwaartepunt van de oud-liberalen naar de Liberale
Unie verplaatst. Een unie-liberaal, zij het een man van den rechtervleugel der unie
- Pierson, de oud-minister uit Van Tienhovens kabinet -, formeert. Hij neemt opnieuw
de portefeuille van financiën op. Aan binnenlandsche zaken komt een man van den
linkervleugel der unie, Goeman Borgesius. De oud-liberalen vinden hun
vertegenwoordiger in De Beaufort, den minister van buitenlandsche zaken. Tegen
diens opneming in het kabinet schijnt de groep-Borgesius aanvankelijk bezwaar te
hebben gemaakt. Pierson heeft echter geweigerd zonder Beaufort te formeeren en
daarbij heeft men zich ten slotte neergelegd.
Bij het eerste begrootingsdebat blijkt de ingenomenheid met de formatie van dit
kabinet in het liberale kamp niet algemeen. Kerdijk is er niet gerust op, dat een kabinet
met zoo nauwe banden gebonden aan de conservatieve liberale richting een werkelijk
sociale politiek zal kunnen voeren. Maar hij erkent, dat, gezien den afloop der
verkiezingen, het vormen van een kabinet van meer vooruitstrevende samenstelling
niet mogelijk ware geweest.
Dit verlangen naar een meer sociale politiek klinkt ook door in de redevoering
van den jeugdigen roomsch-katholieken af-
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gevaardigde Nolens, evenals Schaepman een priester en evenals hij voorbestemd
een belangrijke rol in de katholieke partij te spelen. Nolens wenscht, dat de regeering
er een zal zijn van sociale rechtvaardigheid. Op dit gebied heeft het liberalisme nogal
iets goed te maken. Heeft Cort van der Linden, thans minister van justitie in Piersons
kabinet, niet in 1893 in De Gids geschreven, dat de betreurenswaardige toestand van
een groot deel der arbeidersbevolking het gevolg is geweest van de
individualistischliberale economische theorie en practijk? Thans maken personen,
van wie met recht betwijfeld mag worden, of ze het stelsel van het ‘laisser faire’ wel
ooit zullen prijsgeven, zonder, naar het schijnt, de homogeniteit in gevaar te brengen,
deel uit van een kabinet, dat de verbetering der maatschappelijke toestanden door
staatstusschenkomst op den voorgrond stelt. Men heeft deze staatstusschenkomst
soms op wonderlijke wijze verward met staatsalmacht. De waarheid ligt hier in het
midden. Evenmin als de mensch enkel individu is, evenmin moet hij geabsorbeerd
worden door de gemeenschap. Hij moet vrijheid van beweging hebben ook op
economisch gebied, maar die vrijheid moet beperkt worden voor zoover dit noodig
blijkt ter handhaving van rechten van derden.
De hier door Nolens uitgesproken denkbeelden zijn ook die van Kerdijk en de
radicalen. Zij zullen over enkele jaren scherp worden geformuleerd door de
vrijzinnig-democratische partij, waarin deze beide groepen zullen opgaan. De
opvatting van Nolens op het terrein der sociale politiek zal van die der democratische
vrijzinnigen niet veel verschillen. Terecht mag Nolens dan ook constateeren, dat,
waar sociale belangen op den voorgrond staan, samenwerking van verschillende
staatkundige richtingen niet onmogelijk is. Bij alle practische aangelegenheden kan
men op verschillend standpunt zich bevinden en toch komen tot dezelfde maatregelen.
Men zou aan deze beschouwing van den katholieken spreker kunnen toevoegen, dat
men zich ook op hetzelfde standpunt kan bevinden en tot zeer verschillende
maatregelen komen. Voor de katholieke fractie zal dit nog lang in sterke mate blijven
gelden. Want de sociale opvattingen van Nolens zijn daar nog allesbehalve gemeen
goed.
Over de werkzaamheid van het kabinet-Pierson valt zeker niet te klagen. Men
heeft het wel het ministerie van sociale rechtvaardigheid genoemd. Een zijner eerste
maatregelen is de afschaffing van het remplaçantenstelsel. Zij wordt doorgezet tegen
het verzet der katholieken. De regeering heeft wel getracht dezen te winnen door
verruiming der vrijstellingen van den dienstplicht krachtens
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geestelijke bediening, doch met uitzondering van Schaepman stemmen zij allen tegen.
Minder verzet ontmoeten de gezondheidswet en de woningwet, beide het werk van
Borgesius, die den stoot zullen geven tot een belangrijke verbetering der toestanden
op het gebied van volksgezondheid en volkshuisvesting. In den bouw van
volkswoningen - tot dusver uitsluitend het winstobject van den huiseigenaar - wordt
door oprichting van vereenigingen, die met overheidsvoorschotten zullen werken,
het sociale element geïntroduceerd. Tegelijk opent het instituut der
onbewoonbaarverklaring de jacht op de ‘krotwoning’.
De minister van justitie, Cort van der Linden, heeft zich inmiddels het lot
aangetrokken der verwaarloosde en misdadige jeugd. Hij brengt de ‘kinderwetten’,
een samenstel van burgerrechtelijke en strafrechtelijke maatregelen. De ontzetting
uit de ouderlijke macht, tot dusver uitsluitend een bijkomende straf voor den ouder,
die een misdrijf beging, wordt een maatregel, waarbij alleen het belang van het kind
tot maatstaf wordt genomen. Bij de repressie van misdragingen van de kinderen zelf
wordt het opvoedend element richtsnoer. Voogdijraden worden ingesteld om voor
de belangen van het kind te waken.
Die belangen heeft ook een andere maatregel op het oog, de invoering van den
leerplicht. Deze is wederom het werk van Borgesius. Hier heeft de regeering echter
een zwaren strijd te voeren. Rechts stuit zij op een bijna unaniemen tegenstand.
Alleen de katholieken Schaepman en Kolkman gaan daar met het ontwerp mede. De
conservatieve katholiek Travaglino heeft het met alle scherpte bestreden. Niets goeds
verwacht hij van het opwerpen van dezen ‘twistappel’. De veerkracht der natie zal
er door worden verlamd, de particuliere krachten gebroken. Een ‘heilig natuurrecht’
wordt geschonden, want ‘het is een onomstootelijke waarheid, dat de kinderen niet
toebehooren aan den Staat, maar aan de ouders.’ Ook de anti-revolutionairen keuren
dit ingrijpen in den ouderplicht niet goed. De houding der rechterzijde wordt mede
in sterke mate beïnvloed door de tegenstelling openbare en bijzondere school. Waar
een bijzondere school, als de ouders zouden wenschen, niet bestaat, dwingt immers
de leerplicht hem, die huisonderwijs niet kan bekostigen, zijn kinderen te zenden
naar een openbare school, welker onderwijs hij voor zijn kroost niet wenscht.
Borgesius heeft aan dit bezwaar tegemoet trachten te komen door een ruimere
subsidieering zoowel aan gemeente- als schoolbesturen toe te zeggen, een belofte,
die loyaal wordt nagekomen, doch die de oppositie niet heeft kunnen bevredigen.
Wat de zaak voor den minister zoo hachelijk heeft gemaakt is,
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dat hij ook bij de uiterste linkerzijde op oppositie is gestuit. Daar juicht men den
leerplicht op zichzelf onvoorwaardelijk toe, doch acht het ingediende ontwerp ‘half
werk’. Met name omdat een voorschrift, dat de gemeenten verplicht in noodzakelijke
gevallen schoolvoeding en schoolkleeding te verschaffen ontbreekt en wat zal er van
het onderwijs van havelooze en hongerige kinderen terecht komen. Borgesius kan
echter zoover niet gaan. Het zou hem de stemmen van den liberalen rechtervleugel
kosten. Een amendement, dat hier alleen een bevoegdheid voor de gemeentebesturen
introduceert, doet hem zelfs nog een oud-liberale stem missen. Troelstra heeft het
ontwerp veroordeeld, omdat ‘vele zwakke plantjes van Borgesiaansche
vooruitstrevendheid, door den killen adem van Piersonsche zuinigheid en Beaufortsch
liberalisme in de geboorte (zijn) gedood.’ De socialisten - sedert Schapers intrede in
de kamer in 1899 vier in getal - willen er daarom niet voor stemmen. Het is de tactiek
van ‘alles of niets’, die zij in de jaren van opkomst hunner partij maar al te dikwijls
toepassen. Dat het halve ei beter is dan de ledige dop, wenschen zij niet te erkennen.
Door dit alles wordt het in de tweede kamer een dubbeltje op zijn kant. Met 50
tegen 49 stemmen wordt de wet er aangenomen. Het paard van den
vrij-anti-revolutionairen afgevaardigde Schimmelpenninck heeft de zaak gered. Het
heeft zijn berijder afgeworpen en hem daardoor belet aan de stemming deel te nemen.
Anders hadden de stemmen gestaakt en ware het ontwerp als verworpen beschouwd.
In de eerste kamer gaat het gemakkelijker; daar staan tegenover 33 voorstemmers
maar 16 tegenstemmers.
Die eerste kamer heeft intusschen de regeering een nederlaag bezorgd bij de
behandeling van de eerste wet op de sociale verzekering, de ongevallenwet voor de
industrieele bedrijven. Haar beginsel is verplichte verzekering der arbeiders, de
premie te betalen door den werkgever. De verzekering zal uitsluitend geschieden bij
een overheidsorgaan, de Rijksverzekeringsbank. Het ontwerp is het werk van Lely,
den minister van waterstaat, handel en nijverheid.
Een eerste bezwaar, dat tegen het ontwerp wordt ingebracht, is, dat het zich alleen
bemoeit met de ongevallenverzekering. Een voorziening ten aanzien van ziekte,
ouderdom en invaliditeit had er mede gepaard moeten gaan, want al deze
verzekeringen vormen een natuurlijk geheel. Het is een standpunt, waartegen op
zichzelf niet heel veel in te brengen valt. Toch is het van de regeering goed gezien
geweest, dat zij zich niet heeft gewaagd aan een regeling van het geheel der
verzekeringen. Wij, die het verdere verloop
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der geschiedenis van onze sociale verzekering kennen, weten, dat hier zooveel
voetangels en klemmen liggen, dat een zoo omvangrijke taak, ineens ondernomen,
niet of eerst na lange jaren tot een einde zou zijn gebracht. Het zal tot 1930 duren
voor al deze verzekeringen werken. Het nadeel daarvan zal ongetwijfeld zijn, dat
zeer verschillende systemen daarbij naast elkander zullen worden toegepast. Unificatie
der sociale verzekering zal wel het programpunt van verschillende kabinetten zijn,
maar zal een vrome wensch blijven. De schuld ligt hier minder aan de op elkander
volgende bewindslieden dan aan de nu eenmaal niet stilstaande maatschappelijke
ontwikkeling, die allerlei nieuwe organisatievormen doet opkomen. De lijn van die
ontwikkeling zal gaan van overheersching der staatsbemoeiing naar zelfstandige
uitvoering door het georganiseerd bedrijfsleven. Het begin moest wel
staats-socialistisch zijn, omdat de maatschappelijke organisatie voor een andere
regeling ontbrak. Kuyper heeft bij de behandeling der eerste ongevallenwet gezegd,
dat de regeering, al begon zij dan met deze eene verzekering, toch aanstonds het plan
voor het geheel had moeten ontwerpen. ‘Al kan men niet op eens een heele straat
vol bouwen, toch behoort men vóór dat men het eerste huis in de straat gaat zetten,
de rooilijn vast te stellen.’ Het beeld is aardig gekozen, maar de vastgestelde rooilijn
zou hier niet hebben gebaat. Zij zou bij het bouwen van ieder volgend huis toch weer
zijn gewijzigd.
Naast dit eerste bezwaar zijn er andere. Zeer principieel is het verzet van Lohman.
Hij erkent wel de verplichting van den werkgever om den door een ongeval getroffen
arbeider een uitkeering te geven, maar als privaatrechtelijke regeling op grond van
het arbeidscontract. Dit wetsontwerp schept echter ‘klasserecht’. Het geeft den
arbeider een bevoorrechte positie doordat de staat de verplichtingen van den
werkgever overneemt om vervolgens alles op hem te verhalen. Met ‘dwangbevel,
boete en executie’ gaat hij tegenover dien werkgever optreden. ‘Dat is, industrieelen,
de toekomst, die u wacht!’
Zoo afwijzend als Lohman staat Kuyper niet. Maar ook hij acht het verkeerd, dat
de staat met het geld van den werkgever ‘weldadigheid gaat doen’. Toch zou hij het
ontwerp ongaarne verwerpen. Daarvoor heeft hij in eigen kring te veel bittere ellende
van het onverzorgd blijven van weduwen en invaliden gezien. Die ellende heeft
Schaper aan eigen lijf ondervonden. Hij weet uit zijn tijd van schildersgezel, wat het
zeggen wil ‘boven van een huis neder te storten’ en dan ‘als kostwinner van een
gezin naar huis te worden gestuurd met een schadeloosstelling van een kwartje
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in het geheel’. Bij dit ontwerp staan de sociaal-democraten dan ook als één man
achter de regeering.
Cort van der Linden, die Lely bij de verdediging van het ontwerp ter zijde staat,
staat Lohman principieel te woord. Hier bestrijdt de liberaal de al te individualistische
opvattingen van den anti-revolutionair. Ons recht past niet meer op onze economische
toestanden. Geschoeid op zuiver romeinsche leest, is het individualistisch recht. Voor
de tijden van het ambacht was dit voldoende, voor de onze met hun massale productie
niet meer. Thans heeft men te doen met werklieden, meestal opeengehoopt in bepaalde
localiteiten en in hun economische positie niet onafhankelijk.
De groote strijd bij het ontwerp wordt gevoerd om een amendement-Kuyper. Deze
wil den werkgevers de bevoegdheid verleenen desgewenscht zelf in de verzekering
te voorzien door het oprichten van bedrijfsvereenigingen. Lely acht het onmogelijk
dit stelsel in het ontwerp in te passen en verklaart het amendement onaannemelijk.
Als het daarop verworpen wordt, stemt Kuyper niettemin voor de wet, omdat
‘verminkten, weduwen en weezen, bij verwerping der voordracht, het gelag zouden
betalen.’
In de eerste kamer wordt dit voorstemmen door den oud-liberaal Van Boneval
Faure scherp gecritiseerd. Hij houdt een forsch requisitoir tegen de wet, die den
arbeider recht verschaft op een wijze, die voor anderen onrecht is en die hij zelfs met
de grondwet in strijd acht. Onder de liberalen vindt hij menigen medestander en zoo
wordt het ontwerp in deze kamer verworpen. Negentien liberalen en één katholiek
stemmen er voor.
De regeering komt nu met een tweede ontwerp, dat concessies bevat in de richting
van het amendement-Kuyper. Den werkgever wordt vergund, onder toezicht der
Rijksverzekeringsbank, hetzij het risico der verzekering zelf te dragen, hetzij het aan
een particuliere instelling - naamlooze vennootschap of vereeniging - over te dragen.
De vaststelling der uitkeeringen blijft echter ook in dat geval aan de rijksbank
opgedragen. Zij waarborgt den arbeider, dat hij het hem toekomende ontvangt en
vraagt daarvoor van den particulieren risico-drager de noodige garantie. In dezen
gewijzigden vorm gaat de zaak er nu in beide kamers door en zoo krijgt Nederland
in 1901 zijn eerste sociale verzekeringswet. Zij moge volgens de anti-parlementaire
vrije socialisten ‘kool’ zijn, volgens den practischen Schaper is het kool, waar voor
den arbeider een flink stuk worst in zit.
Het kabinet besluit zijn hervormingsarbeid met een nieuwe legerwetgeving. Deze
brengt uitbreiding van het militie-contingent. De oefentijd wordt voor de onbereden
wapens verkort, het grootste
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deel der lichting zal 8½ maand, een kleiner deel 4½ maand voor eerste oefening
onder de wapenen verblijven. Het aantal legerdivisiën wordt van drie op vier gebracht.
De vrijstelling der eenige zoons wordt afgeschaft. De militair volkomen waardelooze
schutterijen verdwijnen. In haar plaats komt als verlengstuk van het militie-leger een
landweer, uit de lichtingen, die een achtjarigen diensttijd bij de militie achter den
rug hebben, gevormd.
De nieuwe regeling is in 1901 aan den vooravond der verkiezingen niet zonder
eenige moeite tot stand gekomen. De minister van oorlog, Eland, die haar heeft
ingediend, is in Maart 1901 naar aanleiding van de aanneming door de tweede kamer
van een door hem onaannemelijk verklaard amendement afgetreden. De
luitenant-generaal Kool, chef van den generalen staf, heeft toen de portefeuille
overgenomen en de wetten de haven binnengeloodst.
Door deze en andere maatregelen loopen de staatsuitgaven op. Pierson acht
vermeerdering van inkomsten noodig. Hij wil die vinden door verhooging van het
tarief van invoerrechten van 5 op 6 percent. Dit voorstel doet in het liberale kamp
een storm opsteken. Heeft men zich niet juist van liberale zijde scherp verzet tegen
het streven naar bescherming onzer nijverheid, dat in de laatste jaren - ook blijkens
haar actie bij de verkiezingen - onder de partijen der rechterzijde meer en meer is
opgekomen? Is het niet Pierson zelf geweest, die destijds daartegen de vereeniging
‘Het vrije ruilverkeer’ heeft opgericht? En thans gaat hij zelf den weg der bescherming
op. Want het voorstel moge om louter fiscale redenen zijn ingediend, het zal er in
zijn werking niet minder protectionistisch om zijn. Het is dan ook aan gerechten
twijfel onderhevig of het voorstel, ware het tot de openbare behandeling gekomen,
door de staten-generaal zou zijn aanvaard. Maar het komt zoo ver niet. Het is nog
hangende, als het kabinet aftreedt.
De kiesrechtkwestie heeft de regeering overeenkomstig haar voornemen laten
rusten. Bij een ministerie, dat ook oud-liberalen in zijn midden heeft, ware ook wel
niet anders mogelijk. Tot een technische herziening van enkele bepalingen der
wet-Van Houten heeft Borgesius zich bepaald. Maar de kamer heeft over het kiesrecht
niet gezwegen. Zij heeft in Troelstra een eerste-klasse propagandist voor het algemeen
stemrecht erbij gekregen. Tot tweemaal toe heeft hij motiën daarvoor ingediend en
al zijn deze verworpen, een niet onbelangrijk aantal liberale stemmen heeft hij daarbij
aan zijn zijde gekregen. Rechts heeft men - ook bij de anti-revolutionairen - voorloopig
aan verdere kiesrechtuitbreiding geen be-
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hoefte. Kuypers verlangen om te zamen met de katholieken het regeerkasteel te
veroveren is daaraan ongetwijfeld niet vreemd.
Bij de algemeene beschouwingen over de staatsbegrooting voor het jaar 1901 heeft
Kuyper gevraagd, hoe de regeering staat tegenover het vraagstuk eener
grondwetsherziening, welke immers voor de invoering van algemeen kiesrecht
onmisbaar is. Pierson heeft het voorbarig geacht zich daarover uit te laten. Dit is een
zaak voor de nieuwe parlementaire periode, die na de verkiezingen zal aanvangen.
Eerst moet men de kiezers laten stemmen en dan zal de kroon hebben te beslissen,
wat de politieke toestand medebrengt. Het is een antwoord, waaruit blijkt, dat het
kabinet zich bij de verkiezingen geen partij zal stellen. Al weer, het is gezien zijn
samenstelling niet anders mogelijk, maar het maakt de positie der liberalen bij den
stembusstrijd bij voorbaat zwak. Het is al duidelijk genoeg, dat zij niet eendrachtig
zijn en het zal in Januari 1901 nog duidelijker blijken.
Nog enkele feiten uit deze jaren verdienen bijzondere vermelding. Op 31 Augustus
1898 is het regentschap van koningin Emma geeindigd. De jonge koningin Wilhelmina
heeft het bewind aanvaard. Op 6 September heeft de inhuldiging plaats gehad. ‘Thans
is de ure gekomen, - zoo heeft de koningin in de Nieuwe Kerk te Amsterdam
gesproken - waarin ik mij te midden van mijne trouwe Staten-Generaal, onder
aanroeping van Gods heiligen Naam zal verbinden aan het Nederlandsche Volk tot
instandhouding van zijn dierbaarste rechten en vrijheden.’ Geheel het volk heeft zich
- de regentes mocht het in haar afscheidsproclamatie in volle waarheid constateeren
- ‘in vreugde om den troon zijner jonge Koningin’ geschaard.
Als de koningin in 1898 haar eerste troonrede uitspreekt kan zij met bijzondere
ingenomenheid gewag maken van het voorstel van den keizer van Rusland om een
internationale conferentie te houden tot beperking der bewapeningen. Op 18 Mei
1899 wordt deze eerste ‘vredesconferentie’ in Den Haag geopend. Dat zij noch haar
opvolgster gebracht hebben, wat men ervan gehoopt heeft, behoeven wij niet te
zeggen. Zij was echter destijds een gebeurtenis van buitengewone beteekenis. Zij
heeft bovendien Den Haag gemaakt tot een belangrijk centrum van internationaal
verkeer. Het internationale hof van arbitrage, het vredespaleis en het internationale
hof van justitie zullen er op den duur worden gevestigd.
Dat noch de paus noch de beide zuid-afrikaansche republieken ter conferentie zijn
genoodigd geeft aanleiding tot eenig debat in de staten-generaal. Het eerste is afgestuit
op bezwaren der italiaan-
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sche regeering, het laatste op die van Engeland. De oorlog tusschen de Engelschen
en de Boeren van de Transvaal en den Oranje-Vrijstaat staat voor de deur. In October
1899 breekt hij uit. Heel Nederland staat met zijn sympathie aan de zijde van het
stamverwante afrikaansche volk. Engeland is hier in deze dagen zeer gehaat. De
nederlandsche regeering heeft tot haar leedwezen niet kunnen intervenieeren. De
Beaufort, de minister van buitenlandsche zaken, - wij ontleenen de nu volgende
bijzonderheden aan het boek van zijn zoon - is van oordeel, dat men zich ter wille
van de publieke opinie in ons land niet in ongelegenheden kan wikkelen. De
zuid-afrikaansche republieken kunnen er niets bij winnen en wij zullen onze
verhouding tot Engeland er nog maar slechter door maken. Deze houding bevredigt
het nederlandsche publiek niet en als de oorlog, na hun aanvankelijke successen,
voor de Boeren een zeer ongunstigen keer heeft genomen, wordt in September 1900
de stemming tegen de nederlandsche regeering bepaald hoogst ongunstig. Het leidt
echter tot een belangrijk apaisement, als aan den transvaalschen president Krüger,
die zijn land heeft moeten verlaten, een nederlandsch oorlogsschip ‘De Gelderland’
wordt aangeboden om hem naar Europa te brengen. Engeland heeft dit aanbod wel
niet prettig gevonden, maar er toch geen aanstoot aan genomen. In het overige
buitenland heeft dit nederlandsche optreden een zeer goede pers. De Franschman
Jean Rameau roept onze jeugdige koningin - ‘Reine de vingt ans’ - in een gedicht
toe ‘Vous seule, entre les rois, fêtes le geste mâle’ en ook Edmond Rostand wijdt
haar waardeerende regelen. Krügers bezoek aan ons land wordt voor den ouden
president een ware zegetocht. Daarentegen wordt de nieuwe engelsche koning Edward
VII in Februari 1901 op zijn doorreis naar Duitschland in Vlissingen hoogst
onvriendelijk ontvangen. Een groote volksmenigte heft bij zijn aankomst in de haven
het transvaalsche volkslied aan.
In dezelfde maand Februari 1901 huwt de koningin met hertog Hendrik van
Mecklenburg Schwerin, voortaan Hendrik, Prins der Nederlanden. Cort van der
Linden heeft bij de burgerlijke huwelijksvoltrekking ten paleize als ambtenaar van
den burgerlijken stand gefungeerd. De hofprediker Van der Flier leidt de kerkelijke
plechtigheid. Ook ditmaal is er in het land groote feestvreugde, door geen wanklank
verstoord.
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Hoofdstuk XII
De antithese
Het kiesrechtvraagstuk heeft in de jaren van het bewind-Pierson het bestuur der
Liberale Unie niet met rust gelaten. In dat bestuur geven de mannen van den
linkervleugel den toon aan. In November 1899 meent het, dat de tijd gekomen is,
dat de unie zich voor het algemeen kiesrecht uitspreekt. Op zijn initiatief stelt de
algemeene vergadering der unie op 2 Juni 1900 de redactie van de eerste paragraaf
van het hervormingsprogramma opnieuw vast: ‘De Liberale Unie, handhavend, haar
herhaaldelijk uitgesproken meening ten gunste eener regeling van de kiesbevoegdheid,
los van elken band met belastingen, is van oordeel, dat ter verkrijging daarvan
wijziging der artikelen 80, 127 en 143 der Grondwet noodzakelijk gebleken is, en
dat deze wijziging behoort te geschieden in dien zin, dat invoering van het algemeen
kiesrecht voor mannen en vrouwen mogelijk wordt.’ Men ziet, algemeen kiesrecht
zelf wordt nog niet gevraagd, maar de grondwet moet zoo worden gewijzigd, dat de
gewone wetgever bij zijn pogingen om het in te voeren niet langer door die grondwet
kan worden belemmerd.
In Januari 1901 wil het bestuur der unie nog een stap verder gaan. De nieuwe
paragraaf van het hervormingsprogram moet tot verkiezingsprogram worden. Van
de te stellen candidaten voor de tweede kamer moet worden verlangd ‘dat zij met
volle overtuiging de urgentie van den in § 1 genoemden maatregel erkennen’. Ditmaal
lijdt het bestuur de nederlaag. Zijn voorstel wordt met 44 tegen 33 stemmen
verworpen. Geheel het bestuur op één lid na treedt nu af. De kiesvereenigingen te
Middelburg en Arnhem verlaten de unie en doen een circulaire uitgaan tot oprichting
van een nieuwe politieke organisatie. Deze komt op 17 Maart 1901 tot stand. Van
het oude bestuur der Liberale Unie maken alle leden op twee na er deel van uit. Ook
de radicalen sluiten er zich bij aan, zoodat de Radicale Bond verdwijnt. De nieuwe
organisatie noemt zich Vrijzinnig-Democratischen Bond en stelt de volgende
beginselverklaring vast:
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‘I. De Vrijzinnig-Democratische Bond streeft naar ontwikkeling van onzen
constitutioneel-parlementairen regeeringsvorm in democratischen zin en te dien einde
naar algemeen kiesrecht voor de vertegenwoordigende lichamen en naar gelijkstelling,
ook wat de verkiesbaarheid tot lid dier lichamen betreft, van mannen en vrouwen.
II. De Vrijzinnig-Democratische Bond spreekt als beginsel uit, dat door een
krachtige sociale wetgeving moet worden aangestuurd op het wegnemen van de
maatschappelijke oorzaken, welke tusschen de leden van het volk ongelijkheid
scheppen of versterken ten aanzien van hun ontwikkelingsvoorwaarden.
Hij is van oordeel, dat, ter verkrijging van maatschappelijken vooruitgang,
tempering, niet verscherping van den klassenstrijd noodzakelijk is. Eenerzijds keurt
hij af het streven naar afschaffing van het persoonlijk eigendomsrecht op de
productiemiddelen; anderzijds verwerpt hij de meening, dat de Staat in het economisch
leven zijner burgers slechts noodgedrongen, schoorvoetend, behoort in te grijpen.’
De nieuwe partij neemt dus duidelijk stelling tegenover het individualisme eeneren het socialisme anderzijds. Met haar oprichting is de liberale partij in drieën
gespleten. Men mag zich afvragen, of dit niet van het goede teveel is. Er zijn natuurlijk
onder de vrijzinnigen allerlei nuances, maar een splitsing in tweeën - conservatieven
en vooruitstrevenden - schijnt toch voldoende. De verklaring der drie-deeling ligt,
zien wij goed, hierin, dat er naast de conservatieven en de democraten een derde
groep onder de liberalen is, de groep, die vóór alles de liberale eenheid wil bewaren.
Tot die groep behooren zoowel conservatief als vooruitstrevend gezinden en dit
maakt, dat de Liberale Unie altijd een min of meer tweeslachtig karakter zal blijven
dragen. Haar wensch blijft zoowel de oud-liberalen als de vrijzinnig-democraten te
eeniger tijd weer in haar midden op te nemen. Deze twee groepen zien daarin geen
van beiden heil. Zij zouden het liefst zien, dat de unie zich ontbond en haar leden,
al naar gelang van hun gezindheid, zich bij de rechtsche of bij de linksche vrijzinnige
partij zouden aansluiten. Deze toestand brengt mede, dat de verhouding tusschen
oud-liberalen en vrijzinnig-democraten over het algemeen minder vinnig is dan die
tusschen elk dezer groepen en de Unie. Oudliberalen en vrijzinnig-democraten hebben
op elkanders terrein niets te zoeken, voor de unie daarentegen bevindt zich zoo ter
linker- als ter rechter zijde een dankbaar jachtterrein. De onderlinge strijd der drie
groepen wordt bevorderd doordat nog jarenlang in het land een groot aantal
‘algemeen-vrijzinnige’ kiesvereenigingen

P.J. Oud, Honderd jaren

190
blijven bestaan, die bij geen der drie partijen zijn aangesloten. Bij verkiezingen ziet
men deze vereenigingen nu eens een candidaat van de eene dan van de andere richting
stellen. Binnen haar boezem wordt een niet altijd verkwikkelijke strijd gestreden.
Terwijl er aldus bij de verkiezingen van 1901 onder de vrijzinnigen een groote
verdeeldheid is, streeft men rechts - in het bijzonder van anti-revolutionaire en
katholieke zijde - doelbewust naar grootere samenwerking. Kuyper heeft zich in zijn
rede - ‘Volharden bij het ideaal’ - ter deputatievergadering zijner partij zeer welwillend
tegenover de roomsch-katholieken uitgelaten:
‘Wilt ge den strijd voor den Christelijken grondslag van ons staatsleven met hoop
op zegepraal aanbinden, zij het u dan een oorzaak van bemoediging, dat de
Roomschen u in dit uw Christelijk bedoelen nog krachtdadig steunen kunnen, en leg
af alle hooghartigheid, die ook tegenover hen, als uw medeburgers niet past.’
Scherp richt Kuyper zich in deze rede tegen de geheele linkerzijde. De ‘antithese’
wordt op den voorgrond geschoven. Meent vooral niet, dat het revolutionaire gevaar
alleen bij de sociaal-democraten aanwezig is. ‘Toen het er op aan kwam, aan de
religie het recht van meespreken in de staatkunde te betwisten, stond Pierson naast
Troelstra.’ Ook de liberale staat is een atheïstische schepping. Oranje wordt mede
in den strijd betrokken. Thans zouden vele liberalen ‘wel in een Oranjerok over straat
willen kuieren’, maar in 1795 hebben zij Oranje van hier verdreven en ‘in 1848
(heeft) een zeer geacht Liberalistisch orgaan zich voor aperte bedreiging tegen Oranje
niet geschaamd.’ - ‘Daarom geen: Te wapen! tegen de Sociaal Democratie, alsof
door haar excessen het deftiger Liberalisme in eere hersteld was.’ - ‘Onze strijd gaat
niet tegen personen, maar tegen den God in het staatsrecht verzakenden geest, die
in aller Liberalen politiek zich belichaamt.’
De tijd, dat Kuyper in den kiesrechtstrijd zij aan zij stond met vooruitstrevende
liberalen en radicalen blijkt voorbij. Over het kiesrechtvraagstuk wordt in deze rede
gezwegen. Ook de sociale kwestie wordt ontweken. Op het sociaal congres van 1891
heeft Kuyper in het slotgebed voor de noodlijdenden gebeden: ‘Zij kunnen niet
wachten, geen dag en geen nacht!’ Thans van een dergelijken klank geen spoor. Het
zou bij het streven naar samenwerking met alles wat conservatief is ter rechterzijde
- en het conservatisme is daar nog zeer overwegend - al te gevaarlijk zijn geweest.
De samenwerking met dit conservatisme zal op Kuypers kabinet den stempel
drukken. Want als de verkiezingen achter den rug
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zijn, gaat Kuyper formeeren. Rechts heeft toch een eclatante overwinning behaald.
De liberalen krijgen een geweldigen klap. Met de vrijzinnig-democraten samen
brengen zij het niet verder dan tot 35 zetels. De socialisten stijgen tot 7 mandaten.
De vereenigde rechterzijde bezet er 58. Bij dergelijke verhoudingen is een rechtsch
kabinet vanzelfsprekend en daarvoor is Kuyper de aangewezen formateur. Zijn
kabinet telt drie katholieken in zijn midden; vrij-anti-revolutionairen of
christelijk-historischen komen er niet in voor. Lohman had het liever eenigszins
anders gezien. Wederom had hij Mackay als formateur willen zien optreden. Onder
hem hadden dan Kuyper en Lohman ieder een portefeuille moeten aanvaarden. Maar
Mackay zelf begrijpt heel goed, dat dit niet gaat. ‘Het zou zijn Mercurius, die den
raad der goden praesideert’, heeft hij aan Lohman geschreven.
De praestaties van het kabinet op het sociale terrein mag men zonder, aan de
waarheid te kort te doen uiterst gering noemen. Geen sociale wet van eenige
beteekenis komt gedurende zijn bewind tot stand. Het blijft bij eenige bundels
ontwerpen neergelegd in de dikke deelen van den uitgever Nederbragt. De aanhangers
van het kabinet hebben de schuld daarvan vooral willen werpen op de spoorwegstaking
van 1903. Deze zou te veel beslag op den tijd van regeering en staten-generaal hebben
gelegd. Deze verontschuldiging is niet meer dan een uitvlucht. Deze staking is zeker
een hoogst ernstige gebeurtenis geweest, doch zij heeft de aandacht van regeering
en kamers ten hoogste gedurende drie maanden behoeven bezig te houden. Een
belemmering van beteekenis om een sociaal program af te werken kan zij niet zijn
geweest.
Een korte beschouwing over deze staking vinde hier allereerst een plaats. Er is in
Januari 1903 te Amsterdam een staking van havenarbeiders uitgebroken. De
spoorwegmaatschappijen willen nu eenige booten door spoorwegarbeiders doen
lossen. De Nederlandsche Vereeniging van Spoorwegpersoneel, een
sociaal-democratische organisatie onder leiding van Oudegeest, wekt de
spoorwegarbeiders op dergelijken ‘onderkruipersarbeid’ niet te verrichten. Vrijwel
het geheele personeel van de Rietlanden, het groote spoorwegemplacement te
Amsterdam, legt op 29 Januari den arbeid neer. De staking breidt zich met groote
snelheid over het verdere spoorwegpersoneel uit. Te Durgerdam wordt een troep
‘onderkruipers’ door stakers afgeranseld. Op 31 Januari is het spoorwegverkeer over
het geheele land volkomen ontredderd. Inden avond van dien dag geven de
spoorwegdirecties volledig aan de eischen der arbeiders toe. Twee dagen later volgen
de werkgevers in de haven dit voorbeeld.
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De regeering heeft zich buiten de zaak gehouden. Zij krijgt daarover van de rechtsche
en de liberale pers heel wat te hooren. Men vraagt strafbepalingen tegen het staken
van ambtenaren en spoorwegpersoneel. Het gaat niet aan, dat openbare diensten en
bedrijven aldus kunnen worden stilgelegd. Deze aandrang om een
anti-stakingswetgeving doet de gisting onder de arbeiders toenemen.
Vakvereenigingen, S.D.A.P. en vrije socialisten richten te zamen een ‘Comité van
Verweer’ op. De regeering roept twee lichtingen der militie buitengewoon onder de
wapenen. Zij dient op 25 Februari de gevraagde wetsontwerpen bij de tweede kamer
in.
De indiening geschiedt op een buitengewone wijze, niet schriftelijk bij koninklijke
boodschap - de gewone manier - doch bij commissie namens de koningin. Het geheele
kabinet vormt die commissie en Kuyper houdt bij de aanbieding der ontwerpen een
rede. Hij spreekt van de noodzakelijkheid ‘om verderen gruwel als van Durgerdam
te voorkomen’, van ‘een onbezonnen aanslag op den hoofdfactor voor de
levensbeweging der maatschappij’, van ‘een opofferen van de welvaart van heel een
volk aan zucht naar klasse-invloed’.
De voorstellen der regeering beoogen drieërlei: oprichting eener spoorwegbrigade
om ingeval van nood den dienst op de spoorwegen te verzekeren; onderzoek naar
rechtspositie en dienstvoorwaarden van het spoorwegpersoneel met het doel dit
personeel voor de toekomst vastheid van positie onder 's rijks bescherming te
verzekeren; staking van ambtenaren en spoorwegpersoneel strafbaar te stellen. Tegen
het laatste ontwerp - de ‘dwangwet’ - vooral richt zich het verzet. Het ‘Comité van
Verweer’ besluit door een algemeene staking van spoorwegpersoneel en verwante
vakken druk op regeering en volksvertegenwoordiging uit te oefenen. Het besluit genomen ondanks de aanmaningen tot voorzichtigheid der meer gematigde leden
van het comité - is uiterst bedenkelijk. Het wil de werkstaking bezigen als politiek
strijdmiddel en is daardoor in wezen revolutionair. Een regeering, die zich dit zou
laten welgevallen, zou van het gezag hebben geabdiceerd tegenover de dreiging van
de straat. Aldus is in de tweede kamer, buiten de socialistische fractie, de algemeene
opvatting.
In de kringen der S.D.A.P. is men zich het gevaar eener ‘politieke’ staking ter
dege bewust. Troelstra heeft haar in een artikel in het sociaal-democratische dagblad
Het Volk - ‘Wat nu?’ - ontraden. Hij heeft daaraan echter den raad verbonden het
daarheen te leiden, dat het, zoogenaamd onafhankelijk van de
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‘dwangwetten’, tot een staking van het spoorwegpersoneel om ‘economische eischen’
zal komen. Zou deze staking tot een meer algemeene leiden, dan heeft men ‘dat feit
als een gevolg van de halsstarrigheid en de domheid der Regeering te aanvaarden.’
Het is een van die symptomen van tweeslachtigheid der S.D.A.P., die wij nog bij
herhaling zullen moeten aanwijzen. Men heeft tegenover de revolutionaire socialisten
niet den moed een maatregel dien men afkeurt, ronduit tegen te gaan en zoekt daarom
naar een oplossing, waarbij men eenerzijds den maatregel afwijst, anderzijds een
optreden aanbeveelt, dat practisch niet heel veel verschilt van hetgeen men theoretisch
verwerpt. Zoo tracht men van twee wallen te eten. Het gevolg daarvan is, dat men
op den duur naar twee kanten het vertrouwen verliest.
In 1903 komt dit al heel duidelijk uit. De algemeene staking, begin April
uitgeroepen, wordt een mislukking. Zij wordt door de publieke opinie zeer slecht
beoordeeld. Zij intimideert de regeering noch de kamers. De ‘dwangwetten’ gaan er
in enkele dagen door. Het comité ziet zich heel spoedig genoodzaakt de staking weder
op te heffen. Dan breekt uit de rijen der arbeiders de verontwaardiging tegen het
comité los. De anarchistische elementen beschuldigen de sociaal-democraten Troelstra en Oudegeest bovenal - van ‘verraad’. Geheel het avontuur eindigt in de
grootste verwarring. Het is een bittere nederlaag voor de S.D.A.P., waarvan deze
zich niet zonder moeite zal herstellen.
Voor Kuyper is de loop van zaken een groote triomf. Hij heeft hem politiek zeer
uitgebuit. Als alles al lang achter den rug is, laat hij de koningin in de troonrede van
September 1903 de gebeurtenissen nog eens brandmerken als een ‘misdadige
woeling’. Het is een volkomen overbodige qualificatie, die ook buiten het
socialistische kamp allerminst algemeene goedkeuring vindt. Een uiterst gematigd
man als de oud-liberale staatsman De Beaufort - in deze dagen geen lid der kamer ziet blijkens zijn door zijn zoon gepubliceerde aanteekeningen in geheel het optreden
der regeering weinig goeds. Kuypers uitingen zijn volgens hem meer die van een
journalist dan van een staatsman. De strafbaarstelling der spoorwegstaking acht hij
nutteloos en alleen geschikt om groote verbittering te wekken. In de tweede kamer
hebben behalve de sociaal-democraten alleen de vrijzinnig-democraten tegen die
strafbaarstelling gestemd. De laatsten hebben het onredelijk geacht het
spoorwegpersoneel het stakingsrecht te ontnemen, voordat zijn rechtspositie behoorlijk
geregeld is.
De belangrijkste maatregelen, onder het kabinet-Kuyper getroffen, liggen op het
gebied van het onderwijs. De schoolstrijd
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wordt in deze jaren heropend. Het hooger onderwijs is het eerst aan bod. Behalve
voor zoover de hervorming der polytechnische school te Delft in een technische
hoogeschool betreft, beoogt Kuypers hooger-onderwijswet uitsluitend de verdere
‘vrijmaking’ van het bijzonder onderwijs. De bijzondere gymnasia en de bijzondere
universiteiten - de eenige bijzondere universiteit is nog Kuypers vrije universiteit krijgen den effectus civilis. Hun leerlingen behoeven niet langer de staatsexamens
af te leggen, doch kunnen met een examen voor hun eigen docenten volstaan. Ook
krijgen de bijzondere universiteiten een klein subsidie.
Het ontwerp stuit bij de geheele linkerzijde op ernstig verzet. Ook de
christelijk-historische afgevaardigde De Visser is er tegen. Hij is de bijzondere
universiteit niet welgezind. Uit christelijke overtuiging komt hij op voor de openbare
universiteiten. Het is verkeerd den student in een bepaalde richting te willen opvoeden.
Lohman daarentegen gaat met het ontwerp mede. Hij neemt geen wraak voor Seinpost.
De vrije universiteit beschouwt hij als een nuttige aanvulling der openbare
universiteiten. Alleen wil hij haar niet subsidieeren. Een universiteit, die propaganda
wil maken voor een bepaalde richting, heeft daarop geen aanspraak.
In de tweede kamer wint Kuyper het pleit gemakkelijk, maar de in haar meerderheid
nog liberale eerste kamer steekt een spaak in het wiel. Zij verwerpt de voordracht.
Kuyper bewerkstelligt daarop haar ontbinding. Hij is zeker, dat hij dan een rechtsche
kamer terugkrijgt, want de staten van eenige provinciën zijn in de laatste jaren
omgegaan van links naar rechts. Zoo'n ommekeer werkt in de eerste kamer - welker
leden immers voor negen jaren worden benoemd met driejaarlijksche aftreding van
een derde - maar langzaam door. Een ontbinding kan dit proces bespoedigen. Maar
juist daarom is zoo'n ontbinding niet zonder ernstige bedenking. Zij is met het karakter
der eerste kamer in strijd. Haar taak is immers te waken tegen ‘overijling’ der tweede
kamer, die ten prooi zou kunnen zijn aan een ‘waan van den dag’. Wat komt er van
deze functie terecht, indien die kamer, zoodra zij het waagt anders te besluiten dan
haar zuster, naar huis wordt gezonden? Zeker, ongrondwettig is die ontbinding niet.
De grondwet vergunt haar aan de kroon zonder eenige restrictie. Maar constitutioneel
kan men haar in dit geval toch moeilijk noemen. Dit zou zij eerst zijn, indien duidelijk
was gebleken, dat het besluit der tweede kamer op een welgevestigde overtuiging
berust. Een tweede behandeling der wet door die kamer, nadat zij zelf hetzij bij
periodieke verkiezing hetzij na ontbinding was vernieuwd, had er
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daarom aan vooraf moeten gaan. Dit risico wenscht Kuyper blijkbaar niet te loopen.
Hij heeft geen geduld om de hernieuwing der tweede kamer, die reeds het volgend
jaar aan de orde is, af te wachten.
De ontbinding wekt hevige oppositie. ‘Een staatsgevaarlijke minister-president’
luidt het opschrift van den beroemden caricaturist der sociaal democratische pers
Albert Hahn boven een plaat, die Kuyper afbeeldt, de springlading tot ontploffing
brengende, die de eerste kamer - het ‘bolwerk der kroon’ - in de lucht moet doen
springen. En als de nieuwe eerste kamer bijeenkomt keurt Van Houten - door de
staten van Friesland naar die kamer gezonden - de ontbinding in de krachtigste termen
af. Kuyper geeft dan toe, dat van het ontbindingsrecht ‘niet dan met groote
behoedzaamheid’ gebruik mag worden gemaakt, doch blijft in gebreke aan te toonen,
dat die behoedzaamheid ditmaal niet heeft ontbroken.
Die behoedzaamheid mist men evenzeer bij de wijze, waarop de minister de
‘overijselsche kwestie’ heeft behandeld. In Overijsel bestaan de staten op 3 Augustus
1904 - den dag voor de verkiezing der eerste kamerleden vastgesteld - uit 23 rechtsche
en 23 linksche leden. Er is één vacature, waarvan verwacht mag worden, dat zij
binnen enkele weken door een lid van links zal worden bezet. De linkerzijde stelt
daarom voor de verkiezing veertien dagen uit te stellen. Over dit voorstel staken de
stemmen. Het is dus verworpen. Daarop verlaat de linkerzijde de vergaderzaal. Er
zijn nu minder leden dan de helft aanwezig en de vergadering kan geen voortgang
hebben.
Een voorstel van den commissaris der koningin om de staten tegen 25 Augustus
opnieuw samen te roepen - zij mogen immers buiten hun gewone zittingen niet zonder
toestemming der kroon vergaderen - wordt door Kuyper afgewezen. Dat hij zich
daarbij zelfs niet de moeite heeft gegeven het voorstel van den commissaris aan de
koningin voor te leggen, wordt hem hoog kwalijk genomen. Van deferentie voor de
draagster der kroon getuigt dit, meent men, niet. Een teekenaar heeft Kuyper een
oranjebroek aangetrokken. Men moet hem - zegt Schaper - zoo'n kleedingstuk niet
geven, want ‘hij veegt er zijn vingers aan af.’
Als op den derden dinsdag van September de nieuwe eerste kamer bijeenkomt,
ontbreken de overijselsche leden. Volgens Kuyper is het verzuim alleen te herstellen
door bij ‘noodwet’ de staten dier provincie alsnog tot de verkiezing te machtigen.
Maar eer de noodwet door de tweede kamer behandeld is, zijn de staten in hun gewone
najaarszitting bijeengekomen en hebben eigener
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beweging de verkiezing verricht. En de eerste kamer maakt geen bezwaar de
geloofsbrieven der gekozenen goed te keuren. Het geheel is een staaltje van volstrekt
gemis van staatsbeleid bij den minister. Meer als een partijman dan als een staatsman
heeft Kuyper zich in geheel deze aangelegenheid gedragen.
Intusschen bereikt Kuyper zijn doel. De hooger-onderwijswet wordt opnieuw
ingediend. Zij wordt nu natuurlijk ook door de eerste kamer aangenomen.
De ontbinding dier kamer heeft tegelijk het pad vrijgemaakt voor een wijziging
der lager-onderwijswet. Zij brengt het bijzonder onderwijs belangrijke voordeelen.
Zijn onderwijzers worden, evenals die der openbare scholen, in de
rijkspensioenregeling opgenomen en de subsidies worden belangrijk verhoogd.
Daarbij wordt oogenschijnlijk de gelijkheid van openbaar en bijzonder onderwijs
tegenover de rijkskas gehandhaafd, want de rijksbijdragen aan de gemeentebesturen
voor hun openbare scholen worden in gelijke mate als die voor de bijzondere scholen
verhoogd. Die gelijkstelling is slechts schijn, want wat de gemeentebesturen uit dezen
hoofde meer zullen ontvangen, wordt op de algemeene rijksuitkeering, hun krachtens
de wet van 1897 toekomende, weder gekort. ‘Boerenbedrog’ noemt Oppenheim in
zijn boek over ons gemeenterecht deze regeling en Roëll vergelijkt de gemeenten
bij ‘Tantalus aan de rots gekluisterd’. Dit is intusschen een min of meer formeele
kwestie. Slechter worden de gemeenten van de wet niet en de openbare school blijft
ten opzichte van de gemeentekassen boven de bijzondere bevoorrecht.
Fel verzet wekt deze wet in en buiten de staten-generaal. ‘Maakt front voor de
openbare school!’ is de leuze, waaronder ‘Volksonderwijs’ en de beide organisaties
der openbare onderwijzers den strijd tegen het ontwerp aanbinden. In deze kringen
is men in zijn overgroote meerderheid nog principieel tegen iedere subsidie van de
bijzondere school gekant en zou men de wet-Mackay liever terugnemen dan haar
uitbreiden.
Zoo is het niet overal. In de politieke kringen der linkerzijde heeft het bewustzijn,
dat een ruimere subsidieering van het bijzonder onderwijs in beginsel wel
aanvaardbaar is, in de latere jaren veld gewonnen. De S.D.A.P. heeft in 1902 op haar
congres te Groningen de ‘groninger motie’ aangenomen, die zich, mits de bijzondere
school aan dezelfde eischen van deugdelijkheid als de openbare voldoe, tegen
financieele gelijkstelling tusschen beide scholen niet verzet. De partij wil toch ‘de
eenheid der arbeidende klasse tegen geloovige en ongeloovige kapitalisten op
maatschappelijk gebied niet ter wille van theologische geschilpunten’ verstoren.
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Tegen dit ontwerp, dat niets doet om de deugdelijkheid van het bijzonder onderwijs
te verzekeren, verzetten de sociaal-democraten zich met hand en tand. Het
vrijzinnig-democratische tweedekamerlid Bos, die over tien jaren de man der
onderwijsbevrediging zal zijn, ziet blijkens een artikel in De Gids in den strijd tegen
Kuypers wet ‘een heugelijk teeken, hoezeer de opvoeding der kinderen ons volk ter
harte gaat.’ Zijn oordeel over het ontwerp luidt: ‘Van bevordering en verdere
volmaking van het openbaar onderwijs door dit voorstel geen spoor, wèl door de
gevolgen van verschillende maatregelen het tegendeel, onbekrompen financieele
steun voor het bijzonder onderwijs zeer zeker wèl, maar niet de waarborgen, welke
voor de deugdelijkheid moeten worden gesteld.’ Worden die voorwaarden wel
vervuld, dan is Bos echter voorstander van ‘onbekrompen geldelijke(n) steun voor
het bijzonder onderwijs van welke kleur ook.’
Diepenhorst noemt in zijn boek over den schoolstrijd de houding der oppositie in
hooge mate teleurstellend. De liberale partij belast, meent hij, ‘haar zondenregister
met een zware zonde te meer’ en ‘de anti-Kuyperiaansche hartstocht (benevelt) de
geesten’. Dit oordeel is uiterst eenzijdig. Wij hebben een open oog voor de fouten,
die de liberale onderwijspolitiek in het verleden heeft gemaakt, maar thans wordt de
grootste fout aan de overijde begaan. Men heeft daar voor de belangen van het
openbaar onderwijs geen oog. Men streeft nu de verwezenlijking na van het
unie-rapport - het rapport van de ‘Unie een school met den bijbel’ - van 1895, dat
onder de leuze ‘de vrije school voor heel de natie’ de bijzondere school tot regel, de
openbare tot uitzondering wil maken. Na Mackay's ‘pacificatie’ had men links iets
anders verwacht. Treub - van wien Diepenhorst erkennen moet, dat hij ‘geen benepen
anticlericaal’ is - schrijft in een brochure, dat de rechterzijde ‘op alleronchristelijkste
manier’ haar belofte heeft gehouden. ‘Met de wet Mackay is de politieke agitatie
tegen de openbare school en al wat vrijzinnig is, eerst recht begonnen. Zóó vervullen
Christenen hunne belofte.’
Met de groote meerderheid, die thans in beide kamers achter hem staat, heeft
Kuyper echter bij voorbaat gewonnen spel. Hij verdedigt in zijn rede bij het algemeen
politiek debat op 10 Dec. 1904 zijn stelsel als dat van het ‘paralellisme’, het
evenwijdig laten loopen van de christelijke en de moderne richting. ‘Niet aan deze
of gene groep den voorrang toekennen, niet de eenheid der natie prijs geven, geen
bevoorrechting of miskenning, doch aan de beide antithetische deelen eenzelfde kans
laten.’
Scherper dan ooit stelt Kuyper in deze rede de ‘antithese’.
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Hij beschrijft er in, hoe het zwaartepunt der wetenschap zich aan de universiteiten
meer en meer heeft verplaatst van de geestelijke faculteiten naar die der
natuurwetenschappen. Men richt zich bij zijn onderzoek tot de planten- en
dierenwereld en trekt de beschouwing van den mensch op als een product van lager
sferen. De optimisten stellen zich thans voor, dat men door keurteelt de
menschenwereld zal kunnen verbeteren op de wijze als men dit toepast op tulpen en
paarden. Zoo staan de christelijke en moderne levensopvatting principieel tegenover
elkaar en het is een ondenkbaarheid, dat staat en staatsrecht daardoor niet zouden
worden beroerd.
Deze tegenstelling is - ook in de jaren aan het begin dezer eeuw, waarin zij wordt
uitgesproken en die in veel sterker mate onder den invloed van het rationalisme staan
dan de latere jaren - veel te scherp geformuleerd. Het is immers niet juist, dat zich
aan de linkerzijde der scheidingslijn slechts ongeloovigen bevinden. Men treft zoowel
onder vrijzinnigen als socialisten tal van diepreligieuze naturen aan. Zij denken alleen
over het verband tusschen godsdienst en politiek anders dan Kuyper en zijn
medestanders. Zij zien in het aankondigen eener specifiek christelijke politiek een
groot gevaar. Zij meenen met Van der Brugghen, dat het christendom geen eigenlijke
christelijke politiek schept, doch dat het ieder menschelijk bedrijf moet reinigen van
de zonde. Kuypers antithese drijft de wig veel dieper dan noodig en nuttig is in ons
volksleven en bedreigt daardoor de eenheid der natie ernstiger dan in jaren is geschied.
Bij den stembusstrijd van 1905 zal hij er de wrange vruchten van plukken.
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Hoofdstuk XIII
Het blanco artikel
De verkiezingsstrijd van 1905 draagt een zeer persoonlijk karakter. Hij gaat van den
kant der partijen van links kortweg tegen Kuyper. Het is het gevolg van de
omstandigheid, dat deze in alle opzichten zijn persoonlijk stempel op het bewind der
afgeloopen jaren heeft gezet. Zijn streven is er op gericht geweest en naar den vorm
èn naar het wezen ‘premier’ te zijn. Naar den vorm al dadelijk bij zijn optreden door
het bevorderen van een wijziging in het reglement van orde voor den raad van
ministers. Dat reglement bepaalt, dat de ministers bij toerbeurt het presidium van
den raad waarnemen. Het is een theoretisch voorschrift, want in de praktijk staat hij,
die aan de beurt is, steeds het presidium aan den kabinetsformateur af. Kuyper gaat
deze praktijk legaliseeren. Voortaan zal de president bij koninklijk besluit worden
benoemd. Het is hetzelfde, wat plaats heeft gevonden onder Van Halls laatste kabinet
en toen bij diens collega's al spoedig op bezwaren is gestuit. Men moet erkennen,
dat de wijziging praktisch niet veel beteekent. Of een bewindsman inderdaad ‘premier’
is wordt door de persoonlijke verhouding tot zijn collega's bepaald. En als Kuyper
zegt, dat het reglement alleen in overeenstemming is gebracht met den feitelijken
toestand, heeft hij op zichzelf gelijk. Toch is de nieuwe regeling scherp gecritiseerd.
Naar ons inzicht te scherp. Ter bevordering van de eenheid in het regeerbeleid is een
premierschap allerminst verwerpelijk. Al is dit doel natuurlijk volkomen bereikbaar
zonder benoeming van den minister-president bij koninklijk besluit.
Ook naar het wezen wil Kuyper premier zijn. Het komt vooral duidelijk uit in zijn
streven om zich met het buitenlandsch beleid te bemoeien. Op zijn buitenlandsche
reizen bezoekt hij vorstelijke personen en vreemde staatslieden als ware hij minister
van buitenlandsche in plaats van binnenlandsche zaken. Men noemt hem in Nederland
spottend minister van buitenlandsche reizen. Want hij draagt altijd zorg, dat er op
deze reizen druk over hem gesproken wordt. Eenvoud en bescheidenheid zijn
begrippen, die in zijn woordenboek niet voorkomen.
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Op een reis naar Londen in Januari 1902 heeft hij vermoedelijk met engelsche
staatslieden de zuid-afrikaansche kwestie besproken. De reis wordt althans gevolgd
door een nota van de nederlandsche aan de engelsche regeering, waarbij de eerste
haar goede diensten aanbiedt om de nog steeds oorlogvoerende engelsche en
zuidafrikaansche partijen met elkaar in aanraking te brengen voor vredesbesprekingen.
Het aanbod wordt door Engeland afgewezen, maar het baant toch den weg tot
rechtstreeksche besprekingen tusschen de afgevaardigden der Boerenrepublieken en
den engelschen opperbevelhebber in Zuid-Afrika Kitchener, die leiden tot den vrede
van Vereeniging. Die vrede maakt aan de onafhankelijkheid der republieken een
einde. Hij is onder de gegeven omstandigheden ongetwijfeld de beste oplossing.
Voortzetting van den hopeloozen strijd zou op uitroeiïng van het stamverwante
zuid-afrikaansche volk zijn uitgeloopen. De zuid-afrikaansche autoriteiten zelf zijn
van oordeel, dat de nederlandsche regeering hun volk een weldaad heeft bewezen
met het zenden harer nota. Maar in Nederland maakt het op velen toch een pijnlijken
indruk, dat het juist onze regeering is geweest, die de Boeren heeft aangeraden hun
onafhankelijkheid prijs te geven. En het verbaast wel heel erg, dat het initiatief hier
van Kuyper moest uitgaan. Kuyper, die de politiek van het kabinet-Pierson in de
transvaalsche kwestie zoo fel heeft aangevallen. Die op het enthousiasme, dat het
zenden van de ‘Gelderland’ tot het afhalen van Krüger heeft gewekt, nog een domper
heeft willen zetten door de regeering te verwijten, dat zij dit schip de transvaalsche
vlag niet deed voeren. Die de ‘grievende houding’ van het kabinet-Pierson tegenover
de Boerenrepublieken bij de verkiezingen van 1901 in alle toonaarden heeft
geëxploiteerd. Die in zijn deputatenrede van dat jaar heeft gezegd, dat Engeland ‘om
de mijnen van den Rand machtig te worden’ zich niet ontziet ‘twee vrije volken te
willen uitmoorden.’ Dat het nu precies Kuyper moet zijn, die aldus Engeland in de
kaart speelt. Is dit nu ‘volharden bij het ideaal’?
De minister van buitenlandsche zaken in het kabinet Kuyper, Melvil van Lynden,
is geen sterke figuur. Hij is vermoedelijk zeer onder den druk van den autoritairen
minister-president gebukt gegaan. Begin Maart 1905 treedt hij plotseling af. Men
schrijft dit algemeen toe aan Kuypers bemoeiingen met het buitenlandsch beleid.
Het ware licht over deze zaak gaat echter niet op. Het landsbelang verbiedt, zoo heeft
Kuyper op een interpellatie-Van Kol geantwoord, hier inlichtingen te geven.
Al deze dingen spelen in den verkiezingsstrijd van 1905 een rol. Links wil aan dit
bewind, het kost wat het kost, een einde maken.
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Ook in het belang van de handhaving van onze vrijhandelspolitiek. Want er ligt bij
de tweede kamer een ontwerp voor een nieuwe tariefwet van den katholieken minister
van financiën om de invoerrechten te verhoogen. Volgens de aanhangers der regeering
zal het mes van dit ontwerp naar twee kanten snijden. Het zal de binnenlandsche
nijverheid beschermen en de schatkist de middelen verschaffen voor de te voeren
sociale politiek. Anders dan in 1901 wordt over het sociale vraagstuk thans niet
gezwegen. Het belang van den arbeider wordt eng verbonden verklaard met het
voortduren van het rechtsche bewind. Dan zullen immers de sociale wetsontwerpen
tot wet worden verheven. En een bewonderaar van Kuypers bewind heeft uitgerekend,
dat die een boek van 1648 bladzijden beslaan.
De leiding van de actie tegen Kuyper nemen de vrijzinnige partijen. Tot een eenheid
hebben deze echter niet kunnen komen. Het is vooral het kiesrechtvraagstuk, dat het
struikelblok blijft. De Liberale Unie heeft dit probleem in 1903 commissoriaal
gemaakt. De commissie heeft zich uitgesproken voor algemeen kiesrecht voor mannen.
Zij wil dit echter bereiken in twee tempo's. Eerst moet in de grondwet een ‘blanco
artikel’ worden opgenomen, dat geheel de kiesrechtregeling aan de gewone wet
overlaat. De kieswet zal daarna het algemeen mannenkiesrecht moeten brengen. De
weg naar vrouwenkiesrecht zal dan tevens open zijn, al is de unie vooralsnog niet
bereid de vrouw tot de stembus toe te laten.
Onder de vrouwen zelf neemt de beweging voor het vrouwenkiesrecht in deze
jaren zeer toe. Zij hebben een ‘Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht’ opgericht. Haar
leidster is Dr Aletta Jacobs, die in Nederland de eerste vrouwelijke student en de
eerste vrouwelijke arts is geweest. De vereeniging stelt zich in de vraag algemeen
of beperkt kiesrecht geen partij. Zij wenscht alleen de gelijkgerechtigdheid van man
en vrouw.
De tweede-kamerleden der vrijzinnig-democraten, die in hun beginselverklaring
algemeen kiesrecht voor beide seksen vragen, hebben in 1903 een voorstel tot
grondwetsherziening ingediend. Het voorstel beoogt de onmiddellijke invoering van
algemeen mannenkiesrecht en het openen der mogelijkheid van het toekennen van
kiesrecht aan de vrouw. Het wenscht voorts de eerste kamer door dezelfde kiezers
te doen aanwijzen als de tweede. Eenige maanden daarna is de sociaal-democratische
kamerfractie met een ontwerp-grondwetsverkiezing gekomen. Ook zij vraagt algemeen
kiesrecht, doch verbindt er de afschaffing der eerste kamer aan. Daarnaast wenscht
zij de mogelijkheid te openen, dat door de staten-generaal aangenomen wetsontwerpen
aan een volks-
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stemming zullen worden onderworpen. Geen van deze initiatiefvoorstellen zal het
brengen tot de openbare behandeling. Voor de propaganda van het algemeen kiesrecht
zijn ze beide echter van bijzondere beteekenis geweest.
Liberale Unie en Vrijzinnig-Democratische Bond sluiten in Januari 1905 een
stembusaccoord. Hoofdpunt van hun gemeenschappelijk program is het
‘blanco-artikel’. De vrijzinnig-democraten hadden liever verder willen gaan en het
algemeen kiesrecht tot inzet van den strijd willen maken. Daartoe hebben zij de unie
echter niet kunnen krijgen. Deze is blijkbaar huiverig de oud-liberalen af te stooten,
en die zijn voor het algemeen kiesrecht nog allerminst gewonnen. Vóór alles op
eenheid der vrijzinnigen uit beveelt de unie haar kiesvereenigingen aan tegenover
de aftredende oud-liberalen geen tegencandidaten te stellen. De vrijzinnig-democraten
volgen deze gedragslijn niet. In menig district zal dan ook de oud-liberaal een
vrijzinnig-democraat tegenover zich vinden.
De oud-liberalen hebben zich bij het accoord niet willen aansluiten. Het
‘blanco-artikel’, waarin zij niet anders zien dan een middel om tot algemeen stemrecht
te geraken, staat hun niet aan. Georganiseerd is deze groep nog altijd niet. Een 75-tal
hunner onderteekent echter een manifest, waarin zij front maken tegen de rechterzijde
‘zoowel zelfstandig als - met handhaving van eigen standpunt - door het verleenen
van steun aan vrijzinnige candidaten der linkerzijde, die niet tot hun naaste
geestverwanten behooren.’ Het manifest komt voorts op voor maatschappelijke en
staatkundige vrijheid en acht staatsdwang eerst toelaatbaar, wanneer het vrije initiatief
ontoereikend is.
De sociaal-democraten treden bij deze verkiezingen niet bijzonder op den
voorgrond. Hun positie is niet gemakkelijk. Zij hebben steeds gezegd, dat liberaal
of clericaal voor hen lood om oud ijzer is. Dit standpunt moet medebrengen, dat bij
herstemming tusschen een vrijzinnige en een man van rechts de sociaal-democratische
kiezer zich onthoudt. Maar het is van het begin af duidelijk, dat de partij zelf dit
standpunt niet wenscht in te nemen. Daarvoor zit de wrok tegen Kuyper te diep. De
gelegenheid om revanche te nemen voor 1903 zal de socialistische arbeider zich ook
zeker niet willen laten ontgaan. Het bloed kruipt, waar het niet gaan kan, en als de
herstemmingsdag is aangebroken, zal men de sociaal-democraten zien optrekken
ook voor den meest conservatieven liberaal, als zij daardoor den gehaten kuyperiaan
kunnen weren.
Tusschen anti-revolutionairen en katholieken bestaat dezelfde
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samenwerking als in 1901. De laatsten hebben sedert 1904 hun ‘Roomsch-Katholieke
Staatspartij’, georganiseerd als bond van katholieke kiesvereenigingen. Er is daarnaast
meer toenadering gekomen tot de christelijk-historischen. De rechtsche ‘coalitie’ zit
thans vrij stevig in elkaar. Alleen een kleine groep van ‘christen-democraten’ gooit
roet in het eten. Hun partij is door afscheiding uit de anti-revolutionaire ontstaan.
Staalman, anti-revolutionair kamerlid voor Den Helder, is tegen Kuyper in oppositie
gegaan wegens diens verwaarloozing van het sociale vraagstuk. Over aanhang van
eenige beteekenis zal de nieuwe partij niet blijken te beschikken. Haar eenige
vertegenwoordiger in de tweede kamer zal den helderschen zetel verliezen aan een
vrijzinnig-democraat.
Dat bij de herstemmingen geheel de linkerzijde tegen hem te hoop loopt, bezorgt
Kuyper de nederlaag. Rechts brengt het niet verder dan tot 48 zetels. De vrijzinnigen
behalen er 45. De socialisten zitten met hun zeven mandaten - een daarvan is nog
steeds dat van den ongeorganiseerden socialist Van der Zwaag - op de wip. De
liberalen bevinden zich onder ‘de zweep van Troelstra’ hoont De Standaard, die het
heengaan van Kuyper maar heel moeilijk kan verkroppen.
Als formateur van een nieuw kabinet treedt Goeman Borgesius op. Gelijk
Thorbecke in 1868 neemt hij zelf in het kabinet geen zitting. Na den heftigen strijd
der laatste jaren is eenig apaisement gewenscht en daarom acht de formateur het
beter, dat zij, die zooals hij bij dien strijd zeer op den voorgrond zijn getreden, buiten
het bewind blijven. Zeer waarschijnlijk heeft ook wel een rol gespeeld, dat Borgesius,
een ministerportefeuille aanvaardende, den pas door hem met enkele stemmen
meerderheid op de antirevolutionairen veroverden kamerzetel voor Enkhuizen, weer
zal moeten open maken met de niet geringe kans, dat deze opnieuw naar de
rechterzijde zal overgaan en aldus de toch reeds zoo kleine linksche meerderheid
nog verder zal inkrimpen. Als leider van het kabinet zal daarom optreden de
oud-vice-president van den Raad van Indië De Meester, juist met verlof hier te lande,
een in de nederlandsche politiek geheel onbekende figuur. De Meester, die in vroeger
jaren hoofd der generale thesaurie aan het departement van financiën is geweest, zal
nu als hoofd van dit departement gaan fungeeren. Oud-liberalen maken van het
kabinet geen deel uit. Voor zoover zijn leden een bepaalde politieke richting hebben,
zijn zij unie-liberaal of vrijzinnig-democraat. Het aantal ministerieele portefeuilles
wordt met één vermeerderd. Een nieuw departement van landbouw, nijverheid en
handel wordt opgericht. Onder dit departement zal ook de arbeids- en
verzekeringswetgeving ressorteeren.
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Het kabinet maakt het ‘concentratie-program’, waarop Liberale Unie en Vrijzinnige
Democratische Bond den verkiezingsstrijd hebben gevoerd, tot het zijne. Het
‘blanco-artikel’ wordt dus hoofdpunt van het regeeringsprogram. De troonrede van
1905 doet daarvan aanstonds blijken:
‘Ten einde den gewonen wetgever vrijheid te geven bij de regeling der
kiesbevoegdheid, zal U eene herziening worden voorgesteld van de daarover
handelende bepalingen der Grondwet.
Vooraf wensch ik te doen onderzoeken, welke andere wijzigingen nog in de
Grondwet moeten gebracht worden.’
Er wordt dus evenals bij de voorbereiding der grondwetsherzieningen van 1848
en 1887 is geschied, een staatscommissie benoemd. De oud-liberaal De Beaufort
wordt haar voorzitter. Ook een paar vertegenwoordigers der rechterzijde - een
katholiek en een christelijk-historische - maken deel van deze commissie uit. Een
anti-revolutionair of een sociaal-democraat treft men er niet in aan. Het geeft aan
anti-revolutionaire en socialistische zijde aanleiding tot begrijpelijke en niet
ongerechtvaardigde critiek. De samenstelling der commissie is inderdaad niet
gelukkig.
Het is trouwens in het geheel niet duidelijk, wat de regeering met de instelling
dezer commissie heeft beoogd. Over het kiesrechtvraagstuk mag zij niet rapporteeren;
daarover heeft de regeering reeds haar vaststaande meening. De commissie mag
alleen aangeven of andere wijzigingen in de grondwet gewenscht zijn. Als zij dit
laatste met prijzenswaardigen spoed heeft gedaan, komt de regeering echter harerzijds
alleen met voorstellen op het kiesrecht betrekking hebbende. Want op alle andere
punten bestaat geen drang tot grondwetsherziening en het zou niet van beleid getuigen
‘aan de vele twistappels nieuwe toe te voegen.’ Waarom, zoo vraagt men zich af,
dan eerst de commissie ingesteld?
De regeeringsvoorstellen, die in October 1907 worden ingediend, dragen dus een
zeer beperkt karakter. Behalve het befaamd blanco-artikel bevatten zij de opheffing
der grondwettelijke belemmeringen tegen de verkiesbaarheid van vrouwen. Zij
schrappen voorts de bijzondere vereischten - het zijn van hoogst-aangeslagene of
het bekleeden of bekleed hebben van hooge ambten - voor het lidmaatschap der
eerste kamer. Zij willen den zittingsduur der tweede kamer op vijf jaren brengen en
een ontbinding der eerste kamer met een ontbinding der provinciale staten doen
gepaard gaan.
Het staat reeds van den aanvang af vast, dat deze voorstellen een kwaden dobber
zullen hebben. Ter linkerzijde hebben de oudliberalen reeds aanstonds te kennen
gegeven, dat zij er niet van
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gediend zijn. Rechts valt zeker niet op steun te rekenen. De antirevolutionairen, die
noch in 1897, noch in 1901, noch in 1905 het kiesrechtvraagstuk op den voorgrond
hebben geplaatst, hebben er in October 1907 een speciale deputaten-vergadering
voor samengeroepen. De vergadering heeft uitdrukkelijk uitgesproken ‘dat de
opneming in artikel 80 der Grondwet van een blanco formule niet kan worden
aanvaard.’ Zij verzet zich voorts ‘uit beginsel’ tegen algemeen stemrecht en blijft
bij haar overtuiging, dat de grondslag van het kiesrecht ‘niet mag zijn individualistisch,
maar moet zijn organisch.’ Practisch komt zij hier echter niet verder dan dat ‘het
Gezinshoofdenkiesrecht voor de samenstelling van de Tweede Kamer’ in de grondwet
behoort te worden vastgelegd.
De katholieken zijn op het stuk van het kiesrecht verdeeld. Hun bond van
kiesvereenigingen heeft in 1906 een commissie benoemd om het vraagstuk te
onderzoeken. Op 26 October 1907 heeft die commissie haar rapport uitgebracht. Zij
heeft getracht de inzichten harer leden onder één formule te brengen, maar is daarin
niet geslaagd. ‘De persoonlijk beleden beginselen waren zóó afwijkend, het perspectief
der historie deed zich zóó verschillend voor, de meeningen omtrent de eischen der
opportuniteit bleken zóó uiteenloopend, dat slechts op ondergeschikte punten en
haast niet op hoofdzaken eenstemmigheid, ja meerstemmigheid is bereikt geworden.’
Een minderheid is voor gezinshoofdenkiesrecht ‘omdat dit een eerste stap is in de
richting van het organisch kiesrecht’; een andere minderheid wil dit huismanskiesrecht
zien aangevuld met een capaciteiten- en een censuskiesrecht voor niethuislieden;
een derde minderheid is voor algemeen kiesrecht. Maar op één punt zijn allen het
eens. De grondwet zelf moet het kiesrecht regelen. Van een blanco-artikel wil geen
lid der commissie weten. Met instemming wordt een uitspraak uit de dagen der
grondwetsherziening van 1887 geciteerd: ‘Wij willen onze grondwet niet verlaagd
zien tot een catalogus van organieke wetten.’
Behalve aan de grondwetsherziening heeft het kabinet mede zijn aandacht
geschonken aan het sociale vraagstuk. Allereerst heeft het de wettelijke regeling van
het arbeidscontract, waarvoor het ontwerp door het vorig kabinet is ingediend, den
weg naar het staatsblad bereid. Het heeft dit moeten doen tegen het verzet der
socialisten in, die van de regeling van den opzeggingstermijn een belemmering van
het stakingsrecht vreezen. De conservatieve oppositie wordt in de tweede kamer
alleen vertegenwoordigd door den christelijk-historischen Van Idsinga. In de eerste
kamer is laatstgemelde oppositie veel sterker. Alle stemmen, die daar tegen het
ontwerp worden uitgebracht, komen uit den conservatieven
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hoek, want socialisten treft men in deze kamer nog niet aan. Onder de 15
tegenstemmers bevindt zich ook Van Houten, die met den anti-revolutionair 't Hooft
de leiding der oppositie heeft gehad. Men heeft Van Houten er van unie-liberalen en
vrijzinnig-democratischen kant ‘het eerelid der rechterzijde’ om genoemd. Het zal
wel vooral om deze reden zijn, dat de staten van Friesland bij de periodieke aftreding
in 1907 zijn mandaat niet hernieuwen. De nieuwe regeling brengt belangrijke
verbeteringen. Tal van ernstige misstanden in de verhouding tusschen patroon en
arbeider worden er door bestreden.
Op uitbreiding der arbeidersverzekering heeft het kabinet mede het oog gericht.
Veegens, de minister van landbouw, nijverheid en handel, heeft ontwerpen ingediend
op de ziekte-, invaliditeitsen ouderdomsverzekering. Ook hier is het beginsel der
verplichte verzekering richtsnoer. Voor zooveel de ouderdomsverzorging aangaat,
komt in het land echter een beweging op, die dit vraagstuk op geheel andere wijze
wil oplossen. Het is de beweging voor de staatspensioneering. Zij verlangt een
premie-vrije ouderdomsuitkeering voor allen - arbeiders en niet-arbeiders -, die
daaraan behoefte hebben. De ‘Bond voor Staatspensioneering’, die dit beginsel
propageert, wint in de kringen van socialisten en vrijzinnigen met den dag aan
sympathie. Rechts staat men tegenover deze gedachte unaniem afwijzend.
Noch van deze verzekeringswetgeving, noch van een door De Meester
voorgenomen belastinghervorming door invoering eener ongesplitste
inkomstenbelasting, die de benoodigde gelden liever uit de directe belastingen dan
uit het tarief van invoerrechten wil halen, zal iets komen. Vóór deze ontwerpen in
openbare behandeling kunnen worden genomen, komt het kabinet ten val. Het zal
struikelen over het legervraagstuk.
De vrijzinnige concentratie heeft op haar program bezuiniging op de militaire
uitgaven verlangd. Het blijkt reeds bij de behandeling zijner eerste begrooting, dat
de minister van oorlog Staal op vermindering van uitgaven niet veel uitzicht kan
openen. Een zuinig minister wil hij zijn, maar hij kan niet beloven, dat hij een
goedkoop minister zal wezen. Dit maakt de verhouding tusschen hem en een deel
der vrijzinnigen al dadelijk min of meer gespannen. De vrijzinnig-democraten en de
militaire specialist der unie-liberalen, de kapitein Thomson, verlangen een ‘volksleger’
naar zwitsersch model. Zij verstaan daaronder een leger samengesteld uit een
minimum van beroepspersoneel met een zeer korten oefeningstijd. Dat men de
soldaten nog onder de wapenen houdt, wanneer dit voor hun oefening niet meer
noodig is, wordt
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door hen volstrekt verworpen. Uit deze overweging is hun vooral het ‘blijvend
gedeelte’ een gruwel Dit blijvend gedeelte is een deel der lichting - door loting
aangewezen - dat na volbrachten oefeningstijd onder de wapenen wordt gehouden,
zoowel met het oog op de handhaving der binnenlandsche rust als tot dekking eener
eventueele mobilisatie. Men verlangt van den minister, dat hij dit blijvend gedeelte
zal afschaffen
In beginsel is Staal van het blijvend gedeelte allerminst een voorstander. Hij zou
gaarne in den winter de kazernes sluiten. Maar het onmiddellijk te doen, zooals men
vraagt, gaat niet. Voor de binnenlandsche rust en de dekking der mobilisatie moet
dan eerst op andere wijze zijn gezorgd. De landweer moet deze taak dan op zich
kunnen nemen. Dit eischt echter voorbereiding.
Die voorbereiding neemt de minister inderdaad met bekwamen spoed ter hand.
Een zijner maatregelen is, dat hij de landweer de geweren mede naar huis geeft. Deze
is daardoor meer paraat voor onmiddellijk optreden. Met dezen en andere maatregelen
gaat in het najaar van 1906 een aanzienlijke inkrimping van het blijvend gedeelte
gepaard. Bij de bereden wapens wordt het zelfs geheel afgeschaft.
Nu blijken de bordjes verhangen. Zij, die het vorig jaar bezwaar hebben gehad
tegen 's ministers houding, zijn nu warme verdedigers van zijn beleid. Zij, die het
vorig jaar met dat beleid instemden - in hoofdzaak de rechterzijde en de oud-liberalen
- zijn nu in oppositie. Bij de behandeling der oorlogsbegrooting voor 1907 gaat het
in de tweede kamer warm toe. De oppositie verwijt den minister te zijn gezwicht
voor den aandrang tot bezuiniging. Aan de stembusbeloften van een deel der
vrijzinnige partijen heeft hij het defensiebelang opgeofferd. Tegen dergelijke
beschuldigingen wordt door Staal op kalme, door De Meester op hartstochtelijke
wijze geprotesteerd. Er heerscht in de kamer groote opwinding.
Het ziet er niet anders naar uit dan dat de oorlogsbegrooting zal worden verworpen.
Maar in de late avondvergadering van 21 December 1906 - den ‘nacht van Staal’ wordt den minister een reddingsplank toegestoken. Is de minister bereid - vragen
achtereenvolgens Lohman en de oud-liberaal Tydeman - de kamer later nog eens in
de gelegenheid te stellen over de genomen maatregelen te oordeelen? Het antwoordt
bevredigt een deel der oppositie en zoo ziet de minister zijn begrooting met 50 tegen
31 stemmen aangenomen.
Als de begrooting echter begin Februari 1907 in de eerste kamer aan de orde is,
is de minister minder fortuinlijk. Met 27 tegen 17 stemmen wijst die kamer haar af.
Het is een stemming van
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rechts tegen links. Alleen Van Houten, in zijn jonge jaren een der meest
anti-militaristische leden der tweede kamer, is met de rechterzijde medegegaan.
Na dit votum biedt het geheele kabinet zijn ontslag aan. De rechterzijde blijkt niet
bereid de regeertaak over te nemen. Zij beschouwt het besluit der eerste kamer als
alleen tegen den minister van oorlog en niet tegen het kabinet in zijn geheel gericht.
Een daarop aan Cort van der Linden verstrekte opdracht tot vorming van een
extra-parlementair kabinet wordt evenmin volvoerd. De ministers komen ten slotte
op hun ontslagaanvrage terug. Alleen wordt Staal door Van Rappard vervangen.
Eenige maanden later treedt de minister van marine Cohen Stuart, die ook nogal wat
moeite met de tweede kamer heeft gehad - vooral waar het den aanbouw van nieuwe
schepen gold - evenzeer af.
De nieuwe minister van oorlog krijgt bij de behandeling zijner begrooting voor
1908 ernstige moeilijkheden met de tweede kamer. Haar was toegezegd, dat de
kwestie van het blijvend gedeelte nader bij suppletoire begrooting zou worden
geregeld. Die begrooting is wel ingediend, doch niet tijdig behandeld. Niettemin
heeft de minister een aantal maatregelen tot uitvoering van zijn plannen op dit stuk
genomen. Gevolg hevige oppositie der rechterzijde, ditmaal geleid door den
anti-revolutionair Heemskerk. Ter linkerzijde zijn de vrijzinnig-democraten en
Thomson evenmin ingenomen met 's ministers beleid. Het eindresultaat is, dat de
oorlogsbegrooting in December 1907 met 53 tegen 38 stemmen wordt verworpen.
Met uitzondering van drie christelijk-historischen heeft geheel de rechterzijde tegen
gestemd. Alle socialisten, vier vrijzinnig-democraten en de unie-liberaal Thomson
hebben zich bij de tegenstemmers aangesloten.
Nu is het met het kabinet definitief gedaan. Zijn ontslagaanvrage wordt ditmaal
ingewilligd; onder leiding van Heemskerk treedt in Februari 1908 een rechtsch kabinet
op. Een zijner eerste daden is de intrekking der voorstellen tot grondwetsherziening.
Het blanco-artikel is nu voorgoed van de baan.
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Hoofdstuk XIV
Coalitie-bewind onder Heemskerk
Dat de anti-revolutionairen onder Heemskerks leiding het kabinet-De Meester hebben
laten vallen, is Kuyper slecht naar den zin geweest. Ernstig beklaagt hij zich, dat met
hem, als voorzitter van het centraal bestuur der partij, daarover niet te voren overleg
is gepleegd. ‘In onvoorzichtigheid geboren’ noemt hij het kabinet, dat in Februari
1908 door Heemskerk is gevormd. Klaarblijkelijk had hij het bewind-De Meester
liever laten voorttobben tot de verkiezingen van 1909, in de verwachting, dat een
rechtsche stembusoverwinning dan den weg wel zou bereiden voor een nieuw
kabinet-Kuyper.
Het is zeer de vraag, of waren inderdaad de verkiezingen afgewacht, een
formatie-Kuyper zoo eenvoudig zou zijn geweest. Er zijn althans in rechtschen kring
sterke weerstanden daartegen te overwinnen. De christelijk-historischen zijn - de
uitlatingen uit hun kring laten daaromtrent weinig twijfel - niet erg van een
heroptreden van Kuyper gediend en hun steun kan, ook al maken zij er zelf geen deel
van uit, een rechtsch kabinet niet missen. Zelf heeft Heemskerk in 1915 in een
polemiek met Kuyper verklaard, dat het in 1908 zijn wensch was geweest, dat Kuyper
als formateur zou zijn opgetreden. Heemskerk heeft de opdracht dan ook eerst
aanvaard ‘toen het bleek, dat zij aanvaard moest worden door (hem), zou de
rechterzijde niet haar rechtmatigen invloed op den gang van 's lands zaken prijsgeven.’
Men kan hieruit moeilijk iets anders lezen, dan dat machtige invloeden ter rechterzijde
van een kabinet-Kuyper niet gediend waren.
Het door Heemskerk gevormd bewind bestaat uit anti-revolutionairen,
roomsch-katholieken en eenige kleurloozen. Evenals in 1901 zijn de
christelijk-historischen er buiten gebleven. Kuypers houding tegenover het kabinet
is uiterst gereserveerd. Het heeft bij zijn optreden verklaard het bewind te willen
voeren ‘overeenkomstig de beginselen, levende in de partijen der rechterzijde’. Deze
formuleering is Kuyper te zwak. Laat het kabinet de christelijke vlag wel met
voldoende fierheid wapperen? Is het wel uit
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het echte ‘wagenschot’ samengesteld? Het zal Hahn aanleiding geven tot een van
zijn meesterlijke platen ‘De ontbrekende plank’, waarin de groeven zoo zijn getrokken,
dat zij Kuypers beeltenis weergeven.
Zijn boudeerende houding houdt Kuyper tot in het najaar van 1908 vol. Dan zijn
tegelijkertijd twee tusschentijdsche verkiezingen voor de tweede kamer aan de orde,
in de districten Ommen en Sneek. In beide laat Kuyper zich de candidatuur
welgevallen en in beide wordt hij gekozen. De beslissing of hij een benoeming zal
aanvaarden, houdt hij eenige weken in beraad. Hij weet nog altijd niet, wat hij aan
het kabinet heeft en als hij niet zeker is, dat hij het zal kunnen steunen, wil hij niet
naar de kamer gaan. De memorie van antwoord der regeering op het voorloopig
verslag der tweede kamer aangaande de staatsbegrooting voor 1909 verlost hem uit
deze pijnlijke onzekerheid. Die memorie leert hem, dat hij zal te doen hebben met
een echt christelijk kabinet, dat hij ‘con amore’ zijn steun zal kunnen verleenen.
Thans wordt de zetel voor Ommen aanvaard. Die voor Sneek wordt korten tijd later
bezet door Colijn, den man, die over een dozijn jaren Kuyper als leider der
anti-revolutionaire partij zal opvolgen.
Over de werkzaamheden van het kabinet gedurende den tijd, die aan de
verkiezingen van 1909 vooraf gaat, valt weinig mede te deelen. Het lost de kwestie
van het blijvend gedeelte voorloopig op door een wijziging der militiewet, die opkomst
der jaarlijksche lichting in twee ploegen - een zomer- en een winterploeg - voorschrijft.
Daarnaast brengt het een wet tot subsidieering van het bijzonder middelbaar onderwijs
tot stand. Beide maatregelen hebben ook bij een aantal leden van links steun gevonden.
Dat de meerderheid der tweede kamer links is, heeft het kabinet in zijn
werkzaamheden niet belemmerd.
Het loopt intusschen met die linksche meerderheid op haar einde. De verkiezingen
van 1909 zullen de rechterzijde een stevig overwicht - 60 tegen 40 - verschaffen. Er
valt van die verkiezingen niet zoo heel veel bijzonders te vermelden. De vrijzinnige
partijen hebben na de ervaringen met het zwakke kabinet-De Meester opgedaan, haar
vat op de ‘kleurlooze middenstof’, die bij de stembus den doorslag pleegt te geven,
verloren. Ook ontbreekt thans het élan, dat in 1905 uitging van den weerzin, dien
het bewind-Kuyper had opgewekt. Heemskerk is gedurende zijn eerste bewindsjaar
zeer gematigd geweest. Hij is veel minder agressief opgetreden dan Kuyper. Om den
inderdaad kostelijken humor, die het optreden van den nieuwen premier kenmerkt,
heeft men van zijn christendom als van het ‘jolige’ gesproken.
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Van eenig geconcentreerd optreden der vrijzinnige partijen is bij deze verkiezingen
geen sprake. Wel is er hier en daar plaatselijke samenwerking. Vrijzinnig-democraten
en unie-liberalen hebben thans beiden het algemeen kiesrecht op het
verkiezingsprogram. Alleen op het stuk van het vrouwenkiesrecht is tusschen beide
groepen nog verschil. De unie wil het kiesrecht alleen geven aan de ongehuwde
vrouw. De oud-liberalen - die zich in 1907 als vrije liberalen in een algemeenen bond
hebben georganiseerd en die wij dus voortaan vrije liberalen zullen noemen - willen
een uitbreiding van het kiesrecht verbinden aan de voorwaarde, dat de positie der
eerste kamer zal worden versterkt. Zij moet nagenoeg gelijken invloed op de
wetgeving hebben als de tweede kamer. Practisch beteekent dit vooral, dat ook aan
de eerste kamer het recht van amendement moet worden toegekend.
Op het stuk der sociale wetgeving is vooral van belang, dat de unie evolueert in
de richting der staatspensioneering. De vrijzinnig-democraten zijn nog zoover niet.
Wel is er in hun rijen ook een strooming, die dien kant uit wil, doch de partijleiding
houdt aan het verzekeringsbeginsel vast. Treub trekt heftig tegen de
staats-pensioneering van leer. Hij noemt haar het streven van de ‘politieke
slimmelingen’ en de ‘politieke tinnegieters’. De vrije liberalen willen bij de sociale
wetgeving bovenal streven ‘naar ontwikkeling en verhooging van zelfstandige kracht’.
- ‘Hulp, welke het gevoel van persoonlijke verantwoordelijkheid van den burger
voor zich en zijn gezin verzwakt, vinde, op het gebied van het armwezen, van
overheidswege geenerlei aanmoediging.’
De S.D.A.P. heeft een zware inwendige crisis achter den rug. In haar boezem is
de strijd tusschen marxisten en reformisten met groote hevigheid ontbrand. De
marxisten, wier hoofdleider Wijnkoop is, hebben een eigen orgaan gesticht in De
Tribune, een blad, dat tegen de tactiek van de partijleiding en van het officieele
partij-dagblad Het Volk heftig te keer gaat. Het geldt hier het oude verwijt, dat men
voor het behalen van parlementaire successen de marxistische beginselen in den
steek laat. Hoogst verontwaardigd is men over het optreden van Troelstra bij een
interpellatie naar aanleiding van de werkloosheid, die in deze jaren een voor dezen
tijd grooten omvang heeft aangenomen. Treub heeft toen de marxistische
maatschappijbeschouwing - in het bijzonder de ‘verarmingstheorie’ - diepgaand
bestreden. Naar het oordeel der oppositie is Troelstra tegenover dit betoog volkomen
tekort geschoten. Hij heeft - aldus De Tribune - de interpellatie niet goed kunnen
houden ‘omdat hij de theorie van het socialisme niet kende.’ En die te kennen ‘is
misschien een
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zware eisch voor een burgerman, maar de arbeidersklasse kan met minder in haren
leider niet toe.’
Een buitengewoon congres der S.D.A.P., in Februari 1909 te Deventer gehouden,
wijdt uitvoerige debatten aan het geschil. Het eindigt met het royement van Wijnkoop
en eenigen zijner medestanders. De uitgeworpenen richten met een aantal volgelingen
een ‘Sociaaldemocratische Partij’ - S.D.P. - op. Een groote macht zal de nieuwe
partij niet worden. Het zal tot 1918 duren, voor zij haar eerste vertegenwoordigers
in de tweede kamer krijgt. Maar indirect is haar invloed allerminst zonder beteekenis.
De S.D.A.P. zal altijd met een angstig oog naar haar blijven zien. Bevreesd, dat de
min of meer revolutionaire elementen in haar midden of onder haar aanhang anders
onder den invloed der S.D.P. zullen komen, zal de S.D.A.P. zich telkens weer tot
concessies aan de meer linksche stroomingen in haar boezem laten verleiden. Menige
revolutionaire terugval bij de door haar gevoerde actie zal daaruit moeten worden
verklaard. De S.D.A.P. zal daardoor nog jarenlang een onberekenbaar element in
onze politieke verhoudingen blijven.
Rechts is al wat christelijk-historisch en vrij-anti-revolutionair was sedert Juli
1908 vereenigd in een ‘Christelijk-Historische Unie’. Zij verzet zich ‘tegen een
groepeering des volks in twee deelen naar godsdienstige onderscheiding’. ‘Daaruit
volgt evenwel niet, dat geen rekening moet worden gehouden met het feit, dat hier
te lande, ten gevolge van de inwerking der beginselen door de Fransche revolutie
gehuldigd, de daaruit voortvloeiende loochening van het Goddelijk gezag op
staatkundig gebied, het uiteengaan der politieke partijen ten aanzien van de al- of
niet-erkenning van dat gezag heeft plaats gehad en in de hand is gewerkt.’ Het is
zeker een veel mindere scherpe formuleering der ‘antithese’ dan die van Kuyper,
maar een antithese blijft het.
Zelf laat Kuyper in zijn deputaten-rede van 1909 - ‘Wij, Calvinisten ...’ - die
antithese nog eens duidelijk klinken: ‘Vrees nooit voor een duurzaam uiteenvallen
der Coalitie. Al werd ze straks tijdelijk losgewrikt, altoos zal ze uit natuurlijke aandrift
haar kracht herwinnen, en hoe voller nadruk ge op de Antithese legt, des te vaster
zal ze inwortelen. Bij tal van afgelegen vraagstukken moogt ge gedeeld staan, zoodra
deze Antithese trilt, huivert de zenuw in uw gevoel vanzelf op. Die Antithese is van
de Coalitie het cement. Wat haar omnevelt of verzwakt, verzwakt tegelijk het
saamwerken der Christelijke partijen. De stoot, dien zij aan het hart geeft, trilt in
heel het aderenweefsel van ons volksbestaan door, en ze beheerscht heel het samenstel
van ons volksleven, in gezin en maatschappij, in Staat en Kerk.’
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Met Kuypers invloed is het intusschen gedaan. Aan den vooravond van den
verkiezingsdag brengt de liberale advocaat Tideman - niet te verwarren met den
vrij-liberalen leider Tydeman - in een rede in de hoofdplaats van Kuypers eigen
district Ommen de ‘lintjeszaak’ aan het rollen. Zij komt in het kort hierop neer, dat
Kuyper als minister in 1903 de decoratie heeft bevorderd van den joodschen
Amsterdammer R. Lehman, die belangrijke bedragen aan de kas der anti-revolutionaire
partij heeft geschonken. Aan diens broeder E.A. Lehman, mede donateur van die
partij, is in 1905 ook een decoratie in uitzicht gesteld, doch hier is de zaak tengevolge
van Kuypers aftreden als minister niet doorgegaan. Een niet geheel duidelijke figuur
- mejuffrouw Mathilde Westmeyer - is daarbij als tusschenpersoon opgetreden.
Kuyper kan de feiten niet ontkennen. De decoratie is echter verleend wegens de
verdiensten van Lehman, die geld heeft gegeven voor algemeene nuttige doeleinden.
Zijn giften aan de partij gaf hij ‘als man van rechts’. In de tweede kamer verklaart
Kuyper, dat hij in deze zaak ‘in genoegzame voorzichtigheid’ is te kort geschoten,
dat hij is gewikkeld in de draden van een weefsel, dat hij niet doorzag. ‘Maar al moge
ik mij dan, het boetekleed ontsiert den man niet, aan de eischen van goede
voorzichtigheid en vroed beleid bezondigd hebben, met mijn al dan niet schuldig
staan aan het eigenlijke feit, dat men mij ten laste legt, heeft mijne erkentenis van
schuld door onvoorzichtigheid niets uitstaande.’
De sociaal-democraten laten ook na deze verklaring niet los. Troelstra dient een
voorstel in om een parlementaire enquête naar het gebeurde in te stellen. Het wordt
bij een stemming van nagenoeg rechts tegen links verworpen. Van links is Thomson
de eenige, die tegen stemt. De Beaufort zou, ware hij bij de stemming aanwezig
geweest, eveneens zich tegen de enquête hebben verklaard. Het motief voor zijn
houding is voor Kuyper echter nog vernietigender dan een eenvoudig voorstemmen
zou zijn geweest, want De Beaufort heeft ‘geen lust om in het slijk te wroeten’. Zelf
heeft Kuyper het oordeel ingeroepen van een ‘eereraad’. De raad komt tot de
conclusie, dat niet bewezen is, dat ‘corruptie’ heeft plaats gehad. Achten de
anti-revolutionaire bladen Kuyper daarmede gerehabiliteerd, de katholieke pers kan
niet toegeven, dat hij ongerept uit de procedure is te voorschijn gekomen en links
kan men niet zien, dat de uitspraak van den eereraad iets aan de zaak heeft veranderd.
Zooveel is na dit alles wel zeker, dat de kans om nog eens aan het hoofd der zaken
te komen voor Kuyper voorgoed is verkeken. Hij zal nog een korten tijd lid der
tweede kamer blijven, daarna ‘wegens toenemende doofheid’ zijn ontslag nemen
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om ten slotte nog eenige jaren deel uit te maken van de eerste kamer, maar zijn
staatkundige rol mag men als uitgespeeld beschouwen.
Dat onder deze omstandigheden een transformatie van het kabinet-Heemskerk in
een kabinet-Kuyper volstrekt is uitgesloten, is duidelijk. Heemskerk zet dus na de
verkiezingen van 1909 zijn bewind voort. De oppositie, die hij tegenover zich vindt,
bestaat uit 33 vrijzinnigen - waarvan meer dan twee derden unie-liberalen - en 7
sociaal-democraten. Evenals Kuyper blijft Heemskerk aan de antithese vasthouden.
Zij moet volgens hem de staatkundige verhoudingen blijven beheerschen, om te
voorkomen, dat een andere scheidingslijn zal ontstaan, die tusschen behoudenden
en vooruitstrevenden, daar deze tot verscherping der sociale tegenstellingen zou
leiden.
Toch laat deze andere tegenstelling zich in de practische staatkunde niet zoo
gemakkelijk uitbannen. Vooral Talma, de anti-revolutionaire minister van landbouw,
nijverheid en handel, zal dit ondervinden. Hij is een man van democratische
gezindheid, die de sociale wetgeving gaarne een flinken stap voorwaarts zou willen
laten doen. De sterkste tegenkanting ondervindt hij daarbij van de zijde der
conservatieve elementen onder de regeeringspartijen, bij welke zich ook de
behoudenden onder de liberalen aansluiten. Bij de behandeling van zijn arbeidswet
zijn de sociaaldemocraten zijn beste steun. Die wet blijft zich alleen bemoeien met
den arbeid van kinderen, jeugdige personen en vrouwen. Van een algemeene
beperking van den arbeidsduur voor volwassen mannen blijft de minister afkeerig.
De tweede kamer heeft zich in 1909 wel door aanvaarding van een motie, ingediend
door den katholieken afgevaardigde Aalberse - den man van de katholieke sociale
actie - uitgesproken voor een wettelijke regeling van den 10-urigen arbeidsdag, maar
Talma geeft aan die motie geen gevolg. Hij geeft de voorkeur aan partieele regelingen
voor bepaalde bedrijven. Schaper dient dan een initiatief-ontwerp tot invoering van
den 10-urendag in, doch dit zal het niet tot een openbare behandeling in de tweede
kamer brengen.
De partieele regelingen kosten den minister ook nog heel wat moeite. Zijn
steenhouwerswet komt er niet door dan na heel wat verzet van de voorstanders van
het laissez faire, zoowel rechts als links van de scheidingslijn zetelende. Zijn
bakkerswet, die gericht is op afschaffing van den nachtarbeid en beperking van den
arbeidsduur der bakkersgezellen, wordt verworpen. Zijn radenwet - beoogende de
instelling van raden van arbeid, paritair samengesteld uit werkgevers en arbeiders
als verordenende lichamen op
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geheel het terrein der arbeidswetgeving - wordt besnoeid. Niet meer dan
uitvoeringsorgaan op het gebied der arbeidersverzekering mogen deze raden van
arbeid zijn.
De verzekeringswetgeving zelf wordt uitgebreid met een ziektewet en een
invaliditeitswet. Hoofdbeginsel der ziektewet is verplichte verzekering der arbeiders
bij de kassen der raden van arbeid. Die raden zullen territoriaal zijn georganiseerd.
Iedere raad zal de ondernemingen omvatten binnen zijn gebied, onverschillig welken
tak van bedrijf deze uitoefenen. De behandeling van het ontwerp kost heel wat moeite.
Ter rechterzijde bezorgt Lohman, die zich ‘geen bewonderaar van de voorstellen van
dezen Minister’ noemt, aan Talma veel last.
De invaliditeitswet is eveneens een wet van verplichte verzekering. Iedere
verzekerde arbeider ontvangt een kaart, waarop ter voldoening der premie bij iedere
loonbetaling een zegel moet worden geplakt. Het bedrag der rente, dat den invaliden
arbeider wordt toegekend, hangt af van het bedrag der betaalde premiën. De
ouderdomsverzekering is in de invaliditeitsverzekering geincorporeerd. De arbeider,
die den zeventigjarigen leeftijd heeft bereikt, wordt toch van rechtswege als invalide
beschouwd.
Het systeem der wet brengt met zich, dat ouderdomsrenten van eenige beteekenis
eerst na jaren premiebetaling zullen worden uitgekeerd. De arbeiders, die bij de
invoering der wet reeds een meer gevorderden leeftijd hebben bereikt, zullen aan de
verzekering dus niet veel meer hebben. Om dit te voorkomen bepaalt een
overgangsvoorschrift, dat aan deze arbeiders een minimum rente zal worden
uitbetaald. De kosten daarvan zijn voor rekening van den staat. Deze koopt die
arbeiders als het ware in de verzekering in. De ‘inkoopsom’ zal worden voldaan door
middel van een 75-jarige annuiteit. Dit laatste geldt ook voor de arbeiders, die bij
invoering der wet reeds zeventig jaar oud zijn. Dezen ontvangen een premievrije
rente van ƒ 2, als man en vrouw er beiden voor in de termen vallen voor hen samen
ƒ 3 per week.
Tegenover dit stelsel bepleit men van links de invoering van een algemeen
staatspensioen, een premievrije rente zoo voor arbeiders als niet-arbeiders. De
vrijzinnige partijen zijn, als het ontwerp in de zitting 1912/13 in behandeling komt,
alle voor dit stelsel gewonnen. De sociaal-democraten hebben het reeds langer op
hun program. Rechts is men er unaniem tegen. Nolens vergelijkt het zelfs met het
‘brood en spelen’ uit den tijd van het verval van het romeinsche keizerrijk.
Een tijdelijk staatspensioen als overgangsmaatregel wordt echter aanvaard. Het is
het gevolg van een door den minister over-
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genomen amendement van den sociaal-democraat Duys. Dit amendement maakt de
invoering der overgangsbepaling voor de zeventigjarige arbeiders los van de algeheele
invoering der wet. Die overgangsbepaling zal toch in ieder geval binnen zes maanden
gaan werken. Zoo zullen op 13 December 1913 de eerste ‘staatspensioentjes’ worden
uitgekeerd, hoewel de invoering der wet zelf nog tot 1920 op zich zal laten wachten.
De ongelijkheid van behandeling van arbeiders en niet-arbeiders, die daardoor ontstaat,
zal een krachtig wapen worden in den strijd der voorstanders van het staatspensioen.
Naast dezen arbeid op het stuk der sociale wetgeving moet genoemd worden die
op het stuk der legerhervorming. Die hervorming is het werk van Colijn, die - nadat
het kabinet eerst twee andere ministers van oorlog heeft gehad - in Januari 1911 als
hoofd van dat departement optreedt. Hij vat de zaak energiek aan en brengt een
nieuwe militiewet tot stand. De jaarlijksche lichting wordt op 23.000 man gebracht.
De dienstplichtigen behooren achtereenvolgens vijf jaar tot de militie en zes jaar tot
de landweer. Allen, die niet of niet meer militie- of landweerplichtig zijn, maken tot
hun veertigste jaar deel uit van den landstorm. Die landstorm wordt alleen opgeroepen
in buitengewone omstandigheden en kan dan zoowel voor gewapenden als voor
ongewapenden dienst worden gebezigd. De legerorganisatie wordt zoodanig
gewijzigd, dat een snelle mobilisatie beter wordt gewaarborgd. Op 1 Augustus 1914
zal het nieuwe stelsel blijken een zeer vlotte mobilisatie te verzekeren.
Met de marine daarentegen blijft het tobben. De vastheid van lijn, die men onder
Cohen Stuart heeft gemist, is ook onder Wentholt blijven ontbreken. De laatste heeft
korten tijd deel van het kabinet-De Meester uitgemaakt en is daarna in dat van
Heemskerk overgegaan. Hij geniet noch ter rechter-, noch ter linkerzijde veel
vertrouwen en verdwijnt in Mei 1912, als de tweede kamer hem de gelden voor den
aanbouw van een pantserschip weigert. Colijn zal dan tot het aftreden van het kabinet
de portefeuille van marine naast die van oorlog waarnemen.
De staatsuitgaven vertoonen tengevolge van de uitgaven voor sociale doeleinden,
onderwijs en defensie een voortdurende stijging. Ten einde daarin te voorzien heeft
Kolkman, de roomsch-katholieke minister van financiën, de successierechten en den
accijns op het gedistilleerd verhoogd. Ook heeft hij een nieuwe inkomstenbelasting
ontworpen. Zijnhart heeft ook deze rechtsche minister echter verpand aan een
herziening van het tarief van invoerrechten, dat ook hij van fiscaal beschermend wil
maken. Inkomstenbelasting noch
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tariefwet zullen het vóór de verkiezingen van 1913 tot de openbare behandeling
brengen. Het tarief zal dan een der felste punten van bestrijding van het kabinet
vormen.
Wij zeiden reeds, dat de voorstellen tot grondwetsherziening van het kabinet-De
Meester door Heemskerk zijn teruggenomen. Niet echter om dit vraagstuk te laten
rusten. Integendeel, de minister wil een herziening op breede schaal entameeren. Een
veelzijdig samengestelde staatscommissie onder 's ministers eigen presidium is in
1908 benoemd. Zij brengt een lijvig verslag uit, vergezeld van tal van afzonderlijke
nota's van leden, wier inzicht van dat der meerderheid afwijkt. Haar onderzoek heeft
geen hoofdstuk der grondwet ongemoeid gelaten.
In Februari 1913 dient de regeering haar eigen herzieningsvoorstellen in. Zij zijn
vooral van belang voor het kiesrecht en het onderwijs. Het kiesrecht wil de regeering
toekennen aan hoofden gezinnen en aan hen, die ‘zonder aan het hoofd van een gezin
te staan als zelfstandige personen in de maatschappij optreden.’ Daarbij wordt echter
uitsluitend aan mannen gedacht. Van vrouwenkiesrecht is de regeering afkeerig. De
staatscommissie heeft op het stuk van het kiesrecht niet kunnen komen tot een
oplossing, die de meerderheid harer leden heeft kunnen bevredigen. Aan de eerste
kamer wil de regeering een ‘recht van regres’ toekennen, dat in wezen neerkomt op
een recht van amendement. Ook bevatten haar voorstellen een aantal bepalingen, die
de positie der kroon tegenover die van het parlement willen versterken.
Voor het onderwijs aanvaardt de regeering het beginsel, dat de vrije school regel
zal zijn en in haar kosten door de openbare kassen zal worden voorzien. Op de
volgende alinea's van de door haar voorgestelde redactie van artikel 192 - volgens
de nummering van 1887 het onderwijsartikel der grondwet - komt het hier aan:
‘Voor zoover zich eene behoefte aan ander algemeen lager onderwijs openbaart
dan waarin door de ingezetenen wordt voorzien, wordt dit onderwijs van
Overheidswege versterkt. De inrichting van dit van Overheidswege gegeven onderwijs
wordt, onder eerbiediging van de godsdienstige gevoelens van de ouders der
schoolgaande kinderen, door de wet geregeld.’
‘In de kosten voor het algemeen lager onderwijs, op scholen door ingezetenen
opgericht, wordt, onder voorwaarden en volgens regels door de wet te stellen, door
de openbare kassen voorzien, op gelijken voet als zulks geschiedt ten aanzien van
dit onderwijs op scholen van de Overheid uitgaande.’
Ook deze voorstellen, van welker afdoening vóór de verkiezingen geen sprake
meer kan zijn, zullen een voorwerp van hevigen strijd
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bij de stembus uitmaken. Zoo in als buiten de staten-generaal is intusschen ook in
de jaren, die aan 1913 voorafgaan, het een en ander over het onderwijs en het kiesrecht
te doen geweest.
Het vraagstuk der neutraliteit van de openbare school is in tweeërlei zin ter sprake
gekomen. Allereerst is opnieuw de oude vraag opgeworpen, of de openbare school,
waar het den godsdienst geldt, ‘absoluut’ of ‘relatief’ neutraal moet zijn. Anders
gezegd of zij alle godsdienstige gevoelens moet eerbiedigen of alleen die der ouders
van de schoolgaande kinderen. Er zijn nog altijd scholen, waar men de laatste
opvatting huldigt. Zoo komt op de Veluwe op scholen, uitsluitend door protestantsche
leerlingen bezocht, het gebed en de bijbellezing nog voor. Een anti-revolutionair
schoolopziener heeft dit verboden. Het streven om aldus de oprichting van een
bijzondere school te forceeren is daaraan stellig niet vreemd. Rechts kunnen de
christelijk-historischen dit standpunt niet deelen.
De sociaal-democraten, voorstanders der ‘absolute’ neutraliteit, vorderen die ook
in politieken zin. De school moet ten aanzien van de vraag monarchie of republiek
een volstrekte onzijdigheid bewaren. Zij mag geen ‘propaganda maken voor het
Oranjehuis.’ De nationale liederen zijn er contrabande. Socialistische onderwijzers
maken bezwaar hun medewerking te verleenen aan schoolfeesten ter gelegenheid
van de geboorte van prinses Juliana. De sociaal-democratische voorzitter van den
Bond van Nederlandsche Onderwijzers maakt zich in zijn ‘leidsche rede’ tot tolk
van deze opvatting. Deze bond heeft reeds in 1904 in zijn program opgenomen, dat
het onderwijs op de openbare school vrij moet zijn ‘van godsdienstige en politieke
dogma's.’ Daartegenover heeft de Vereeniging van hoofden van scholen als haar
opvatting geplaatst, dat ‘vanzelfsprekend’ de strekking van het overheidsonderwijs
moet zijn het ‘versterken van den nationalen vaderlandschen zin.’ Dit laatste is in
niet-socialistischen kring wel de bijna algemeene opvatting. De onnationale
gedragingen der socialistische onderwijzers doen de openbare school veel kwaad.
Zij bewegen vele ouders, die uit godsdienstig oogpunt tegen de openbare school
geenerlei bezwaar hebben, hun kinderen naar de bijzondere school te zenden.
In het land wint in deze jaren de actie voor algemeen kiesrecht zienderoogen veld.
Ook de vrouwen gaan zich meer en meer roeren, al komen excessen als die, welke
de engelsche ‘suffragettes’ in dezen tijd bedrijven, in Nederland niet voor.
Vrijzinnig-democraten en sociaal-democraten organiseeren onafhankelijk van elkaar
adresbewegingen voor algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen
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De laatsten zetten aan hun actie kracht bij door ‘roode dinsdagen’, manifestaties in
Den Haag op den derden dinsdag van September, als de zitting der staten-generaal
wordt geopend. In 1911 wordt op dien dag het sociaal-democratische petitionement
aangeboden. De regeering heeft daarin aanleiding gevonden de opening der
staten-generaal niet door de koningin persoonlijk te doen plaats hebben. Ook heeft
Heemskerk de audientie, hem verzocht ter overreiking van het petitionement,
geweigerd. Het in ontvangst nemen der doozen met de honderdduizenden
handteekeningen wordt aan den portier van het departement van binnenlandsche
zaken overgelaten.
De houding is niet verstandig. Waarom een beweging, die hier volkomen legale
banen bewandelt, aldus bejegend? Dit is noodelooze scherpslijperij. Die scherpslijperij
beoefent daags na de opening der zitting in de tweede kamer de geheele rechterzijde.
De sociaal-democraten stellen voor ditmaal de openingsrede der zitting met een adres
van antwoord te beantwoorden. Zoo'n adres is sedert 1906 in onbruik. In dat jaar
heeft de kamer ter wille van de tijdsbesparing besloten het adres behoudens bij
‘bijzondere omstandigheden’ achterwege te laten. De voorstellers meenen, dat thans
zeker mag worden gesproken van bijzondere omstandigheden, die wettigen, dat de
kamer haar meening over het kiesrecht ter kennis van de kroon brengt. De rechterzijde
weigert het socialistische voorstel in behandeling te nemen, wil het zelfs niet ‘doen
drukken en ronddeelen’.
De christelijk-historische voorzitter, waardig onpartijdig leider der beraadslaging,
verzet zich met steun der geheele linkerzijde tegen dergelijk optreden. Geheel de
rechterzijde onder leiding van Lohman vindt hij tegenover zich. Met 34 tegen 25
stemmen wordt aan het sociaal-democratische voorstel de pas afgesneden. De
sociaal-democratische fractie gaat nu over tot een hevige obstructie. Haar leden
houden urenlange redevoeringen over futiliteiten en lokken over iedere kleinigheid
een hoofdelijke stemming uit. Een vergadering, die alleen de regeling van enkele
werkzaamheden beoogt en die anders binnen het uur pleegt af te loopen, moet nu
urenlang worden voortgezet. En de fractie dreigt op deze wijze voort te gaan, indien
haar niet de gelegenheid wordt geboden voor een kiesrechtdebat. De
vrijzinnig-democratische leider Drucker treedt dan bemiddelend op. Tijdens een
afwezigheid van Lohman bereikt hij in overleg met Nolens en Troelstra een oplossing.
De sociaal-democratische fractie wordt, vóór de behandeling der begrooting, vergund
een voorstel in bespreking te brengen om tot de koningin een adres te richten, waarin
op spoedige indiening van
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een ontwerp-grondwetsherziening wegens urgentie van het kiesrechtvraagstuk wordt
aangedrongen. Het sociaal-democratische voorstel krijgt maar zeven stemmen, doch
een motie-Borgesius, de wenschelijkheid uitsprekende van de invoering van algemeen
kiesrecht en evenredige vertegenwoordiging, krijgt de stemmen van geheel de
linkerzijde - behalve de vrije liberalen - en van den christelijk-historischen
afgevaardigde De Geer. De laatste neemt ter rechterzijde een afwijkend standpunt
in. Hij heeft zich reeds in 1909 in een redevoering bij de algemeene beschouwingen
over de staatsbegrooting voor het algemeen kiesrecht uitgesproken. Het zal echter
nog tot het najaar van 1912 duren, eer ook de vrije liberalen daarvoor gewonnen zijn.
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Hoofdstuk XV
Pacificatie
De verhoudingen tusschen de regeering en de oppositie zijn in de laatste jaren van
Heemskerks bewind hoe langer hoe scherper geworden. De vrijzinnigen achten de
liberale staatsinstellingen in ernstig gevaar. Openbare school en vrijhandel zien zij
bedreigd. In de voorstellen der regeering tot herziening der grondwet zien zij in meer
dan één bepaling een reactie tegen de beginselen, die sedert 1848 aan die grondwet
ten grondslag liggen. Zoo drijft de nood der tijden de drie vrijzinnige partijen tot
samenwerking. In November 1912 komt de ‘vrijzinnige concentratie’ tot stand. Te
zamen vaardigen de drie partijen het ‘concentratie-manifest’ voor de verkiezingen
van 1913 uit:
‘In de hoogst gewichtige beteekenis van de aanstaande verkiezingen vinden wij
aanleiding dit woord tot U te richten.
In breede kringen wekt de gang van zaken op staatkundig gebied steeds ernstiger
bezorgdheid. Het Ministerie-Heemskerk, dat bij zijn optreden het voornemen te
kennen gaf, in gematigden en verzoenenden zin te willen regeeren, zet thans de
tradities van het Ministerie-Kuyper voort, en keert zich al scherper tegen de vrijzinnige
beginselen, welke sedert 1848 ons staatsleven beheerschen.
Onder den invloed van met den dag feller optredende elementen uit de Roomsche
en Calvinistische staatspartijen wordt een reactie ingeleid tegen de beginselen van
vrijheid en recht, die aan onze staatsinstellingen ten grondslag liggen en Nederland
ten zegen zijn geworden. Geloofsverschillen worden aangescherpt en doorgetrokken
op elk gebied van het maatschappelijk leven; het gevoel van nationale saamhoorigheid
gaat te loor.
De geestelijke vrijheid van het Nederlandsche volk wordt aangerand. Begunstiging
van bepaalde kerkelijke richtingen leidt tot onoprechtheid en veinzerij.
De bedrijfsvrijheid wordt door een bureaucratische wetgeving meer dan noodig
aan banden gelegd, de regeling van het bedrijf in handen gegeven van den Minister
met zijn staf.
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Bij den opbouw van sociale instellingen wordt niet gestreefd naar ontwikkeling van
eigen werkzaamheid van arbeiders en werkgevers, naar aansluiting bij het goede,
dat uit de vrije maatschappij is opgekomen. Heil wordt gezocht in overdreven
vermeerdering van ambtenaren en ambtenaarsinvloed, in nietnationale, uiterst kostbare
organisaties, die evenmin passen in ons staatsrecht als in de ontwikkeling onzer
maatschappij. Aldus wordt tegenzin gewekt tegen alle pogingen om door doeltreffende
maatregelen van wetgeving en bestuur de maatschappelijk zwakken te sterken.
De handelsvrijheid, waaronder landbouw en nijverheid, scheepvaart en handel
bloeien als nooit te voren, wordt aan de averechtsche sociale plannen der Regeering
ten offer gebracht; een stelsel van bescherming is voorgedragen, dat reeds
afkeurenswaardig uit een oogpunt van belastingpolitiek, buitendien onze welvaart
bedreigt en tot politiek bederf zal voeren.
Het rechtmatig streven der vrouw naar meer zelfstandigheid wordt belemmerd.
Zelfs wil men door een algemeen wettelijk voorschrift de vrouw-ambtenares, die in
het huwelijk treedt, straffen met ontzetting uit hare betrekking in rijksdienst of bij
het onderwijs.
Tot verbetering van het algemeen onderwijs, onmisbaar voor zedelijke en stoffelijke
verheffing, wordt niets gedaan, de meest dringende maatregelen tot verhooging van
het peil, zoowel van het openbaar als van het bijzonder onderwijs, blijven achterwege.
Er is slechts belangstelling voor de eenzijdige bevoordeeling van de bijzondere school
ten koste van de openbare.
Door de opgedrongen kerstening dreigt het Moederland de inlandsche bevolking
onzer Koloniën van zich te vervreemden. Het drijven om gouvernementsscholen te
doen plaats maken voor scholen der Christelijke secten brengt den schoolstrijd ook
naar Indië over. Ons koloniaal bezit wordt aan gevaar blootgesteld tengevolge van
een politiek, die lijnrecht ingaat tegen jaren lang beproefde beginselen van koloniaal
beleid.
Het gevaar aan den bestaanden politieken toestand verbonden is te grooter, wijl
de door machtsbegeerte bijeengehouden, schoon innerlijk verdeelde coalitie in de
Tweede Kamer aan allen, die zich tegen haar beleid verzetten, op tyrannieke wijze
haar wil oplegt. Zelfs schroomde zij niet, het Reglement van Orde der Kamer, tot
dusver waarborg van de rechten der minderheden, aan hare stembuspolitiek dienstbaar
te maken.
De hoofdbesturen van de drie vrijzinnige partijen zijn met elkaar in overleg
getreden, om te overwegen, wat in deze ernstige

P.J. Oud, Honderd jaren

223
omstandigheden de taak is der vrijzinnigen. Zij oordeelden, dat het noodzakelijk is
- met behoud van eigen zelfstandigheid - de handen ineen te slaan, ten einde
gezamenlijk de gevaren te kunnen afwenden, die het land bedreigen. Die
noodzakelijkheid klemt des te meer, daar de vrijzinnigen strijd te voeren hebben niet
alleen tegen de rechterzijde, maar evenzeer tegen de sociaal-democratie, die, zich
stellende op het standpunt van den klassenstrijd, tot bereiking van een hersenschimmig
einddoel, de grondslagen van de hedendaagsche maatschappij ondermijnt.
De samenwerking van de drie vrijzinnige partijen zal berusten op den navolgenden
grondslag:
Algemeen kiesrecht voor mannen moet worden ingevoerd, zonder dat aan die
hervorming als voorwaarde wordt verbonden het nemen van maatregelen tot
verzwakking van den volksinvloed, dien men door het algemeen kiesrecht tot volle
ontwikkeling wil brengen.
Evenredige vertegenwoordiging moet worden ingevoerd.
De verhouding tusschen Kroon en Volk, zooals die in onze Grondwet is geregeld,
moet worden bestendigd.
Onverzwakt moet - ook als waarborg voor de deugdelijkheid van het geheele
volksonderwijs - de openbare school worden gehandhaafd, waar ieders godsdienstige
gevoelens worden geeerbiedigd. Herziening van het schoolwezen en verbetering van
de opleiding en de positie der onderwijzers, ten einde het volksonderwijs op hooger
peil te brengen, is dringende eisch.
Verandering in onze vrijhandelspolitiek moet worden afgewezen.
In de behoeften, ontstaan door ouderdom, moet voorzien worden door uitkeeringen
uit de staatskas, onverschillig of de behoeftigen al dan niet tot de loonarbeiders
behooren. Verzekering van uitkeeringen boven het minimum, dat aan behoeftigen
wordt verstrekt, dient van staatswege bevorderd en geldelijk gesteund te worden.
Noodzakelijk is een algemeene voorziening op het gebied van de geneeskundige
en geldelijke hulp bij ziekte en invaliditeit van on- en minvermogenden. Hiervoor
zal een wettelijke regeling van ziektefondsen en ziektekassen en van den daarbij van
staatswege te verleenen steun het uitgangspunt moeten zijn.
Tot het verkrijgen van de voor sociale hervormingen benoodigde middelen zal,
voorzoover die niet gevonden worden uit bijdragen van belanghebbenden en uit
bestaande inkomsten van den Staat, niet mogen worden teruggedeinsd voor
verhooging van directe heffingen.’
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De grootste beteekenis van het program is, dat de vrijzinnige groepen thans alle drie
voor algemeen kiesrecht en staatspensioen zijn gewonnen. Gemakkelijk is de
samenwerking niet bereikt. Men is er ook niet overal in het vrijzinnige kamp even
geestdriftig voor gestemd. Moge de Liberale Unie haar gaarne willen zien als een
begin van hereeniging der drie groepen in één partijverband, de vrije liberalen en de
vrijzinnig-democraten leggen sterk den nadruk op het tijdelijk karakter der
samenwerking. Het concentratie-program, heeft de vrij-liberale leider Tydeman
gezegd, is een program ‘ad hoc’ en men heeft het ‘hok’ zoo klein mogelijk gemaakt.
Zoo denken ook de vrijzinnig-democraten er over. Voor deze beide groepen is daarom
het programpunt ‘evenredige vertegenwoordiging’ van groot belang. Is die eenmaal
ingevoerd, dan zullen stembusaccoorden van deze soort niet meer noodig zijn.
Er zijn er zoowel in het vrij-liberale als in het vrijzinnig democratische kamp, die
op het concentratie-program geen candidatuur willen aanvaarden. Zoo de vrij-liberaal
Van Karnebeek, die jarenlang Utrecht in de tweede kamer heeft vertegenwoordigd
en de vrijzinnig-democraat Treub. Voor den laatste blijft het staatspensioen een
onoverkomelijk bezwaar.
Een schaduwzijde van de vrijzinnige concentratie is, dat zij ontevreden liberale
kiezers, wien het program te ‘rood’ is naar de christelijk-historischen en ontevreden
vrijzinnig-democraten, wien het niet vooruitstrevend genoeg is, naar de
sociaal-democraten dreigt te drijven. Eerstgemelde factor legt bij deze verkiezingen
weinig gewicht in de schaal. Men poogt van den kant der rechtsche coalitie wel de
concentratie in den socialistischen hoek te drijven - Heemskerk noemt haar program
‘een roode vaan in den mist’ - maar de afkeer van het coalitiebewind is zoo groot,
dat men daarmede maar weinigen afschrikt. Integendeel, vele christelijk-historischen
stemmen ditmaal liever links. Op de jaarvergadering der Christelijk-Historische Unie
hebben eenige hervormde predikanten alarm geblazen tegen de coalitie. Zij hebben
zelfs een ‘Nationale Bond van Protestantsche Kiezers’ opgericht. Candidaten van
dien bond worden evenmin gekozen als van de ‘Christelijk Sociale Partij’, een mede
tegen de coalitiepolitiek gerichte protestantsche organisatie. Waar zij geen eigen
candidaten hadden, hebben de aanhangers dezer partijen in menig district de
vrijzinnige candidaturen gesteund. Het zijn vooral de vrij-liberalen geweest, die van
deze situatie voordeelen hebben getrokken. Bij de verdeeling der vrijzinnige
candidaturen zijn hun vooral de districten toegewezen, waar de christelijk-historischen
veel invloed
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hebben. Zij hebben verscheidene van die districten kunnen winnen en stijgen daardoor
van vier op tien kamerzetels.
De vrijzinnig-democraten zitten daarentegen in den hoek, waar de slagen vallen.
Zij moeten de spits afbijten tegenover de sociaal-democraten en dezen blijven niet
in gebreke hun het samengaan met den conservatieven vleugel der vrijzinnigen te
verwijten. Voor de sociaal-democraten wordt de verkiezing over de geheele linie
een groot succes. Zij klimmen van 7 op 18 mandaten. Hun vooruitgang is het groote
événement. Hun succes is bevorderd, doordat bij herstemmingen tusschen vrijzinnigen
en socialisten de rechtsche partijen haar kiezers onthouding hebben aanbevolen.
Hunnerzijds hebben de sociaal-democraten bij herstemmingen tusschen een vrijzinnige
en een man van rechts den vrijzinnige gesteund, gelijk de concentratie daar waar
sociaal-democraat en coalitie-man tegenover elkander staan den eerste heeft
aanbevolen. Zoo heeft ten slotte de geheele linkerzijde bij de herstemmingen één
lijn getrokken, hetgeen tengevolge heeft gehad, dat uiteindelijk tegenover 45 rechtsche
55 linksche leden zijn gekozen. Met de rechtsche meerderheid en met het
kabinet-Heemskerk is het gedaan.
De vraag, waarom het thans gaat, is of het nieuwe bewind zal moeten worden
gevormd uit de geheele linkerzijde of uit de vrijzinnigen alleen. De socialisten
wenschen het laatste. Zij verklaren zich hunnerzijds bereid zoo'n vrijzinnig ministerie
te steunen, indien het algemeen kiesrecht en staatspensioen op zijn program plaatst.
Maar de vrijzinnigen gevoelen voor een dergelijk regeeren ‘on sufferance’ van de
socialisten niet veel. Vooral bij de behandeling der militaire begrootingen verwachten
zij hier moeilijkheden. De geschiedenis van het kabinet-De Meester ligt nog te versch
in het geheugen.
De koningin verleent na de leiders der linksche groepen in gehoor te hebben
ontvangen - het is de eerste maal, dat Troelstra voor dit doel bij haar wordt ontboden
- aan den vrijzinnig-democraat Bos opdracht een ministerie te vormen ‘samengesteld
uit de geheele linkerzijde’. Bos wendt zich aanstonds tot Troelstra, wien hij voor zijn
groep drie portefeuilles - een aantal recht evenredig aan het aantal
sociaal-democratische kamerzetels - aanbiedt.
De S.D.A.P. staat tegenover dit aanbod verdeeld. Stemmen pro en contra doen
zich in haar pers hooren. De tegenstanders zijn vooral bang, dat de S.D.P. en de
anarchisten zijde zullen spinnen bij een deelneming der S.D.A.P. aan de regeering.
Domela Nieuwenhuis heeft reeds in een vergadering te Amsterdam heftige critiek
geoefend op Troelstra's bezoek aan de koningin.
De leiding der S.D.A.P. besluit de zaak voor te leggen aan een
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buitengewoon congres. Ter voorbereiding van het aan dat congres uit te brengen
advies wordt een ‘partijconferentie’ van vooraanstaande leden gehouden. De
conferentie verklaart zich met 13 tegen 8 stemmen tegen aanvaarding der portefeuilles.
Zij besluit tevens het congres af te lasschen. Troelstra deelt het gevallen besluit aan
Bos mede en tracht hem te bewegen aan te sturen op een ministerie van de vrijzinnige
concentratie. In een vergadering van vrijzinnige kamerleden wordt echter besloten
af te zien van zoo'n kabinet, daar het aanbod van steun der sociaal-democratische
kamerfractie geen voldoenden waarborg biedt voor de verwezenlijking van het
concentratieprogram. De koningin draagt nu aan Cort van der Linden, den gewezen
minister van justitie uit Piersons kabinet, de vorming van een extra-parlementair
ministerie op.
Een deel der sociaal-democratische tegenstanders slaat nu de schrik om het hart.
Wat zal er van algemeen kiesrecht en staatspensioen terecht komen, nu de concentratie
heeft geweigerd de regeering te aanvaarden? De meerderheid in de partijconferentie
gaat nu om. Besloten wordt alsnog een buitengewoon partijcongres bijeen te roepen.
Na dit besluit deelt Cort van der Linden mede, dat hij zijn opdracht in beraad zal
houden, totdat de congresbeslissing gevallen is. Die beslissing luidt negatief. De
portefeuilles worden definitief geweigerd. Deze houding baart in breeden kring
teleurstelling. Bij de naverkiezingen - noodig wegens het in meer dan één district
verkozen zijn van sommige candidaten - ondervindt de S.D.A.P. daarvan aanstonds
de gevolgen. Niet minder dan drie van haar mandaten gaan verloren, zoodat haar
tweede kamerfractie tot 15 leden inkrimpt.
Cort van der Linden voert nu zijn opdracht uit. Zijn kabinet vormt hij uitsluitend
uit vrijzinnigen. Het is extra-parlementair in dezen zin, dat geen lid van het parlement
er deel van uitmaakt. Het maakt echter de hoofdpunten van het concentratieprogram
- algemeen kiesrecht en staatspensioen - tot de zijne. Verrassing baart, dat het
staatspensioen zal moeten worden gebracht door den grooten tegenstander van dat
beginsel, Treub, die als minister van landbouw, nijverheid en handel optreedt. Cort
van der Linden verklaart zijn formatie als gebaseerd op den ‘volkswil’. Nu uit het
parlement geen kabinet bleek te vormen, moest over dat parlement heen gegrepen
worden naar hetgeen bij de verkiezingen was gebleken de wil der kiezers te zijn.
Hier maakt de premier zich schuldig aan een drogreden. De bij de verkiezingen
gebleken volkswil is niet anders dan de wil, die in de meerderheid der tweede kamer
tot uitdrukking is gekomen. Het kabinet zoekt dus zijn steun bij die meerderheid.
Men kan het dan ook moeilijk extra-
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parlementair noemen. Zelf geeft de formateur trouwens toe, dat die benaming niet
gelukkig is, maar hij heeft geen betere kunnen vinden.
Het kabinet plaatst dus grondwetsherziening om tot algemeen kiesrecht te komen
bovenaan op zijn program. Het zal deze bij de in laatste instantie vereischte
meerderheid van twee derden nooit in veilige haven krijgen zonder medewerking
der rechterzijde en het is zich volkomen bewust, dat evenals in de jaren tachtig der
vorige eeuw die medewerking moeilijk zal zijn te bereiken, indien de rechterzijde
op het stuk van het onderwijs niet bevredigd wordt. Cort van der Linden wil die
bevrediging beproeven. De troonrede van 1913 kondigt aanstonds de instelling aan
eener staatscommissie, die zal onderzoeken ‘in hoever eene algemeen bevredigende
regeling mogelijk is ter zake van de subsidieering van het bijzonder onderwijs en de
voorwaarden, welke daaraan verbonden moeten worden.’ Bij het algemeen
begrootingsdebat licht Cort van der Linden nader toe, dat de regeering hier wil
optreden als een ‘eerlijke makelaar’ tusschen rechts en links:
‘De politieke schoolstrijd is als het ware een wig, die in ons volksleven is geslagen,
die van ons volk twee volken maakt, en het is een overtuiging, die niet alleen bij
rechts, maar ook bij links levendig is, dat, zoolang die wig niet uit ons volksleven is
uitgehaald, er van een krachtige ontwikkeling van ons volk, van een losmaken van
de energie, waarover ons volk moet beschikken, geen quaestie kan zijn. En nu heeft
de Regeering gemeend, dat zij een weldaad zou kunnen doen voor het volk, indien
het haar mocht gelukken een grondslag te vinden, die een eind zou kunnen maken
aan deze ongelukkige belemmering van onze volksontwikkeling.’
Rechts heeft men aanvankelijk bezwaar gemaakt in deze onderwijscommissie
zitting te nemen. Na 's ministers rede hebben de katholieken en de
christelijk-historischen die bezwaren aanstonds prijsgegeven. De anti-revolutionairen
zijn onder Kuypers buitenparlementaire leiding - in de tweede kamer leidt hen de
onbeduidende afgevaardigde Van der Voort van Zijp - eerst nog blijven boudeeren,
doch zich blijkbaar in dit isolement minder behaaglijk vindende geven ook zij ten
slotte toe. De commissie wordt zuiver parlementair samengesteld. Zij telt veertien
leden, uit elk der groepen van rechts en links den politieken leider en een tweede lid,
bij voorkeur een onderwijsdeskundige. Bos treedt als voorzitter, De Savornin Lohman
als ondervoorzitter op. Wij zullen nader zien, dat het met de instelling der commissie
beoogde doel volledig wordt bereikt. Als ‘bevredigingscommissie’ zal zij dan ook
in de annalen onzer parlementaire geschiedenis bekend blijven.
Over het eerste bewindsjaar van het kabinet valt weinig te
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zeggen. Kolkmans ontwerp-inkomstenbelasting, door zijn opvolger overgenomen,
wordt tot wet verheven. Zijn tariefwet is natuurlijk van het tooneel verdwenen. Treub
neemt de uitvoering van het amendement-Duys ter hand. Voor het overige wordt de
invoering van Talma's verzekeringswetgeving opgeschort. Treub wil haar grondig
herzien. Zijn belangrijkste ontwerp is dat tot invoering der premievrije
ouderdomsrente.
In den zomer van 1914 ziet de regeering zich plotseling gesteld voor de vele en
velerlei problemen, die de wereldoorlog met zich brengt. Op 31 Juli wordt de
mobilisatie van land- en zeemacht bevolen. De generaal Snijders wordt tot
opperbevelhebber benoemd. Bij het treffen der economische en financieele regelingen,
die de toestand vereischt, is Treub de drijvende kracht. Naast zijn eigen departement
beheerscht hij practisch ook dat van financiën. De minister van dat departement, de
oud-hoofdambtenaar der registratie Bertling, is tegen zijn taak in geenen deele
opgewassen. In October treedt hij af en wordt door Treub vervangen. Posthuma wordt
dan minister van landbouw, nijverheid en handel. Een der eerste daden van Treub
in zijn nieuwe functie is een voorstel tot aangaan eener staatsleening voor de
mobilisatie-uitgaven. Het brengt den minister in botsing met zijn
vrijzinnig-democratische vrienden, wier leider Bos heeft bepleit deze uitgaven niet
door leening, doch door een kapitaalheffing - een ‘heffing-ineens’ - te dekken. Het
einde is een finale breuk tusschen Treub en zijn partij.
Deze financieele kwestie heeft de politieke golven een oogenblik hoog doen
opgaan. Maar overigens rust de politieke strijd. Er heerscht gedurende het eerste
oorlogsjaar tusschen de partijen een ‘godsvrede’. In de historische kamerzitting van
3 Augustus 1914 hebben rechts en links zich als één man achter de regeering
geschaard. Troelstra heeft er het woord gesproken, dat de nationale gedachte de
nationale geschillen overheerscht. De sociaal-democraten, die nog nooit voor eenige
militaire uitgave hebben gestemd, stemmen voor de mobilisatiecredieten. Al blijven
zij - wonderlijke inconsequentie - aan de gewone militaire begrootingen hun stem
onthouden.
De mobilisatie oefent een zwaren druk op ons volk uit. Om dezen voor de oudere
dienstplichtigen te verlichten, gaat men in den zomer van 1915 over tot het regelmatig
oproepen der jongere landstormers, de door loting of wegens broederdienst van
militieplicht vrijgestelden. Telkens als een ploeg landstormers is geoefend, gaat een
oude lichting landweer- of militieplichtigen met verlof. Langzamerhand naderen
aldus de leeftijden van opgeroepenen en huiswaarts gezondenen elkander. In Mei
1917 is de landstorm-
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jaarklasse 1908 - de in 1888 geborenen - aan de beurt van opkomst. De tweede kamer
meent, dat het de voorkeur verdient in plaats van deze bijna dertigjarigen de jonge
militielichting 1919 vervroegd op te roepen. Het geeft aanleiding tot een conflict met
den minister van oorlog Bosboom. Deze verdwijnt en wordt door De Jonge, den
eersten burger-minister aan dit departement, vervangen.
In het voorjaar van 1916 is Treub met de tweede kamer in botsing gekomen. Hij
heeft een groot complex van belastingontwerpen ingediend. Daartoe behoort een
pensioenbelasting, een heffing van één percent extra van het inkomen tot dekking
der kosten van de premie-vrije ouderdomsrente. Treub wil een onlosmakelijk verband
leggen tusschen die belasting en de ouderdomswet. De tweede kamer weigert door
aanvaarding eener motie-Schaper dit verband te aanvaarden. Het gevolg is, dat Treub
aftreedt en door Van Gijn, thesaurier-generaal aan het departement van financiën,
wordt vervangen.
Nauwelijks een jaar aan het bewind, komt Van Gijn in conflict met zijn
ambtgenooten over de levensmiddelenpolitiek. De oorlog heeft geleid tot toenemende
schaarschte van levensmiddelen. De prijzen gaan met sprongen omhoog. De regeering
grijpt in op tweeërlei wijze. Tal van levensmiddelen worden gerantsoeneerd en de
belangrijkste artikelen van volksvoeding worden met behulp van bijslagen uit de
schatkist voor lagere prijzen ter beschikking gesteld. Van Gijn acht deze politiek waarvan Posthuma de exponent is - financieel niet verantwoord, doch vindt voor zijn
zienswijze bij het kabinet geen steun. Hij treedt af en Treub keert aan financiën terug.
Tusschen hem en Posthuma is het echter ook geen botertje tot den boôm. Als de
laatste eens tegen Treubs zin consenten heeft afgegeven voor den uitvoer eener partij
kaas, geeft Treub de ambtenaren van den douanedienst opdracht die partij niet over
de grens te laten. Een interpellatie in de tweede kamer geeft aanleiding tot een
openbaar debat tusschen de beide bewindslieden. Een der eerste beginselen van ons
constitutioneel recht, dat geschillen tusschen ministers binnenskamers behooren te
blijven, wordt hier met voeten getreden.
De taak van Posthuma is overigens de minst benijdenswaardige van die van alle
ministers. Geleidelijk is de ‘distributie’ zijn hoofdtaak geworden. Hij is gedwongen
in alle mogelijke verhoudingen in te grijpen. Groote ontevredenheid allerwege is het
onvermijdelijk gevolg. Telkens weer is zijn beleid in de tweede kamer het voorwerp
van critiek. In het voorjaar van 1918 wordt een wekenlang distributie-debat gehouden.
Vooral de sociaal-democraten - maar
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zij niet alleen - zijn dan scherp in de oppositie. Het standpunt niet aan de regeering
te willen deelnemen, blijken zij nu verlaten te hebben. Troelstra verklaart, dat zij
bereid zijn hun ‘besten man’ - waarmede de amsterdamsche wethouder Wibaut
bedoeld wordt - voor het ministerambt beschikbaar te stellen. Maar de kamer houdt
Posthuma de hand boven het hoofd.
Ook op ander terrein baart de oorlog de regeering heel wat moeilijkheden. Het
bewaren der neutraliteit is niet altijd een eenvoudige zaak. In het najaar van 1914
woedt de oorlog in de nabijheid van onze grenzen. Vreemde troepen, die ons
grondgebied betreden, moeten worden geïnterneerd. Hun aantal is vooral groot,
wanneer na den val van Antwerpen in October, belgische troepenafdeelingen de
voorkeur geven aan interneering boven krijgsgevangenschap. Duizenden belgische
vluchtelingen zoeken dan mede in Nederland een onderkomen. Daarna verwijdert
het oorlogsgeweld zich wel van onze grenzen, doch brengt de vaart ter zee tallooze
moeilijkheden met zich. Engeland onderzoekt onze schepen op contrabande en houdt
ze soms maandenlang vast. Onze visschersvloot wordt opgebracht, als geweigerd
wordt te voldoen aan den engelschen eisch geen visch naar Duitschland uit te voeren.
Als laatstgenoemd land den duikbootoorlog verscherpt, worden herhaaldelijk
nederlandsche schepen getorpedeerd.
Eenige malen moeten de verloven der gemobiliseerden worden stopgezet. Zoo op
31 Maart 1916, als Duitschland meent een engelsche landing op onze kust te moeten
vreezen en het gevaar bestaat, dat dit land nederlandsch gebied zal gaan bezetten,
als het onze weermacht onvoldoende paraat acht. En in het voorjaar van 1918 als
hetzelfde land een dreigenden toon aanslaat wegens de ‘zand- en grindkwestie’.
Daarbij gaat het over den doorvoer van zand en grind door Nederland naar België.
Volgens de Duitschers is dit materiaal bestemd voor het gewoon onderhoud der
belgische wegen, volgens de Engelschen voor den aanleg van militaire werken. Het
is een bijna wanhopige zaak om hier een regeling te treffen, waartegen geen van
beide partijen bezwaar heeft. Maar het gelukt de regeering ten slotte tusschen alle
klippen door te zeilen.
Te midden van al deze moeilijkheden houdt de regeering het oog op de toekomst
gericht. Dit geldt zoowel haar beleid voor het moederland als voor Indië. Onze
indische politiek is geleidelijk in een ander stadium gekomen. De tijd der batige
sloten is sedert 1877 voorbij. In 1899 heeft Van Deventer, de vrijzinnig-democratische
koloniale specialiteit, de leuze aangeheven van de ‘eereschuld’. Hij wenscht, dat
Nederland een deel der van Indië ont-
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vangen bedragen zal teruggeven. De minister van koloniën Idenburg heeft in 1904
een bescheiden stap in deze richting gedaan met een geschenk van 40 millioen. Later
zoekt men het liever in een versterking van Indië's inkomsten door het heffen van
belasting van de winsten der indische ondernemingen. In 1912 maakt de nieuwe
indische comptabiliteitswet Indië financieel zelfstandig. Het gaat nu leeningen sluiten
op eigen naam.
Daarnaast komt het streven op om de indische bevolking meer te betrekken in het
bestuur. De eerste stap is ook hier van Idenburg uitgegaan. De decentralisatiewet
van 1903 opent de mogelijkheid van het instellen van gemeenteraden en gewestelijke
raden. In 1916 komt de wet op den ‘volksraad’ tot stand. Die raad is een college,
gedeeltelijk door verkiezing gedeeltelijk door benoeming vanwege den
gouverneur-generaal samengesteld, dat de indische regeering zal adviseeren.
Nederlanders en inheemschen zullen er naast elkander zitting nemen. De
vergaderingen zijn openbaar. De begrooting zal er telken jare worden besproken,
zoodat geheel het regeeringsbeleid er een onderwerp van debat zal kunnen uitmaken.
Men heeft hier het eerste begin van een indisch parlement.
Ook de algemeene staatkundige toestand van Indië is geleidelijk geheel van aspect
veranderd. De tijd der militaire expedities is voorbij. Van Heutsz heeft in de eerste
jaren der nieuwe eeuw den Atjeh-oorlog tot een goed einde gebracht. Het militaire
gezag is er door een civiel bestuur vervangen. In 1894 is nog een korte hevige oorlog
met Lombok gevoerd, die na een aanvankelijken ernstigen tegenslag met de volledige
onderwerping van het eiland is geëindigd. Als gouverneur-generaal heeft Van Heutsz,
die van 1904 tot 1909 de landvoogdij heeft bekleed, de laatste hand gelegd aan de
afronding van ons imperium. Op Borneo, Celebes en Bali is in dezen tijd het laatste
verzet tegen ons gezag gebroken. De problemen, waarvoor de indische regeering
staat, worden nu langzamerhand van anderen aard. Er ontwaakt een nationalistische
beweging, die gericht is op meerdere zeggenschap, kan het zijn op onafhankelijkheid,
der inheemsche bevolking. Men treft daarin gematigde en extremistische stroomingen
aan. De ‘ethische politiek’ der nederlandsche regeering, die de plaats heeft ingenomen
van de vroegere politiek van winstbejag, heeft daardoor spoedig haar tijd gehad. Die
politiek is die van den goeden voogd. Zij is gericht op verbetering van den toestand
der inheemsche bevolking, vooral ook door een sterke uitbreiding van het onderwijs.
Maar de pupil wordt ouder en is daarom steeds minder geneigd zich deze voogdij te
laten welgevallen. Op een geleidelijke ontvoogding dient men derhalve bedacht te
zijn. Op den weg dier
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ontvoogding is de instelling van den volksraad een belangrijke stap. De
gouverneur-generaal Van Limburg Stirum źal, wanneer hij in Mei 1918 de eerste
zitting van den volksraad opent, op de beteekenis van het ‘sobere wetgevende woord’,
- ‘Er is een Volksraad’ - het volle licht laten vallen.
Inmiddels heeft zich ook in Nederland zelf een groote staatkundige hervorming
voltrokken. In October 1915 zijn de voorstellen der regeering tot herziening van de
kiesrechtbepalingen der grondwet bij de tweede kamer ingediend. Zij beoogen
algemeen kiesrecht voor mannen, mogelijkheid van invoering van vrouwenkiesrecht
en onmiddellijke verkiesbaarheid der vrouw. Voorts wordt invoering van evenredige
vertegenwoordiging niet alleen door de grondwet voorgeschreven, doch krachtens
een in de additioneele artikelen opgenomen wijziging der kieswet - een nieuw
‘voorloopig kiesreglement’ - ook aanstonds in de praktijk gebracht. Eindelijk wordt
de ‘stemplicht’ ingevoerd.
De nieuwe kiesregeling zal een einde maken aan het districtenstelsel. De achttien
kieskringen, waarin het rijk wordt verdeeld, hebben een geheel andere beteekenis
dan de vroegere districten. Zij vormen geen afgesloten eenheden, want de partijen
kunnen haar lijsten, in de afzonderlijke kieskringen ingediend, verbinden tot één
geheel, zoodat de zetels worden toegewezen naar het totaal der stemmen over het
geheele land behaald. Wie in het land één percent der kiezers achter zich heeft, is
volstrekt verzekerd van een tweede-kamerzetel. Het stelsel zal zeer bevorderlijk zijn
aan het ontstaan van één- of tweemanspartijen, doch het wordt ook zeer nadrukkelijk
als zoodanig bedoeld. ‘Eene gezonde ontwikkeling van het politieke leven - heeft
Cort van der Linden in de memorie van toelichting geschreven - eischt bovendien
dat denkbeelden, welke afwijken van de programma's der georganiseerde partijen,
vaak door eminente personen buiten het partijverband voorgedragen, zoodra zij
genoegzamen invloed hebben verkregen, evenredig aan dien invloed worden
vertegenwoordigd. Deze denkbeelden zijn niet zelden de vruchtbare kiemen waaruit
zich later gesloten partijen ontwikkelen.’
Bij het gekozen stelsel wordt de individueele candidatuur vervangen door de lijst
van candidaten. Met behulp van het kiesquotiënt - een honderdste van het totaal
aantal uitgebrachte stemmen - wordt bepaald, hoeveel zetels aan iedere lijst toekomen.
Als regel zullen die zetels worden toegewezen naar de volgorde der lijst. De kiezer
kan echter een ‘voorkeurstem’ uitbrengen op een lager geplaatsten candidaat en een
genoegzaam aantal voorkeurstemmen kan de volgorde der lijst verbreken.
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Tusschentijdsche verkiezingen kent het stelsel niet. Ontstaat een vacature, dan valt
de opvolgende candidaat der lijst in.
Wat voor de verkiezing der tweede kamer geldt, geldt mutatis mutandis ook voor
de provinciale staten en de gemeenteraden. Daarentegen laat de herziening de eerste
kamer vrijwel ongemoeid. Hier verandert niet meer dan dat de beperking der
verkiesbaarheid tot hoogstaangeslagenen en hooge ambtenaren of oud-ambtenaren
wordt opgeheven. Die beperking is in den laatsten tijd ook al heel hinderlijk gebleken.
Zij heeft de sociaal-democraten, in wier kringen de verkiesbaren dun gezaaid zijn,
verplicht een man als Henri Polak, vooraanstaande figuur uit de vakbeweging, eerst
even in de tweede kamer te brengen, om hem aldus de verkiesbaarheid voor de eerste
kamer te verschaffen.
Het voorloopig verslag, door de tweede kamer over deze voorstellen uitgebracht,
maakt niet den indruk, dat zij een vlotten gang naar het staatsblad zullen hebben. Er
worden uit den kring der rechterzijde heel wat bezwaren tegen het algemeen kiesrecht
te berde gebracht. En die rechterzijde beschikt niet alleen over de meerderheid in de
eerste kamer, zij is bovendien in de tweede kamer zoo sterk, dat zonder haar
medewerking een meerderheid van twee derden - en deze is immers in laatste instantie
vereischt - niet zal zijn te verkrijgen. De vooruitzichten veranderen echter volkomen
als op 11 Maart 1916 het verslag der onderwijscommissie verschijnt. Het wonder is
geschied. Deze commissie is het met op één na algemeene stemmen - alleen de
vrij-liberaal Tydeman neemt een afwijkend standpunt in - eens geworden over de
redactie van een nieuw artikel 192. Hoofdpunt van die redactie is, dat het bijzonder
lager onderwijs ‘dat aan de bij de wet te stellen voorwaarden voldoet, naar denzelfden
maatstaf als het openbaar onderwijs uit de openbare kas (zal worden) bekostigd’.
Financieele gelijkstelling derhalve - ook wat de gemeentelijke uitgaven betreft tusschen openbaar en bijzonder lager onderwijs. De regeering neemt het voorstel
aanstonds over en dient het in ongewijzigden vorm bij de tweede kamer in. Zij noemt
het verkregen resultaat - ‘het gevolg van geduldig overleg en verzoeningsgezindheid’
- in hooge mate verblijdend ‘omdat mag worden aangenomen, dat daarmede de
grondslag is gelegd voor een krachtige ontwikkeling van ons nationaal onderwijs in
zijn ganschen omvang’.
Ondanks de groote mate van overeenstemming in den boezem der staatscommissie
dreigt voor het regeeringsvoorstel nog een oogenblik gevaar. Er rijst in het land uit
de kringen der voorstanders van de openbare school vrij wat verzet. De politici der
linkerzijde hooren zich verwijten. dat zij ter wille van het algemeen
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kiesrecht de openbare school willen ‘verkwanselen’. Men is vooral ontevreden, dat
in het nieuwe artikel 192 de oude zinsnede ‘Er wordt overal in het Rijk van
overheidswege voldoend openbaar lager onderwijs gegeven’ wordt verzwakt tot een
voorschrift dat ‘overal in het Rijk van overheidswege de gelegenheid gegeven (wordt)’
om dergelijk onderwijs te ontvangen. Zoo is de alomtegenwoordigheid der openbare
lagere school niet meer gewaarborgd. In menige gemeente zal zij verdwijnen, omdat
de kinderen, voor wie openbaar onderwijs verlangd wordt, wel in een naburige
gemeente ter schole kunnen gaan. Daarnaast vreest men, dat de deugdelijkheid van
het onderwijs op de bijzondere school bij die van het openbaar onderwijs zal achter
staan. De nieuwe grondwettelijke bepaling schrijft immers niet voor, dat de aan het
bijzonder onderwijs te stellen voorwaarden dezelfde zullen zijn als die voor de
openbare school.
Aan beide bezwaren wordt gedurende de behandeling in de tweede kamer tegemoet
gekomen. De regeering wijzigt toch de voorgestelde redactie van artikel 192 niet
onbelangrijk. Wederom wordt de alomtegenwoordigheid der openbare lagere school
in beginsel vooropgesteld. Als regel behoort zij in elke gemeente aanwezig te zijn.
Afwijking wordt alleen vergund volgens bij de wet te stellen regels en die afwijking
moet gepaard gaan met het bieden der gelegenheid om op andere wijze openbaar
onderwijs te ontvangen. Het probleem der aan het bijzonder onderwijs te stellen
voorwaarden wordt aldus opgelost, dat de voorwaarden, aan openbaar en bijzonder
onderwijs te stellen zoodanig worden geregeld, dat de deugdelijkheid van beide
soorten onderwijs ‘even afdoende wordt gewaarborgd’. Geen gelijke, doch
gelijkwaardige voorwaarden derhalve. Tegen het stellen van gelijke voorwaarden
voor beide soorten onderwijs heeft men ter rechterzijde toch bezwaar, omdat de
vrijheid van richting van het bijzonder onderwijs daardoor in het gedrang zou kunnen
komen. Die vrijheid van richting wordt in de nieuwe redactie, evenals in die der
staatscommissie, met zooveel woorden gewaarborgd.
Aldus gewijzigd gaat artikel 192 er in de tweede kamer met op één na algemeene
stemmen door. Niet Tydeman is de tegenstemmer. De dood heeft hem hangende de
beraadslaging weggerukt, vóór hij zijn eindoordeel heeft kunnen geven. Het is de
nestor der kamer, de unie-liberale veteraan Lieftinck, die zich tot het einde blijft
verzetten. Mag men hier links verwijten, dat het ter wille van het algemeen kiesrecht
de openbare school verkocht heeft? Zeer zeker niet. Ook los van het kiesrechtprobleem
verdient de oplossing van het onderwijsvraagstuk alle aanbeveling. Veel te
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lang heeft het de politieke verhoudingen in Nederland beheerscht. Niet alleen ten
schade van de politiek in het algemeen, ook van het onderwijs zelf. Voor de
verbetering van dat onderwijs is reeds sinds jaren de schoolstrijd de groote hindernis.
De krachten, die een zoo nuttige aanwending ten bate van het onderwijs in het
algemeen zouden kunnen vinden, worden in onderlingen strijd verbruikt. Men mag
thans hopen, dat het in de toekomst anders zal gaan.
Dit wil niet zeggen, dat er bij deze grondwetsherziening geen verband bestaat
tusschen onderwijs en kiesrecht. Dit verband is onloochenbaar. Men kan het wel
voor zeker houden, dat noch het onderwijsartikel er zonder het kiesrechtontwerp,
noch het kiesrechtontwerp er zonder het onderwijsartikel gekomen zou zijn. Maar
het is een verband in hoogeren zin dan die van een koop en verkoop. Het is het
verband, dat de loop der gebeurtenissen heeft gelegd tusschen twee problemen, beide
jarenlang aan de orde en die, zoolang zij niet zijn opgelost, als een kanker ons politiek
bestel blijven aantasten. Oplossing ook van het kiesrechtvraagstuk is - Lohman
spreekt het met zooveel woorden uit - een ‘politieke noodzakelijkheid’. Dit doet
velen over hun bezwaren heenstappen. Rechts blijft men - vooral in den
anti-revolutionairen kring, maar daar niet alleen - het organisch kiesrecht boven het
individualistische prefereeren. Voor het oogenblik en wellicht voor langen tijd is dat
organisch kiesrecht echter niet te verkrijgen. Niet tusschen organisch en
individualistisch kiesrecht staat thans de keuze. Het is alleen de vraag of het
individualistisch kiesrecht beperkt of algemeen zal zijn. Die vraag op zichzelf is niet
principieel en zoo slaat ook rechts de balans naar aanvaarding van het algemeen
kiesrecht door. Slechts de christelijk-historische afgevaardigde Van Idsinga blijft
daar in de oppositie.
Ook in de eerste kamer gaan de voorstellen er vlot door. Onmiddellijk daarop
volgt de grondwettelijk voorgeschreven ontbinding der kamers. Een verkiezingsstrijd
blijft achterwege. De politieke partijen hebben een accoord gesloten - ‘laat zitten,
wat zit’ - om geen candidaten te stellen tegenover aftredende leden. Een ‘comité van
actie tegen de aanhangige grondwetsherziening’ stelt wel een aantal candidaten, doch
ziet er geen gekozen. Heftig bestrijder der herziening is de oude liberale staatsman
in ruste Van Houten, doch ook de door hem aanvaarde candidatuur is zonder succes
gebleven. De nieuwe kamers - in samenstelling aan de oude geheel gelijk - behandelen
in het najaar van 1917 de voorstellen in tweede lezing met hetzelfde gunstig resultaat.
Daarna gaat men zich aanstonds voorbereiden op een verkiezing
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volgens de nieuwe regeling, want een additioneel grondwettelijk voorschrift heeft
bepaald, dat deze binnen één jaar in werking zal moeten treden.
Dit eene jaar, het laatste jaar van het kabinet-Cort van der Linden, moet een
‘neutraal’ jaar zijn. Want de rechterzijde heeft het accoord, om de aftredenden te
herkiezen, gebonden aan de voorwaarde, dat in het overgangsjaar geen voorstellen
van partijpolitieken aard zullen worden gedaan en de regeering heeft verklaard zich
daarnaar te willen gedragen. Op één punt geeft dit moeilijkheid. De tweede kamer
heeft vóór de verkiezingen van 1917 het ontwerp-ouderdomswet, dat het
staatspensioen wil brengen, bij stemming van links tegen rechts aanvaard. Het is, als
de kamers ontbonden worden, nog bij de eerste kamer aanhangig. Die kamer met
haar rechtsche meerderheid blijkt vast te houden aan een oude leer, dat
kamerontbinding alle aanhangige ontwerpen doet vervallen. De regeering - welke
het ongetwijfeld niet onwelkom is, dat zij van deze netelige zaak is bevrijd - weigert
het ontwerp opnieuw in te dienen. Het accoord, meent zij, veroorlooft dit niet. Links
stelt men zich op het standpunt, dat het accoord voor dit geval niet is bedoeld. Een
aantal leden der tweede kamer uit alle linksche groepen, behalve de vrij-liberale,
dient het ontwerp als initiatief-voorstel opnieuw in. Een heftige discussie tusschen
linker- en rechterzijde is het gevolg. Men verwijt elkander wederzijds de goede trouw
te schenden. De tweede kamer neemt het voorstel aan. In den zomer van 1918
verdedigt Marchant - die Bos na diens overlijden in 1916 als leider der
vrijzinnig-democratische tweede-kamerfractie is opgevolgd - het namens de
voorstellers in de eerste kamer. Natuurlijk zonder succes; de rechtsche meerderheid
wijst het ontwerp af.
Zoo is het tweede groote punt van het concentratie-program van 1913, de invoering
van het staatspensioen, in deze vijf jaren geen stap verder gekomen. Ook Talma's
verzekeringswetten liggen nog onuitgevoerd. Alleen aan de oude loonarbeiders wordt
sedert December 1913 het overgangspensioen uitbetaald. Dit heeft een schrille
tegenstelling tusschen behoeftige arbeiders en niet-arbeiders in het leven geroepen,
die aan de actie der staatspensioneerders steeds meer wind in de zeilen blaast.
In Juli 1918 wordt de nieuwe tweede kamer gekozen. Als zij op den derden Dinsdag
in September voor de eerste maal bijeenkomt, vindt zij een nieuw kabinet tegenover
zich. De arbeid van Cort van der Linden is achter den rug en een geheel nieuwe
periode van ons staatkundig leven vangt aan. Zal men thans de vruchten der
onderwijspacificatie gaan plukken?
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Hoofdstuk XVI
Het cement laat los
Na de verkiezingen van 1918 biedt de tweede kamer een geheel ander beeld. De
grootste veranderingen vertoont de linkerzijde. De vrijzinnige gelederen zijn
aanmerkelijk gedund. De drie partijen, die in 1913 de vrijzinnige concentratie hebben
gevormd, beschikken te zamen over niet meer dan 15 zetels. Zij zijn thans ieder voor
zich opgetrokken. De vrijzinnig-democraten hebben geweigerd opnieuw een
concentratie aan te gaan en de Liberale Unie heeft geen lust gehad zich alleen aan
de vrije liberalen te binden. Veel afbreuk heeft het aan de vrijzinnige partijen gedaan,
dat een aantal nieuwe groepen zijn opgetreden, die pretendeeren noch rechtsch noch
linksch te zijn, doch die feitelijk haar aanhang uitsluitend onder de linksche kiezers
hebben gerecruteerd. De belangrijkste daarvan is de door Treub opgerichte
‘Economische Bond’, die niet aan politiek heet te doen, doch uitsluitend de
‘volkswelvaart’ zal behartigen. Alsof uit het verschil van inzicht, omtrent de wijze,
waarop die volkswelvaart moet worden behartigd, niet vanzelf de politieke strijd
geboren wordt! Daarnaast zijn een aantal andere ‘neutrale’ partijen opgetreden, die
niet anders dan de behartiging van groepsbelangen - van plattelanders, onderofficieren,
vergunninghouders en variété-artisten - beoogen. Treubs partij heeft drie, ieder dezer
vier belangengroepen één zetel veroverd. Met zijn zevenen vereenigen zij zich tot
een ‘neutrale kamerfractie’ onder Treubs leiding. Het succes van groepeeringen van
deze soort is een ernstige schaduwzijde van het evenredig kiesstelsel.
Beter te waardeeren is, dat thans ook de S.D.P. - die zich weldra Communistische
Partij Holland zal noemen - en twee andere revolutionair-socialistische partijen haar
intrede in de kamer doen. Hoe weinig sympathie men moge hebben voor hetgeen zij
nastreven, het valt niet te ontkennen, dat zij een eigen politiek beginsel
vertegenwoordigen en hemelsbreed verschillen van de belangenpartijen. Met hun
vieren zullen deze socialisten een ‘revolutionaire kamerfractie’ vormen. Van de drie
groepen, waaruit die fractie bestaat, zal alleen de communistische levensvatbaar
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blijken. Het succes dezer revolutionaire socialisten is uiteraard behaald ten koste der
S.D.A.P. Niettemin wint deze laatste zeven zetels en is zij met haar totaal van 22
mandaten na de katholieken de sterkste fractie der kamer.
Ook als men al de neutralen als vrijzinnigen aanmerkt, komen die vrijzinnigen
niet verder dan tot 22 zetels. De gezamenlijke socialisten zijn met hun 26 zetels
aanmerkelijk sterker dan zij. De verhoudingen ter linkerzijde zijn dus wel radicaal
gewijzigd en zij zullen in de toekomst nog verder ten ongunste der vrijzinnigen
veranderen.
Zoo'n ommekeer vertoont het beeld ter rechterzijde niet. Wel zijn de katholieken
daar belangrijk sterker geworden - zij kwamen van 25 op 30 zetels -, doch de
anti-revolutionairen en christelijk-historischen, die te zamen 20 plaatsen bezetten,
blijven daar toch een zeer belangrijke factor. Aan deze twee protestantsche groepen
heeft het afbreuk gedaan, dat de christen-democratische partij - in 1905 door den
afvalligen anti-revolutionair Staalman gesticht - kans heeft gezien haar leider in de
kamer te brengen en dat ook de tegen de coalitie-politiek gekeerde christelijk-sociale
partij één lid heeft zien verkiezen. Met inbegrip van deze beide eenlingen telt de
rechterzijde 52 leden tegenover 48 links. Er is dus weer een rechtsche meerderheid,
maar een coalitie-meerderheid is zij niet. De coalitie beschikt over precies de helft
van de honderd kamerzetels.
Toch waagt de coalitie het erop het bewind in handen te nemen. Het is trouwens,
wil een parlementair kabinet kunnen optreden, de eenige oplossing. Tenzij men rechts
bereid mocht zijn met groepen van links een gemengd kabinet te vormen. Van een
dergelijke bereidheid zal echter nog in jaren geen sprake zijn. Men blijft vooralsnog
aan de antithetische scheidingslijn vasthouden. Wel zullen de spanningen in de
coalitie steeds grooter worden. Vooral ook doordat in de nieuwe katholieke
tweede-kamerfractie het democratische element zeer sterk is toegenomen.
Als leider van het nieuwe kabinet treedt Ruys de Beerenbrouck op. Voor het eerst
krijgt Nederland een roomsch-katholieken premier. Formateur is Ruys eigenlijk niet
geweest. Die taak heeft de facto Nolens verricht. Hem is aanvankelijk de opdracht
tot kabinetsformatie verleend. Hij heeft die echter niet volledig vervuld, omdat hij
aan de Nederlanders, die hoogst ongaarne een katholiek priester aan het hoofd der
zaken zouden zien, geen slapelooze nachten heeft willen bezorgen. De personen,
voor wier nachtrust Nolens bezorgd is geweest, zullen wel in hoofdzaak onder zijn
protestantsche coalitiegenooten moeten worden gezocht. De
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christelijk-historischen zijn nog altijd bevreesd voor de overmacht van Rome en
Kuyper heeft zich over de formatie van een coalitie-kabinet onder roomsche signatuur
ook weinig vriendelijk uitgelaten. Om de vrienden te sparen is Nolens teruggetreden
voor Ruys - oud-lid der tweede kamer en thans commissaris der koningin in Limburg
-, maar deze heeft het kabinet feitelijk uit de hand van Nolens ontvangen. De laatste
is met zijn formatie nogal ingenomen. Het kabinet mag er zijn, zal hij bij het algemeen
politiek debat verklaren en hij zou er bijna aan toevoegen ‘al zeg ik het zelf’.
Anders dan in de vroegere rechtsche kabinetten zijn in dit kabinet ook de
christelijk-historischen vertegenwoordigd. En niet door den eerste den beste. Een
hunner meest op den voorgrond tredende leiders, de oud-predikant De Visser, beheert
de portefeuille van onderwijs. De regeering heeft toch voor de zaken van het onderwijs
een nieuw departement ingesteld. Hetzelfde is geschied voor die van den arbeid. Aan
het hoofd van het departement van dien naam treedt Aalberse, de man der katholieke
sociale actie, die de motie ten gunste van den tienurigen arbeidsdag op zijn naam
heeft staan, op.
Het program, waarmede het kabinet optreedt, is zeer bescheiden. Het voornaamste
is, dat het Talma's verzekeringswetten wil gaan invoeren en een nieuwe schoolwet,
op het beginsel der financieele gelijkstelling tusschen openbaar en bijzonder onderwijs
gebaseerd, wil tot stand brengen. Daarnaast zal het al zijn aandacht moeten geven
aan de problemen van den oorlogstoestand, want de wereldoorlog woedt nog met
onverminderde kracht. Aan die problemen - dat der levensmiddelenvoorziening
vooraan - zijn dan ook de eerste debatten tusschen parlement en regeering in den
herfst van 1918 gewijd.
Weldra blijkt echter, dat de wereldoorlog op zijn einde loopt. Dit gaat gepaard
met groote beroeringen in binnen- en buitenland. In het laatst van October doen zich
ernstige ongeregeldheden in het nederlandsche leger voor. De legerautoriteiten zijn
tegen den geest der troepen - door een vierjarige mobilisatie min of meer overspannen
- niet meer opgewassen. Von Geusau, de katholieke minister van oorlog, heeft bij
een interpellatie in de tweede kamer aanvankelijk de legerleiding de hand boven het
hoofd gehouden. Binnen vierentwintig uur verandert de minister echter van standpunt
en bevordert hij het ontslag van den opperbevelhebber generaal Snijders. Het leger
zal worden hervormd overeenkomstig de begrippen van een nieuwen tijd.
Terwijl deze militaire debatten nog aan den gang zijn, breekt
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in Duitschland - twee dagen vóór het sluiten van den wapenstilstand van 11 November
1918 - de revolutie uit, die het keizerrijk ten val brengt en van het duitsche rijk een
republiek maakt onder socialistische leiding. Die revolutie dreigt naar Nederland
over te slaan. In den avond van 11 November kondigt Troelstra in een vergadering
der S.D.A.P. te Rotterdam aan: ‘De arbeidersklasse in Nederland grijpt thans de
politieke macht.’ Een op korten termijn bijeengeroepen buitengewoon congres der
S.D.A.P. zal de vraag bespreken of men zal overgaan tot het instellen naar duitsch
voorbeeld van raden van arbeiders en soldaten. ‘Hebben wij daartoe besloten, dan
is die raad van af dat oogenblik het opperste gezag van ons land.’
Deze revolutionaire taal wordt door Troelstra den volgenden dag in de vergadering
der tweede kamer herhaald. De sociaal-democraten zouden ‘het historische oogenblik
verzuimen’, indien ze thans niet de macht in handen zouden nemen. Het is de plicht
der regeering hun die macht af te staan, want de regeering kan niet meer rekenen op
het leger en de politie en een regeering, die in dien toestand verkeert, heeft te
abdiceeren. Doet zij dit niet, dan is het haar schuld en niet die der sociaal-democratie,
als geweld moet worden gepleegd. Begrijpt zij daarentegen haar plicht, dan zal de
revolutie hier evenals in Duitschland zonder bloedvergieten verloopen.
Buiten het socialistische kamp stuit dit optreden op unaniem verzet. De
scheidingslijn tusschen rechts en links wordt in deze dagen volkomen overheerscht
door die tusschen de socialisten en de ‘burgerlijke’ partijen. Dat de nieuwe toestand
groote hervormingen vereischt, daarvan is men algemeen, - ook aan de regeeringstafel
- overtuigd. Zij moeten echter tot stand komen door wettige middelen. ‘Als men
langs illegalen weg verbeteringen wil aanbrengen, dan vindt men de Regeering op
zijn weg en dan wijkt de Regeering niet!’ klinkt het uit den mond van Ruys.
Tot groote hervormingen - men spreekt van een achturigen arbeidsdag, van
vrouwenkiesrecht, van afschaffing der eerste kamer - zijn ook zij bereid, die daarvan
tot voor kort weinig of niets hebben willen weten. De vrij-liberale leider Dresselhuys
erkent ‘dat de oorlogstijd, de ellende, hetgeen wij om ons heen zien ons democratisch
misschien 25 of 30 jaren heeft vooruitgebracht’. Ook bij hem heeft zich ‘een zekere
psychische revolutie’ ontwikkeld. Treub geeft zijn financieele bezwaren tegen het
staatspensioen prijs. Nu de oorlog uit is, zullen de daarvoor benoodigde millioenen
door verlaging der militaire uitgaven kunnen worden
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gevonden Rechts is mede het algemeene geluid: hervormingen goed, maar niet langs
revolutionairen weg.
Het algemeen verzet doet Troelstra den schrik om het hart slaan. Hij weet ook,
dat zijn optreden in zijn eigen partij niet algemeen goedgekeurd wordt. Onder de
rede van Dresselhuys, die hem verwijt een ‘staatsgreep’ te beoogen, spreekt hij bij
interruptie het verlossende woord. Men heeft hem, zoo heet het, verkeerd begrepen
en zich opgewonden over dingen, die hij heelemaal niet bedoeld heeft. En den
volgenden dag houdt Schaper - bij afwezigheid van Troelstra - een redevoering,
waarvan de strekking is, dat men voor revolutiepogingen der S.D.A.P. niet meer
behoeft te vreezen. Hetgeen intusschen niet zal wegnemen, dat Troelstra op het
congres der partij een geweldige ovatie in ontvangst zal hebben te nemen. Op dat
congres zal hij het zijn fout noemen, dat hij zich in ‘de machtsverhoudingen’ heeft
vergist. De tegenwoordige machthebbers zijn in ons land vooralsnog de sterksten
gebleken, maar ‘dat wat vandaag is, behoeft morgen niet te zijn’.
Duidelijker dan ooit komt in deze dagen de tweeslachtigheid der S.D.A.P. aan het
licht. Revolutionairen en niet-revolutionairen staan in de partij tegenover elkaar. De
eenheid van de partij heeft opnieuw een zware beproeving te doorstaan. Een
‘eenheidsmotie’ - in het voorjaar van 1919 door het arnhemsche congres aangenomen
- tracht de beide standpunten te verzoenen. De motie handhaaft als normale
strijdmiddelen de wettige methode der democratie. In ‘revolutionaire situaties’
verwerpt zij echter andere middelen niet. Is intusschen langs revolutionairen weg
een nieuwe toestand in het leven geroepen, dan zal het volk in zijn geheel zoo spoedig
mogelijk de gelegenheid moeten hebben dien toestand vast te stellen. Hier wordt de
methode aangeprezen van de volksstemming na het voldongen feit, de beproefde
methode der dictatuur.
Inmiddels heeft de regeering in een koninklijke, door alle ministers mede
onderteekende, proclamatie verklaard, dat het haar verlangen is ‘de voorgenomen
hervormingen door te zetten en aan te vullen met de snelheid die past bij den polsslag
van dezen tijd’. Dienovereenkomstig wordt gehandeld. Een staatscommissie tot
voorbereiding eener grondwetsherziening, door Ruys zelf gepresideerd, wordt
benoemd. Een reeds in September 1918 ingediend initiatiefvoorstel-Marchant tot
invoering van algemeen vrouwenkiesrecht wordt, na een wenk der regeering, met
spoed in behandeling genomen en tot wet verheven. Een ontwerp-Aalberse tot
invoering van den achturigen arbeidsdag bereikt in een minimum van tijd het
staatsblad. Talma's verzekeringswetgeving
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wordt herzien en - met uitzondering van de ziektewet - met spoed ingevoerd. Hoogst
belangrijk is, wat hier geschiedt op het stuk der ouderdomsverzorging. Deze blijft
als verplichte verzekering beperkt tot de loonarbeiders. Den niet-arbeiders wordt de
gelegenheid geopend deel te nemen in een vrijwillige verzekering. Dit gaat gepaard
met een overgangsregeling, analoog aan die in Talma's wet voor de loonarbeiders
getroffen. Alle behoeftige ouden van dagen, arbeider of niet, worden in het genot
gesteld van een premievrije ouderdomsuitkeering. Het is een voorloopig compromis
met de voorstanders van het staatspensioen. Van het beginsel van het staatspensioen
blijft de rechterzijde afkeerig, maar practisch wordt voor het tegenwoordige oude
geslacht het staatspensioen ingevoerd. Of daarmede het probleem definitief is opgelost,
zal de toekomst moeten leeren. Overigens worden de bedragen van het
overgangspensioen voor arbeiders en niet-arbeiders verhoogd van ƒ 2 voor één
persoon en ƒ 3 voor een echtpaar tot respectievelijk ƒ 3 en ƒ 5 en wordt de
pensioensleeftijd van 70 tot 65 jaar verlaagd.
Bij deze maatregelen blijft het niet. De volksgezondheid wordt op alle mogelijke
manieren bevorderd. De woningbouw met overheidssteun wordt op ongekend groote
schaal aangepakt. Middelbare en ambachtsscholen worden allerwege opgericht.
Studie beurzen aan begaafde jongelieden uit de kringen der minvermogenden worden
van rijkswege beschikbaar gesteld. De salarissen van ambtenaren en onderwijzers openbare zoowel als bijzondere - worden aanmerkelijk verhoogd. Ook de pensioenen
worden verbeterd. Dit alles krijgt in den loop van het jaar 1919 zijn beslag.
De sociaal-democraten, hiermede nog lang niet tevreden, zetten een actie in voor
‘socialisatie’. Zij verlangen een ‘planmatige organisatie van het economisch leven’,
teneinde ‘zoowel een grootere productie als een goedkooper product te verkrijgen’.
Het is een vage leuze. Hun, die hem aanheffen, staat allerminst helder voor oogen,
welke concrete maatregelen hier moeten worden genomen. Ook beteekent deze actie
min of meer een terugkeeren naar het vóór-marxistische utopistische socialisme, dat
de maatschappij stelselmatig wil hervormen naar een vooraf ontworpen plan. De
socialisatie wordt aanbevolen als een middel tegen alle kwalen. ‘Het helpt tegen de
uitzuiging der arbeiders door de patroons, tegen de schaarschte, tegen de duurte, het
brengt nieuwe middelen in de schatkist’, aldus meent Van Schaik, een der jongere
katholieken, bij een groot socialisatie-debat in de tweede kamer de propaganda der
voorstanders te mogen samenvatten. Buiten den socialistischen kring gelooft men
in de universaliteit van het middel niet. Maar wel meent men, dat - gelijk
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een motie-Marchant het uitdrukt - een onderzoek gewenscht is naar de mogelijkheid
om de voortbrenging en distributie van goederen meer dienstbaar te maken aan het
algemeen belang. Als de tweede kamer die motie heeft aangenomen, benoemt de
regeering een ‘socialisatie-commissie’. Haar arbeid zal ons over eenige jaren een
uitgebreid studiemateriaal verschaffen, doch het practisch resultaat zal niet groot
zijn.
De minister van onderwijs De Visser heeft inmiddels met groote voortvarendheid
gearbeid aan de nieuwe wetgeving op het lageronderwijs. Zijn schoolwet komt in
1920 tot stand. Zij moet het onderwijs op hooger peil brengen. De klassen worden
verkleind, een zevende leerjaar - straks door wijziging der leerplichtwet een ‘verplicht’
zevende leerjaar - wordt ingevoerd, de opleiding der onderwijzers zal worden
verbeterd. Dit alles natuurlijk op den voet van financieele gelijkstelling tusschen
openbare en bijzondere school. De regeling wordt zoo opgezet, dat de salarissen der
onderwijzers komen voor rekening van het rijk, de kosten van schoolgebouwen en
leermiddelen voor rekening van de gemeenten. De bijzondere school, die aanspraak
op deze vergoedingen uit de overheidskas zal willen kunnen maken, zal door een
minimum aantal leerlingen - afhankelijk van de grootte der gemeente - moeten worden
bezocht. De wet is er met een overweldigende meerderheid doorgegaan. De
pacificatiestemming is gedurende haar behandeling nagenoeg niet verstoord.
Wie uit dit alles zou afleiden, dat de weg van het kabinet gedurende deze jaren
over rozen gaat, zou zich intusschen deerlijk vergissen. Tegenover al dit licht staan
leelijke schaduwen. Het zijn vooral de financieele en de militaire politiek, die de
regeering de eene moeilijkheid na de andere berokkenen.
De minister van financiën, De Vries, anti-revolutionair en oudwethouder van
Amsterdam, blijkt niet voor zijn taak berekend. Aanvankelijk speculeert hij te zeer
op de hooge opbrengst, die de belastingen in het eerste jaar na den oorlog opleveren
en verzuimt hij de middelenversterking, door de enorm gestegen uitgaven vereischt,
te bewerkstelligen. Daarna komt hij wel met voorstellen tot belastingverhooging,
doch blijkt ook daarbij zeer wisselvallig. In het najaar van 1920 weigert hij een
verbetering der ambtenaarssalarissen, doch geeft na enkele weken toe, als er onder
het postpersoneel een staking is uitgebroken. Op het stuk der regeling van de
gemeentefinanciën lokt 's ministers beleid evenzeer ernstige critiek uit. Die critiek
komt niet alleen van links. Een man als de christelijk-historische afgevaardigde De
Geer staat daarbij in het eerste gelid.
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Bij de behandeling der begrooting voor 1921 wordt bijna geen goed woord over de
financieele politiek van den minister gesproken, al laat de rechterzijde hem bij die
gelegenheid nog niet los. In het voorjaar van 1921 heeft de minister het aan den steun
der linkerzijde die hier het ‘measures not men’ laat gelden, te danken, dat zijn voorstel
tot verhooging der successiebelasting niet wordt afgewezen. Zijn tabaksbelasting
komt er op het nippertje door, doordat de eindstemming de oppositie overvalt en
deze daardoor niet in voldoenden getale aanwezig is. Zijn grondbelasting eindelijk
wordt verworpen.
Nog slechter vergaat het den militairen ministers. Die van marine Naudin ten Cate
- een admiraal, die zich op de vloot beter thuis voelt dan in de tweede kamer - gaat
voor de oppositie op den loop, vóór de beslissing over zijn eerste begrooting in de
tweede kamer is gevallen. Die oppositie richt zich vooral tegen den afbouw van een
drietal kruisers, onder het vorig kabinet op stapel gezet. Ruys haalt er dan als
waarnemend minister van marine twee kruisers door door den derden kruiser prijs
te geven. Daarna treedt de anti-revolutionaire advocaat Bijleveld - politiek en maritiem
een volkomen onbekende figuur - als minister van marine op.
Ook bij de behandeling der oorlogsbegrooting van Von Geusau heeft de kamer
zeer aangedrongen op beperking van uitgaven. Die aandrang is niet alleen gekomen
van links. De roomschkatholieken hebben er braaf aan medegedaan. De begrooting
voor 1919 is wel met een groote meerderheid aangenomen, doch tegelijkertijd heeft
de tweede kamer zich vereenigd met een motie van den katholieken afgevaardigde
Bomans, die uitspreekt, dat de uitgaven voor de weermacht te land belangrijk
verminderd kunnen worden.
Als de militaire begrootingen voor 1920 allerminst van verlaging doen blijken, is
de oppositie algemeen. Geen groep in de kamer is tevreden, al gaan niet allen zoover
als de vrije liberalen, die dreigen als de militaire uitgaven niet omlaag gaan, tegen
hoofdstuk I der begrooting - dat wil zeggen tegen het kabinet in zijn geheel - te
stemmen. Ruys zegt dan toe, dat zoowel op oorlog als marine ettelijke millioenen
zullen worden bezuinigd.
Op marine wordt die bezuiniging in de eerste plaats gezocht door de kruisers prijs
te geven. Dit brengt Bijleveld in conflict met zijn anti-revolutionaire vrienden in de
tweede kamer. Zij stemmen tegen 's ministers begrooting en waar de linkerzijde
wegens gemis aan vertrouwen in het wisselend beleid hetzelfde doet, wordt de
marinebegrooting verworpen.

P.J. Oud, Honderd jaren

245
Als de oorlogsbegrooting aan de orde komt, opent Marchant met een lange reeks van
amendementen een ware bezuinigingscampagne. Een groot deel dezer amendementen
wordt, met behulp van rechtsche stemmen, aangenomen. De begrooting zelf krijgt
daarna wel een meerderheid, doch na de eindstemming verklaart Von Geusau met
een dergelijke ‘afgetakelde’ begrooting geen genoegen te kunnen nemen en verzoekt
en verkrijgt hij zijn ontslag.
Een interimaat van eenige maanden volgt. Ruys beheert ad interim oorlog, Van
IJsselsteijn, de minister van landbouw, nijverheid en handel, marine. De laatste komt
met de kruisers terug. Zij moeten in ieder geval worden afgebouwd, zoo niet om
maritieme dan toch om commercieele redenen. Want het zal altijd nog voordeeliger
zijn ze af te bouwen en daarna te verkoopen dan de half afgebouwde schepen aan
den slooper te geven. De meerderheid der tweede kamer aanvaardt nu deze schepen
ten derden male.
Op 31 Maart 1920 treedt een nieuwe militaire minister op. Deze is de
luitenant-generaal Pop. Hij zal oorlog en marine te zamen beheeren, want de regeering
heeft besloten uit bezuinigings-overwegingen deze beide departementen te vereenigen
tot één departement van defensie. Pop valt in den zomer van 1921 over een
ontwerp-dienstplichtwet. Dat ontwerp wil het leger samenstellen uit ‘kerntroepen’
en ‘reservetroepen’. Daartoe splitst het de lichting van 23.000 man in tweeën. Voor
de kerntroepen zullen 15.000 man bestemd worden ter volledige oefening. De overigen
zullen gedeeltelijk worden geoefend. Deze splitsing is den anti-revolutionairen en
christelijk-historischen niet naar den zin. Zij sluiten zich bij de om andere redenen
tegenstemmende vrijzinnig en sociaal-democraten aan en het voorstel wordt aldus
door een combinatie van minderheden verworpen.
Nu biedt het geheele kabinet zijn ontslag aan, doch na een crisis van ruim één
maand keert het in gereconstrueerden vorm terug. De ministers De Vries en Pop
worden vervangen, de eerste door De Geer, de laatste door Van Dijk, een oud-officier,
behoorende tot de anti-revolutionaire partij. Van Dijk wijzigt het
ontwerpdienstplichtwet overeenkomstig de wenschen der anti-revolutionairen en
christelijk-historischen. De katholieken leggen zich hierbij neer, maar de liberalen
gaan nu in de oppositie. Doordat er ter linkerzijde twee absenten zijn, krijgt de
minister het ontwerp er met 50 tegen 48 stemmen door.
Is deze klip eindelijk omzeild, bij een ontwerp-vlootwet loopt het weer spaak. Dit
ontwerp, waarvan de voorbereiding nog onder Pop is begonnen, beoogt den bouw
van een vloot ter verdediging van Indië met als kern de beide kruisers. Het legt den
aanbouw
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voor een tijd van zes jaren wettelijk vast. Geheel de linkerzijde is in oppositie. Ook
onder de katholieken is men niet bijster voor deze vlootwet geporteerd. Een motie
van den vrijzinnig-democraat Oud om de behandeling van het ontwerp te schorsen,
totdat de minister van buitenlandsche zaken - wien een internationale conferentie
naar Genua roept - die behandeling zal kunnen bijwonen, wordt aangenomen. Dit
resultaat wordt bereikt doordat Nolens - en met hem de geheele katholieke fractie zich op het laatste oogenblik voor de motie verklaart. Dit geschiedt in April 1922,
weinige maanden vóór de verkiezing eener nieuwe tweede kamer. Het is voor een
ieder duidelijk, dat thans van behandeling van het ontwerp door de oude kamer geen
sprake meer zal zijn. In katholieken kring is men algemeen van oordeel, dat Nolens
‘het ontwerp prachtig van de baan heeft gewerkt’, maar de protestantsche groepen
der coalitie nemen hem dit allerminst in dank af.
Omstreeks denzelfden tijd zijn ook de voorstellen tot grondwetsherziening
behandeld. Men heeft zich daarvan in November 1918 heel wat voorgesteld.
Afschaffing der eerste kamer is toen op veler lippen geweest. De vrij-liberale
afgevaardigde Visser van IJzendoorn heeft daarbij het gevleugelde woord gesproken,
dat alleen de boden dier kamer daarom zouden treuren. Nu November 1918 weer
eenige jaren achter den rug is, is van dergelijke radicale plannen geen sprake meer.
Het belangrijkste, dat de regeering voorstelt, is een hervorming der kamer. Ook zij
zal voortaan gekozen moeten worden volgens een stelsel van evenredige
vertegenwoordiging. Haar zittingsduur wordt van negen tot vier jaar teruggebracht
en zij zal niet meer in gedeelten aftreden, doch evenals de tweede kamer iedere vier
jaren in haar geheel worden vernieuwd. Het is een systeem, dat de eerste kamer
geheel tot een doublure van de andere kamer zal maken en deze tendentie wordt nog
versterkt door de bepaling, dat een ontbinding der eerste kamer met een ontbinding
der provinciale staten, die als kiescollege voor de eerste kamer blijven gehandhaafd,
zal kunnen gepaard gaan.
De eerste kamer zelf blijkt van een dergelijke hervorming niet gediend. De er op
betrekking hebbende ontwerpen worden door haar - hetgeen wil zeggen, door de
eigen aanhangers der regeering - verworpen. In de tweede kamer meenen de
vrijzinnig-democraten en de socialisten, dat de regeering tegenover deze oppositie
voet bij stuk heeft te houden. Ruys echter oordeelt anders. Met spoed dient de
regeering nieuwe ontwerpen in. Zij handhaven wel het evenredig kiesstelsel, doch
bepalen den zittingsduur op
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zes jaren, met driejaarlijksche aftreding van de helft der leden. De mogelijkheid van
ontbinding der provinciale staten verdwijnt. De meerderheid der tweede kamer gaat
met deze voorstellen mede en ook de eerste kamer legt zich er thans bij neer.
Van hetgeen verder in de grondwet wordt gewijzigd noemen wij nog de bepalingen
omtrent de overzeesche gebieden. De gouverneur-generaal Van Limburg Stirum
heeft, als in November 1918 de gebeurtenissen in Europa Indië niet onberoerd laten,
een ‘herzieningscommissie’ voor de indische staatsregeling benoemd. Het is een
wijs besluit, dat er toe bijdraagt, dat ook in Indië de hervormingsbeweging in legale
banen blijft. Maar in Nederland wordt zijn optreden - vooral als het revolutiegevaar
voorbij is - niet algemeen gewaardeerd. Fock, de unie-liberale voorzitter der tweede
kamer - straks Van Stirums opvolger als gouverneur-generaal - verlaat zelfs den
voorzittersstoel om aan het debat over den indische begrooting voor 1919 deel te
nemen en het beleid van den indischen landvoogd aan ernstige critiek te onderwerpen.
Dergelijk optreden komt een gouverneur-generaal niet toe. Herziening der
staatsinrichting is een zaak van de nederlandsche en niet van de indische regeering.
Maar de minister van koloniën Idenburg houdt Van Stirum de hand boven het hoofd.
De gouverneur-generaal heeft terecht doen blijken, dat hij ‘den polsslag van den tijd
verstaat’. En als men desniettegenstaande hier en daar blijft volhouden, dat er verschil
van meening zou bestaan tusschen minister en gouverneur-generaal, spreekt Idenburg
dit in de eerste kamer met den meesten nadruk tegen en verklaart, dat wij dankbaar
moeten zijn, dat in dit tijdsgewricht het beleid over Indië in handen van een man als
Van Limburg Stirum is.
De herzieningscommissie heeft in haar rapport ook eenige veranderingen in de
grondwet in overweging gegeven. De regeering heeft ze niet overgenomen, doch
doet wel een belangrijke stap in de door de commissie gewenschte richting. De
woorden ‘koloniën en bezittingen’, die in Indië aanstoot geven verdwijnen uit de
grondwet. Deze spreekt van het buiten-europeesch gebied voortaan als van
‘Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao’. Zij bepaalt voorts, dat onder 's konings
opperbestuur het algemeen bestuur in deze gebieden wordt opgedragen aan een
gouverneur-generaal voor de Oost en aan gouverneurs voor de beide gebieden in de
West. Eindelijk wordt de regeling der inwendige aangelegenheden aan de indische
organen zelf overgelaten. Een wet op de staatsinrichting zal een en ander nader
hebben uit te werken. Zoo zet deze grondwetsherziening een stap verder op den weg
der autonomie van Indië binnen het algemeen rijksverband.
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Aanvankelijk heeft de regeering ook een voorstel gedaan om het grondwettelijk
verbod tegen het houden van processies - steen des aanstoots voor katholiek Nederland
- te doen verdwijnen. De christelijk-historischen zijn daarvan slecht gediend en hun
geneigdheid om met dit voorstel mede te gaan wordt er niet grooter op, wanneer
buiten de kamer uit de kringen der hervormde kerk daartegen ernstig verzet rijst. Bij
de onderhandelingen ter oplossing van de crisis, veroorzaakt door de verwerping van
Pops dienstplichtwet hebben de katholieken ook de opheffing van het processieverbod
op het altaar der coalitie moeten offeren. Het kabinet heeft na de reconstructie het
voorstel teruggenomen.
De verkiezingen van 1922 - in het wezen der zaak de gewone vierjaarlijksche zijn naar den vorm verkiezingen ten gevolge van een kamerontbinding met het oog
op de herziening der grondwet voorgeschreven. De grondwetsherziening, die het
volk zoo koud als ijs laat, speelt bij den stembusstrijd niet de minste rol. Die strijd
gaat bovendien buiten het kabinet om. Het heeft er welbewust van af gezien een
program op te stellen, dat inzet van den strijd zou kunnen zijn. Toch bestaat aan zoo'n
program dringend behoefte. De financieele toestand is zeer moeilijk geworden. De
korte periode van hoogconjunctuur, die na het einde van den oorlog is aangebroken,
is voorbij. Tegenover de nog steeds stijgende uitgaven staat een dalende
belastingopbrengst. De Geer heeft de leuze van ‘versobering’ aangeheven. De uitgaven
moeten omlaag. Maar de minister gevoelt er niet voor met een bezuinigingsprogram
te komen. Daarover kan men veel beter spreken als de verkiezingen achter den rug
zijn.
Het teeken, waarin die verkiezingen staan, is ontwijfelbaar dat van ‘malaise’. Het
land is moe geworden van al de hervormingen der laatste jaren. November 1918 is
voorbij en menigeen heeft er spijt van, dat hij zich toen in de opwinding van het
oogenblik tot zoo groote concessies aan den tijdgeest heeft laten bewegen. Nergens
is dit zoo duidelijk uitgekomen als in den liberalen hoek. Daar hebben vrij-liberalen
en unie-liberalen zich in 1921 met den Economischen Bond en de meeste der
‘neutrale’ partijen vereenigd tot den Vrijheidsbond. De politiek van dien bond, waarin
de vrije liberalen den toon aangeven, is uitgesproken conservatief. Mannen als Treub
en Dresselhuys, die in November 1918 de regeering tot de grootste voortvarendheid
hebben geprikkeld, verwijten haar thans, dat zij veel te hard van stal is geloopen.
Treub heeft overigens kort na de oprichting van den Vrijheidsbond de actieve politiek
verlaten om als voorzitter van den ondernemersraad van Nederlandsch-Indië - instituut
opgericht door de
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particuliere ondernemingen, dat zich in Indië scherp richt tegen den koers-Van Stirum
- op te treden. De vrijzinnig-democraten, die men mede heeft uitgenoodigd zich bij
den Vrijheidsbond aan te sluiten, zijn van een dergelijke reactie niet gediend en
hebben voor de uitnoodiging bedankt. Van dat oogenblik af zijn de verhoudingen
tusschen de beide vrijzinnige groepen steeds scherper geworden. De
vrijzinnig-democraten zien in den Vrijheidsbond een organisatie van reactionairen,
die in 1918 ‘angst-democraten’ zijn geweest en die thans aansluiting zoeken bij het
conservatieve deel der rechterzijde. Daartegenover verwijten de vrijheidsbonders
den vrijzinnig-democraten, dat zij zich op sleeptouw laten nemen door de
sociaal-democraten. Uit afkeer van de laatsten weigert de Vrijheidsbond iedere
samenwerking met hen bij de verkiezing eener nieuwe eerste kamer - de laatste
verkiezing onder het meerderheidsstelsel - met het gevolg, dat in die kamer bijna
uitsluitend rechtsche leden worden gekozen. Van haar vijftig leden zijn er maar acht
links en van die acht is er maar één lid van den Vrijheidsbond. Het heeft er veel van,
dat men in dien bond ‘hara-kiri’ heeft gepleegd.
Ook de verkiezing voor de tweede kamer wordt voor den Vrijheidsbond een
débâcle. Van de vijftien mandaten, waarover hij in de oude kamer beschikte, verliest
hij er vijf. Daarentegen ziet een afzonderlijke ‘Liberale Partij’, creatie van den ouden
staatsman Van Houten, één lid gekozen. De liberalen beschikken daardoor in de
nieuwe kamer in totaal over elf leden.
De vrijzinnig-democraten komen er beter af. Zij behouden hun vijf zetels. Zij zijn
- wanneer men afziet van een ‘neutrale’ plattelandspartij, die twee mandaten verwerft
- ter linkerzijde de eenige groep, die haar positie weet te handhaven. Want voor de
sociaal-democraten en de revolutionaire socialisten is de verkiezing evenmin een
succes. Zij verliezen ieder twee zetels. Zoo blijven 20 sociaal-democraten en 2
revolutionairen over. De laatsten zijn beiden vertegenwoordigers der communistische
partij. De sociaal-democraten hebben ondanks hun actie voor de socialisatie de massa
niet kunnen pakken en voor de communistische propaganda bestaat thans lang niet
zoo'n goede voedingsbodem als in den zomer van 1918, toen de voedselschaarschte
als gevolg van den oorlog allerwege ontevredenheid had veroorzaakt.
Alles te zamen telt de linkerzijde niet meer dan 40 leden, acht minder dan in 1918.
De rechterzijde heeft er dus 60. De dagen van het kabinet-Heemskerk van 1909
schijnen teruggekeerd. De toekomst zal echter leeren, dat het cement der coalitie
thans heel wat minder stevig is dan toen.
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De grootste winst ter rechterzijde is die der christelijk-historischen. Zij klimmen van
zeven op elf leden. Het is niet onwaarschijnlijk, dat de onvaste liberale politiek veel
liberale kiezers, die het vertrouwen in den Vrijheidsbond hebben verloren, in hun
armen heeft gedreven. De roomsch-katholieken en de anti-revolutionairen hebben
echter eveneens alle reden tot tevredenheid. De eersten winnen twee, de laatsten drie
zetels. Voor de katholieken is het een bijzondere reden tot voldoening, dat een ‘Nieuw
Katholieke Partij’, opgericht uit ontevredenheid over de sociale politiek der
Staatspartij, geen voet aan den grond gekregen heeft. Zoo gelukkig zijn de
anti-revolutionairen niet geweest. Zij hebben een kaper op hun kust gekregen in den
vorm van de ‘Staatkundig Gereformeerde Partij’ van Kersten. Die partij pretendeert
de zuivere anti-revolutionaire beginselen te handhaven, die door de anti-revolutionaire
partij - vooral door haar verbond met Rome - in den steek zijn gelaten. Kersten doet
zijn intrede in de kamer. Zijn partij is ter rechterzijde de eenige eenmansgroep, want
de afgevaardigden van de christelijk-sociale en de christen-democratische partij
vallen als slachtoffer der bij deze verkiezingen zoo sterke anti-democratische
strooming. Aldus behooren van de 60 rechtsche leden er 59 tot de partijen der coalitie.
Een nieuwe anti-revolutionaire leider neemt zitting op de tweede-kamerbanken.
Deze is Colijn, die Kuyper is opgevolgd als voorzitter der partij. Hem hebben wij
reeds even ontmoet als minister van oorlog in Heemskerks kabinet. Na zijn aftreden
als zoodanig is hij een aantal jaren directeur der Bataafsche Petroleummaatschappij
geweest. Thans keert hij tot de actieve politiek terug. Die terugkomst is wel een der
belangrijkste feiten van deze verkiezing. Daarnaast verdient bijzondere vermelding
de groote toeneming van het aantal vrouwelijke tweede-kamerleden. In 1918 is slechts
één vrouw - een sociaal-democratische - gekozen. In 1921 is daar bij vervulling eener
tusschentijdsche vacature een tweede - een vertegenwoordigster van den
Vrijheidsbond - bijgekomen. Thans telt de kamer niet minder dan zeven vrouwelijke
afgevaardigden. Met uitzondering van de anti-revolutionairen - die principieel
afwijzend tegenover de verkiezing van vrouwen blijven staan - tellen alle grootere
fracties nu vrouwelijke afgevaardigden. De invoering van het vrouwenkiesrecht is
aan deze ontwikkeling natuurlijk niet vreemd. Een op den voorgrond tredende plaats
zullen deze vrouwen geen van allen innemen en over eenige jaren zal haar aantal
zich weer gaan bewegen in dalende lijn.
Het kabinet-Ruys de Beerenbrouck blijft na de verkiezingen,
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zij het eenigermate gereconstrueerd, aan het bewind. Het heeft echter tijd gekost, eer
tot dit aanblijven is besloten. Uitvoerig overleg over het regeeringsprogram heeft
met de drie coalitiepartijen plaats gehad. Ten slotte is een ‘accoord’ gesloten. Deze
methode van kabinetsformatie wordt door de linkerzijde ernstig gecritiseerd. Zoo'n
bindend program maakt, meent men daar, de ministers tot lasthebbers van de
kamerfracties. Men krijgt aldus ‘zetministers met wisselend mandaat’. Daarbij is
men er slecht over te spreken, dat de regeering weigert het accoord te publiceeren.
De kamer zal - zoo luidt het bescheid van Ruys - vanzelf wel vernemen, wat het
inhoudt, wanneer te zijner tijd de voorstellen zullen worden gedaan, die een uitvloeisel
van het accoord zijn.
De reconstructie van het kabinet beperkt zich tot een drietal departementen. De
minister van waterstaat König wordt vervangen door Van Swaay. Het departement
van landbouw, nijverheid en handel wordt opgeheven. Daarmede verdwijnt de minister
Van IJsselsteijn, wiens beleid ook rechts weinig waardeering heeft gevonden, vanzelf
van het tooneel. De landbouw gaat naar binnenlandsche zaken en handel en nijverheid
gaan naar het departement van arbeid. Het aantal ministers vermindert door deze
reorganisatie niet, want er komt weer een afzonderlijke minister van marine. Het
denkbeeld van één departement van defensie wordt dus opgegeven. Zonderling is,
dat als motief daarvoor wordt vermeld de noodzakelijkheid van bezuiniging op de
militaire uitgaven. Die kan, zoo heet het thans, alleen dan krachtig worden
doorgevoerd, indien afzonderlijke bewindslieden aan het hoofd van leger en vloot
worden gesteld. En dat terwijl in 1920 juist werd verklaard, dat instelling van één
departement van defensie eerste voorwaarde voor beperking der militaire uitgaven
is. Zoo gaat het iemand toch duizelen.
Op de noodzakelijkheid van bezuiniging legt Colijn in zijn rede bij het algemeen
begrootingsdebat allen nadruk. Dat de militaire uitgaven daarbij een belangrijke
beperking moeten ondergaan, bij deze meening - door Marchant uitgesproken - sluit
Colijn zich aan. Wij zullen ons defensiesysteem grondig moeten wijzigen en daarbij
de gedachte ‘om ons nationaal grondgebied gedurende langen tijd te verdedigen
tegen vreemd geweld’ moeten prijsgeven. Alles wat wij zullen kunnen doen is ‘een
apparaat behouden, noodig om onze internationale verplichtingen als lid van de
internationale volkerengemeenschap te kunnen nakomen’. Deze uitspraak veroorzaakt
ter rechterzijde heel wat verbazing. Zij heeft Nolens en Schokking - de laatste leidt
de christelijk-historische
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fractie - ‘niet weinig verrast’. Na de uitvoerige besprekingen, bij de kabinetsformatie
aan het militaire vraagstuk gewijd, begrijpen zij zoo'n uitlating niet.
Bij de replieken zal Colijn retireeren. Er zal ten slotte van heel zijn uitspraak niet
veel overblijven. Het zal Nolens doen constateeren, dat de hooggestemde
verwachtingen, waardoor ‘lyrische naturen’ in beweging zijn gekomen, nu omgezet
zijn in teleurstellingen. Dat is zoo erg niet, doch ernstiger is, ‘dat misverstanden zijn
ontstaan, waaraan in de Kamer gemakkelijk, in den lande minder gemakkelijk, maar
in het buitenland zeer moeilijk een einde kan worden gemaakt’. Zoo is het debuut
van Colijn niet gelukkig.
Het eerste jaar der nieuwe parlementaire periode verloopt overigens vrij rustig.
De regeering weet een aantal bezuinigingsmaatregelen door te voeren. De voornaamste
is die op het onderwijs. De Visser bewerkstelligt een herziening der schoolwet van
1920. Dat hij daarbij de leerlingenschaal slechter maakt - derhalve het aantal leerlingen
per onderwijzer vergroot - stuit wel op ernstig verzet, maar krijgt toch een
meerderheid. Daarnaast komen onderscheidene regelingen, die geen of nagenoeg
geen financieele consequenties hebben, tot stand. Een nieuwe jachtwet, een wet tot
de regeling van de bemiddeling in arbeidsgeschillen, een wet op de
levensverzekeringsmaatschappijen en een wet tot vrijstelling van den krijgsdienst
voor gewetensbezwaarden verrijken het staatsblad. Daarentegen wordt een
ontwerp-bioscoopwet, dat een centrale keuring tot wering van onzedelijke films wil
instellen, door de tweede kamer verworpen. Bij de eindstemming over dit ontwerp
is de coalitie gespleten. De christelijk- historischen zijn ontevreden, omdat aan de
gemeentebesturen te weinig invloed wordt toegekend. Zij prefereeren toch locale
boven centrale maatregelen. Links wil men van keuring van films, voor volwassenen
te vertoonen, niet weten. Men acht die een aanslag op de vrijheid. Dresselhuys spreekt
zelfs van een ‘domperswet’. Zoo brengt een combinatie van minderheden het ontwerp
ten val.
Het evenredig kiesrecht voor de eerste kamer, door de grondwetsherziening - die
de nieuwe kamers met de vereischte meerderheid hebben goedgekeurd voorgeschreven, wordt in de kieswet uitgewerkt. Volgens de nieuwe voorschriften
wordt in den zomer van 1923 de eerste kamer hernieuwd. Aan den onhoudbaren
toestand, dat links er nagenoeg geen vertegenwoordigers heeft, komt weer een einde.
De kamer is nu inderdaad niet veel anders dan een doublure van de tweede kamer.
De onderlinge sterkteverhouding der partijen is in beide kamers vrijwel gelijk.
In Augustus 1923 ontstaat in den boezem van het kabinet een
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conflict. De minister van financiën De Geer weigert zich neer te leggen bij het besluit
der overige ministers om aan te dringen op een spoedige behandeling der vlootwet,
die na de schorsing van die behandeling in April 1922 bij de tweede kamer is blijven
rusten. De Geer acht invoering van die wet onder de bestaande financieele
omstandigheden niet verantwoord. Het kabinet heeft zich ten doel gesteld den gulden
voor waardevermindering te behoeden en aldus wordt ‘de veiligstelling van den
gulden opgeofferd aan de veiligstelling der marine’. Derhalve neemt De Geer zijn
ontslag. Hij wordt vervangen door Colijn. Het bericht van deze portefeuillewisseling
komt als een donderslag bij helderen hemel. De Geers motief is ook niet erg
begrijpelijk. Hij heeft immers zelf in een tijd, dat het financieele perspectief volstrekt
niet gunstiger was, in de indiening der vlootwet toegestemd en alle critiek daarop
afgewezen, omdat die wet de jaarlijksche uitgaven voor de marine in geenen deele
zou verzwaren. Vanwaar deze plotselinge verandering? Men verdenkt er den minister
van, dat hij in werkelijkheid heengaat, omdat hij zich tegen de zorgen van den
algemeenen financieelen toestand niet opgewassen voelt en de vlootwet hem thans
een geschikt motief aan de hand doet. Dat de minister intusschen met aldus te handelen
den opposanten tegen de vlootwet een geducht wapen in de hand geeft, behoeft geen
betoog.
Als Colijn in September de begrooting voor 1924 indient, kondigt hij een politiek
van sterke bezuiniging eener- en belastingverhooging anderzijds aan, om zoo spoedig
mogelijk tot een sluitend budget te geraken. Dat dit program gepaard gaat met plannen
om de vlootuitgaven voor zes jaren op tenminste het tegenwoordige niveau vast te
leggen, maakt de positie der regeering aanstonds zeer kwetsbaar. In het land wordt
een hevige beweging tegen deze voornemens gewekt. Op een petitionement der
S.D.A.P., dat zich er tegen richt, wordt in enkele weken door honderdduizenden
geteekend.
In de tweede kamer is geheel de linkerzijde in oppositie. Voor de liberalen geldt
uitsluitend het financieele argument. Sociaalen vrijzinnig-democraten zijn principieel
afkeerig van deze politiek van bewapening. De eersten hebben reeds vóór de
verkiezingen van 1922 het beginsel der ‘nationale ontwapening’ aanvaard, de laatsten
zullen hen daarin weldra volgen. Beide partijen gronden zich daarbij in hoofdzaak
op de onmogelijkheid van zelfstandig oorlogsverweer voor een klein land bij den
huidigen stand der militaire techniek. Niet in zoodanig verweer, doch in de
ontwikkeling eener internationale rechtsorganisatie moet de waarborg voor de
veiligheid worden gezocht.
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Het is hier de plaats over die internationale rechtsorganisatie iets te zeggen. Bij den
vrede van Versailles is de volkenbond opgericht, aanvankelijk als organisatie der
overwinnaars - al zijn de Vereenigde Staten van Amerika er ten slotte buiten gebleven
- met de bedoeling, dat successievelijk de neutralen en de overwonnenen mede zullen
toetreden. Het doel van den bond is den oorlog uit te schakelen als middel van
internationale politiek en aldus tot een internationale vermindering der bewapening
te geraken. Tegen den staat, die een ongeoorloofden oorlog ontketent - niet iedere
oorlog wordt ongeoorloofd verklaard - zullen de leden van den volkenbond
gezamenlijk door economische en financieele en eventueel ook door militaire
maatregelen optreden. Nederland is in 1920 tot dezen volkenbond toegetreden. Het
heeft daarmede afstand gedaan van zijn oude neutraliteitspolitiek, die mede bracht,
dat het zich van iedere internationale verbintenis van dezen aard onthield. De minister
van buitenlandsche zaken Van Karnebeek spreekt daarom voortaan van onze
buitenlandsche politiek niet langer als van ‘neutraliteitspolitiek’, doch noemt haar
‘zelfstandigheidspolitiek’.
Dat de nieuwe toestand nationale ontwapening zou veroorloven, wordt door de
regeering en de meerderheid der kamer - hier gevormd door de rechterzijde en de
liberalen - betwist. Onze bewapening blijft - ook al is het deelnemen aan een militaire
volkenbondsactie niet verplicht - noodig, omdat wij bij een aanval op ons gebied, in
afwachting van volkenbondshulp, zullen moeten beginnen met ons zelf te verdedigen.
Evenmin aanvaardt de regeering als argument tegen de vlootwet het beroep op hetgeen
in 1921 ter conferentie van Washington is geschied. Daar hebben Amerika, Engeland,
Frankrijk en Japan een verdrag gesloten om elkanders eilandenbezit in den Pacific
te eerbiedigen. Dit is gepaard gegaan met een verklaring, door ieder dezer
mogendheden afzonderlijk afgelegd, dat ‘zij vastbesloten is de rechten van Nederland
met betrekking tot zijn insulaire bezittingen in het gebied van den Stillen Oceaan te
eerbiedigen’. Die verklaringen - aldus de minister van buitenlandsche zaken Van
Karnebeek - gaan ervan uit, dat bij ons de goede wil voorzit om buiten de conflicten
der groote mogendheden te blijven. Die goede wil moet dan echter ook uit onze
daden blijken. Wij moeten de voorzorgen, om ons indisch gebied tegen agressie te
beveiligen, niet verzuimen. Zoo ver, dat wij ons alleen op ons recht kunnen verlaten,
zijn wij nog lang niet.
Ter rechterzijde zijn de protestantsche groepen unaniem voor de vlootwet. De
katholieken zijn verdeeld. De meerderheid hunner
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fractie gaat onder Nolens' leiding met de regeering mede. Een minderheid, waarvan
Van Schaik de voornaamste woordvoerder is, heeft in beginsel geen bezwaar tegen
uitgaven voor de maritieme verdediging, doch schrikt er voor terug, dat wij ons bij
voorbaat binden aan een vlootplan voor zes jaren. De laatste groep, tien leden sterk,
geeft bij de eindstemming den doorslag. De wet wordt met 50 tegen 49 stemmen één christelijk-historisch lid ontbreekt - verworpen.
Het kabinet biedt nu zijn ontslag aan. Aan Koolen, den roomschkatholieken
voorzitter der tweede kamer - zelf voorstander der wet - wordt de formatie van een
nieuw kabinet opgedragen. Hij tracht de rechtsche samenwerking te herstellen, doch
moet wegens de eischen der anti-revolutionaire fractie - die hoogst gebelgd is, dat
de katholieke tegenstemmers anders hebben gehandeld dan men op grond van het
accoord van 1922 had mogen verwachten - deze poging opgeven. Een daarna aan
Beelaerts van Blokland - een diplomatiek hoofdambtenaar van het departement van
buitenlandsche zaken - verstrekte opdracht tot het vormen van een extra-parlementair
kabinet heeft evenmin succes. Dan komt in Januari 1924 - na een crisis van meer
dan twee maanden - het kabinet tot het besluit, dat het onder aanvaarding van het
feit der verwerping van de vlootwet zijn taak moet blijven voortzetten. Op herstel
van het financieel evenwicht zal die taak in de eerste plaats zijn gericht.
Gedurende de bijna anderhalf jaar, die nog moeten verloopen tot de periodieke
verkiezingen der tweede kamer - haar zittingsduur is korter dan normaal, daar de
verkiezing van 1922 er een na ontbinding is geweest - wordt inderdaad het financieel
evenwicht bereikt. Dit is in hoofdzaak te danken aan de inmiddels ingetreden
verbetering der conjunctuur, waardoor de belastingopbrengst weer is gaan stijgen.
De regeering heeft echter ook een program van belastingverhooging en bezuiniging
uitgevoerd. De belangrijkste belastingmaatregel is de vaststelling van een nieuw
tarief van invoerrechten. Het wordt door de regeering wel als fiscaal aangeprezen,
doch stuit wegens de beschermende werking, die men er niettemin van vreest, bij de
linkerzijde op unaniem verzet. Men acht links bij de zich wijzigende conjunctuur
deze versterking der middelen ook overbodig. De uitkomst zal weldra leeren, dat
men op dit punt goed gezien heeft.
Van de bezuinigingsmaatregelen wekken die op het onderwijs en de
ambtenaarssalarissen het meeste verzet. Als tijdelijke maatregel wordt de
leerlingenschaal opnieuw verhoogd, terwijl de invoering van een zevende leerjaar
op de lagere school en van den
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leerplicht voor dat leerjaar worden opgeschort. Ten einde de ambtenaarssalarissen
te kunnen verlagen, is de regeering verplicht geweest een garantiebepaling - in 1920
in het bezoldigingsbesluit opgenomen - in te trekken. Deze bepaling waarborgde den
ambtenaren bij eventueele toekomstige salarisverlaging bij voortduring het genot
van het salaris, dat hun eenmaal was toegekend. Hier ziet de regeering zich van
trouwbreuk beschuldigd. Ook wordt de rechtsgeldigheid van de intrekking der
bepaling betwist. Maar als deze vraag aan den rechter wordt voorgelegd, zal de hooge
raad haar ten gunste van de regeering beslissen.
In het laatste jaar dezer parlementaire periode komt ook de nieuwe staatsregeling
voor Indië, op de gewijzigde grondwettelijke bepalingen gebaseerd, tot stand. Het
door den minister van koloniën De Graaff - die reeds in 1919 den wegens
gezondheidsredenen afgetreden Idenburg heeft vervangen - opgestelde ontwerp geeft
den gouverneur-generaal een zelfstandige positie. Dit is niet naar den zin der liberalen
en van een groot deel der rechterzijde. Zij wenschen in de wet te zien opgenomen,
dat de gouverneurgeneraal zal regeeren ‘met inachtneming van de bevelen des
Konings’. De minister verzet zich tegen een dergelijke wijziging. Zij zou de
zelfstandigheid, aan de indische organen beloofd, terugnemen en ‘donner et retenir
ne vaut’. Dezelfde opposanten maken ook bezwaar tegen de nieuw voorgestelde
bepalingen omtrent de samenstelling van den volksraad, waardoor in dat college
geen sprake meer zal kunnen zijn van een europeesche meerderheid. Ook hier houdt
de minister aanvankelijk voet bij stuk.
Komen tot dusver de bezwaren slechts van een deel der kamer, nagenoeg geheel
de tweede kamer heeft er bezwaar tegen, dat het ontwerp de taak van den volksraad
in hoofdzaak wil overlaten aan een door dien raad uit zijn midden te kiezen kleiner
college, den ‘wetgevenden raad’. Voor zoo'n commissie van ‘beroepswetgevers’
voelt vrijwel niemand iets. Het schijnt weinig twijfelachtig, dat deze wetgevende
raad door de kamer zal worden verworpen.
Nu sluit de minister binnenskamers met de liberaal-rechtsche oppositie een
compromis. Hij geeft zijn verzet tegen de koninklijke bevelen en den volksraad met
europeesche meerderheid op, de oppositie aanvaardt den wetgevenden raad. Door
verandering van benaming worden de concessies gecamoufleerd. De ‘bevelen’ worden
‘aanwijzingen’ en de ‘wetgevende raad’ wordt ‘college van gedelegeerden’. Aldus
gewijzigd krijgt de minister zijn wet er door. De vrijzinnig- en sociaal-democraten
zijn hoogst verontwaardigd over dezen gang van zaken en het blijkt spoedig, dat het
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gebeurde in Indië heel slecht wordt opgenomen. De ontstemming in Indië zal over
eenige jaren den nederlandschen wetgever verplichten op de belangrijkste wijziging
- die omtrent de samenstelling van den volksraad - weder terug te komen.
Geheel het beeld van deze zeven jaren rechtsch bewind is niet opwekkend. Het
kabinet is van de eene crisis in de andere gevallen. Het coalitiecement gaat loslaten.
Blijkbaar heeft de oude partijgroepeering haar tijd gehad, al is de tijd voor nieuwe
verhoudingen nog niet gekomen. Straks zal de coalitie het nog moeilijker hebben.
De loop der gebeurtenissen heeft Colijn tot den eersten man in het kabinet gemaakt.
Zijn figuur heeft die van Ruys overschaduwd. De door hem gevoerde financieele
politiek met haar bezuiniging op het onderwijs en de ambtenaarssalarissen heeft
hevige oppositie gewekt. En dit niet alleen links. Ook in het katholieke kamp beginnen
de meer linksche elementen zich te roeren. Coalitiepolitiek onder leiding van Colijn
wordt daar het laatste, dat men begeert. De ketel der rechtsche samenwerking komt
onder hoogen druk te staan. Over eenige maanden zal hij springen.
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Hoofdstuk XVII
De Coalitie verbroken
De tweede-kamerverkiezing van 1925 staat geheel in het teeken voor of tegen Colijn.
Van anti-revolutionaire zijde wordt de door hem gevoerde financieele politiek, die
den gulden heeft gered, hemelhoog verheven. Als ‘'s Lands Stuurman’ wordt hij overal in het land de eerste candidaat op de anti-revolutionaire lijst - den kiezers
aanbevolen. Daarentegen is hij voor sociaal- en vrijzinnig-democraten in alle
opzichten de zondebok. In hun kringen heeft men voor zijn beleid geen goed woord
over. Hem verwijt men de ‘verslechtering’ van het onderwijs, de onrechtvaardige
behandeling der ambtenaren, de verhooging der indirecte belastingen - de thee, het
rijwielplaatje en het tarief -, waardoor de kleinen worden gedrukt om de grooten te
sparen. Daarnaast komt men op tegen de onvoldoende bezuiniging op de militaire
uitgaven en voert een krachtige propaganda voor de nationale ontwapening.
Ter rechterzijde is men bij de christelijk-historischen en de roomsch-katholieken
met de figuur van Colijn min of meer verlegen. Men is zich daar heel goed bewust,
dat de linksche propaganda ook vat heeft op breede groepen van rechtsche kiezers.
De ontevredenheid over de colijnsche politiek is allerminst tot het linksche kamp
beperkt gebleven. In de Roomsch-Katholieke Staatspartij is zelfs in den vorm der
michaëlistische beweging - er zijn tal van studieclubs van democratische katholieken
onder den naam ‘St. Michaël’ opgericht - een formeele oppositie tegen den
regeeringskoers der laatste jaren ontstaan. De michaëlisten zullen de staatspartij
trouw blijven. Door tusschenkomst van Aengenent, den lateren bisschop van Haarlem,
zal een compromis worden bereikt. Eenige leidende figuren der beweging zullen een
plaats krijgen in de tweede-kamerfractie der Staatspartij. Daarentegen zal een
Roomsch-Katholieke Volkspartij los van de Staatspartij optrekken. Groot zal haar
beteekenis niet worden, maar zij zal toch in 1925 één lid in de kamer verkozen zien.
Al dergelijken dissidenten bewegingen blaast men maar wind in de zeilen, indien
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men zich achter Colijn plaatst. De roomsch-katholieke - en ook de
christelijk-historische - taktiek brengt dus mede, dat men zich zooveel mogelijk van
hem distantieert.
De uitspraak der stembus is zonder eenigen twijfel voor Colijn ongunstig. De
anti-revolutionairen verspelen drie van hun zestien zetels, de katholieken der
Staatspartij raken twee van hun tweeëndertig mandaten kwijt. De
christelijk-historischen vormen de eenige groep der coalitie, die behoudt, wat zij
heeft. Hen heeft het ongetwijfeld geholpen, dat De Geer de meest prominente figuur
op hun candidatenlijst is. Na het gebeurde met de vlootwet zien velen in hem de
verpersoonlijking van een aan die van Colijn tegenovergestelde politiek. Ongunstig
voor de coalitie is vooral, dat Kerstens staatkundig-gereformeerde partij met één lid
versterkt wordt en dat een tweede dissidente protestantsche partij, die van Lingbeek,
haar intrede in de kamer doet. Laatstgemelde partij noemt zich Hervormde Staatspartij.
Lingbeek, die haar in de kamer zal vertegenwoordigen, is een hervormd predikant,
die in anti-papisme voor Kersten niet onderdoet en die op niet te overtreffen wijze
de gevoelens vertolkt van dat deel der hervormde kerk, dat van een samengaan met
Rome en de doleerenden de grootste gevaren voor onze aloude volkskerk vreest.
Niet minder sterk komt de afkeer der kiezers van de politiek van Colijn uit in de
resultaten ter linkerzijde. De sociaal- en vrijzinnig-democraten, die deze politiek het
krachtigst hebben bestreden, winnen ieder twee zetels. De liberalen, die wel tegen
de coalitie, maar allerminst tegen de politiek van Colijn zijn gekeerd, verliezen er
twee, één zetel van den Vrijheidsbond en de zetel van de partij-van Houten, die
uiteindelijk weer in den Vrijheidsbond is opgegaan. Ook de communisten en de
plattelanders zijn een zetel kwijtgeraakt. Zoo staat een rechterzijde van 58 leden waarvan er 54 tot de ‘coalitie’ behooren - tegenover een linkerzijde van 42 leden.
Opnieuw wordt een coalitie-kabinet gevormd. De leiding daarvan wordt
niettegenstaande den voor hem zoo ongunstigen uitslag van den stembusstrijd
opgedragen aan Colijn. Naast hem neemt - ditmaal aan binnenlandsche zaken - zitting
de christelijk-historische leider De Geer. De tegenstelling tusschen beider politiek
schijnt dus verzoend. De formatie wordt door sociaal- en vrijzinnig-democraten
ernstig gecritiseerd. Zij noemen het een slag in het aangezicht der kiezers, dat de
man, die bij de stembus de hardste klappen kreeg, als leider van het bewind optreedt.
De coalitie is, zoo meenen zij voorts, tot vruchtdragenden staatkundigen arbeid niet
meer in staat. Nederland heeft dringend behoefte aan een
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democratisch bewind, uit groepen van rechts en links gevormd. Samenwerking van
de katholieken met de sociaal- en vrijzinnig-democraten is daarvoor de aangewezen
weg.
Het zal weldra blijken, dat het nieuwe kabinet op een zeer zwakken grondslag
staat. Er bestaat reeds sinds eenige jaren een ernstige controverse tusschen katholieken
en christelijk-historischen op het stuk van het nederlandsch gezantschap bij den paus.
Wij weten, dat dit gezantschap in 1870 opgeheven is. In de jaren van den eersten
wereldoorlog is het onder het kabinet-Cort van der Linden tijdelijk hersteld. Het
argument daarvoor is geweest, dat het Vaticaan in die dagen een der weinige
overgeblevene neutrale centra van diplomatiek verkeer is, waarvan mogelijk een
actie tot herstel van den vrede kan uitgaan. Het belang van dien vrede vordert, dat
Nederland daar ook zijn vertegenwoordiger heeft. Ter wille daarvan hebben ook de
christelijk-historischen daarin toegestemd. Als echter na het einde van den oorlog
Van Karnebeek voorstelt het tijdelijk gezantschap blijvend te maken, vindt hij Lohman
en de zijnen tegenover zich. De meerderheid der kamer gaat dan met den minister
mede. Zoo heeft Nederland weder een vasten post bij het Vaticaan, doch er gaat
nagenoeg geen jaar voorbij, of men probeert door amendeering van de begrooting
van buitenlandsche zaken tot opheffing van dien post te geraken. Dank zij de hulp,
hem door een grooter of kleiner deel der linkerzijde verleend, heeft de minister
niettemin tot dusver zijn gezant daar kunnen behouden.
Men kan er staat op maken, dat in het najaar van 1925 opnieuw een poging tot
opheffing van het gezantschap zal worden gedaan. Gaat deze niet van de
christelijk-historischen uit, dan zullen zeker Kersten of Lingbeek daarvoor zorg
dragen. De situatie, waarvoor men dan zal komen te staan, is bij de kabinetsformatie
nauwkeurig onder het oog gezien. Gebleken is daarbij, dat eenerzijds de
christelijk-historischen niet van zins zijn tegen zoo'n amendement te stemmen,
anderzijds de katholieke ministers uit het kabinet zullen treden, indien het amendement
mocht worden aangenomen. Het staat dus vast, dat bij deze aangelegenheid het lot
van het kabinet zal worden gelegd in handen der linkerzijde. Stemt deze in
onvoldoenden getale tegen het amendement, dan is het met het kabinet gedaan.
Ondanks deze wetenschap wordt het kabinet door Colijn geformeerd. Het is een
formatie op hoop van zegen.
De zegen blijft uit. In den laten avond van 10 November 1925 - ‘den nacht van
Kersten’ - komt het door dien afgevaardigde voorgesteld amendement om den
gezantschapspost op te heffen in behandeling. Nolens verklaart dan, dat bij aanneming
van dit
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amendement zijn fractie ernstig zal moeten overwegen, of zij steun zal kunnen geven
‘aan welk kabinet dan ook, voortgekomen uit groepen, aan welker medewerking de
opheffing van dezen gezantschapspost zou zijn te wijten’. Den volgenden dag wordt
het amendement aangenomen. Geheel de linkerzijde heeft er voor gestemd. Marchant
heeft, vóór hij zijn stem uitbrengt, uitdrukkelijk verklaard, dat de gezantschapskwestie
op zichzelf voor de vrijzinnig-democratische fractie een vraag van zuivere
opportuniteit is, doch dat zij - nu Nolens aan de stemming daarover een politieke
beteekenis van zoo verre strekking heeft gegeven - met het amendement zal medegaan.
De fractie acht toch de rechtsche samenwerking, die bij afschaffing van het
gezantschap dreigt verbroken te worden, tot schade van het land.
Zoodra de beslissing is gevallen, vragen de katholieke ministers hun ontslag.
Eenige dagen later is het geheele kabinet demissionair. Weldra wordt aan Marchant
opdracht tot vorming van een ander kabinet verleend. Deze wendt zich tot Nolens
en Albarda, welke laatste in 1925 Troelstra, die om gezondheidsredenen zich uit het
parlementaire leven heeft teruggetrokken, als leider der S.D.A.P. is opgevolgd.
Albarda is aanstonds in beginsel tot samenwerking bereid, doch Nolens weigert. Zijn
fractie zal, zoo verklaart hij, ‘alleen bij uiterste noodzaak’ overgaan tot samenwerking
met de S.D.A.P. ‘wier diepere beginselen met de katholieke beginselen lijnrecht in
strijd zijn’. Na ontvangst van dit antwoord legt Marchant zijn opdracht neer.
Thans wordt een opdracht tot formatie verleend aan den christelijk-historischen
oud-minister van onderwijs De Visser. Hij poogt een compromis tusschen de rechtsche
groepen tot stand te brengen op dezen grondslag, dat de gezantschapspost bij het
Vaticaan zal worden waargenomen door den nederlandschen gezant te Bern. Het is
daarbij De Vissers bedoeling, dat, als dit compromis wordt aanvaard, het
kabinet-Colijn zal aanblijven. Het compromis vermag echter niet tot stand te komen.
De Visser poogt dan nog even een extra-parlementair kabinet te vormen, doch legt
uiteindelijk zijn opdracht neer.
Het is inmiddels eind Januari 1926 geworden. Dan treedt als derde formateur op
- de opdracht luidt tot vorming van een extra-parlementair kabinet - Mr J. Limburg,
vrijzinnig-democraat en oud-lid der tweede kamer. Hem gelukt het aanvankelijk een
ministerieele combinatie te vormen, doch als deze bijeenkomt om het nieuwe kabinet
te constitueeren, springt zij op het laatste oogenblik uiteen. Officieel wordt aangaande
de mislukking dezer formatie niets medegedeeld doch men mag het voor zeker houden
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dat het wederom de gezantschapskwestie is geweest, die op het laatste oogenblik een
spaak in het wiel heeft gestoken.
Na het defungeeren van Limburg overweegt de koningin achtereenvolgens een
opdracht tot formatie te geven aan Mr J.B. Kan, secretaris-generaal van
binnenlandsche zaken - voor een ‘ambtenarenkabinet’ - en aan Mr J.A.N. Patijn, den
burgemeester van Den Haag. Beiden maken bezwaar die te aanvaarden. Dan krijgt
op 1 Maart 1926 De Geer de opdracht. In strijd met ieder gebruik wordt deze opdracht
niet gepubliceerd. De Geer voert haar in het geheim uit. Daardoor verneemt men op
4 Maart plotseling, dat een kabinet-De Geer is gevormd. De kabinetscrisis heeft dan
op enkele dagen na vier maanden geduurd.
Het nieuwe kabinet is een gemengd kabinet. Rechtsche en linksche bewindslieden
zitten er naast elkander in. Het telt nagenoeg geen eigenlijke politieke figuren. Het
is extra-parlementair. De Geer noemt het een ‘intermezzo-kabinet’, dat niet-langer
aan het bewind zal blijven dan tot zich in de tweede kamer een nieuwe politieke
groepeering, bereid om het bestuur over te nemen, aandient. De gezantschapskwestie
zal het kabinet zuiver zakelijk behandelen. De zaak zal nogmaals aan de kamer
worden voorgelegd. Hoe dan haar beslissing ook moge uitvallen, geen der ministers
zal er politieke gevolgen aan verbinden. Als daarop het gezantschap opnieuw
verworpen wordt, leggen de katholieken - die trouwens maar één geestverwant in
het kabinet hebben - zich bij de zaak neer.
Van den kant der anti-revolutionairen heeft De Geer bij monde van Heemskerk
een hevigen aanval te doorstaan. Deze acht het een hoogst betreurenswaardig feit,
dat dit extra-parlementair kabinet is gevormd door een minister uit het kabinet-Colijn
en dan nog wel een minister, wiens eigen partijgenooten den val van dat kabinet
hebben veroorzaakt. Dit alles is te erger, waar de opdracht tot formatie is geheim
gehouden en in strijd met iedere usance zelfs aan den demissionairen premier niet
is medegedeeld. Het is duidelijk, dat Heemskerk een dergelijk formeeren achter den
rug van Colijn om hoogst onbehoorlijk acht, een oordeel, waarin men hem
ongetwijfeld moet bijvallen. Het beroep, dat De Geer daartegenover doet op het
landsbelang om eindelijk een einde aan de crisis te maken en op het offer door hem
gebracht, die zich zelf wegens zijn zwak physiek en andere redenen ‘totaal ongeschikt’
voor premier achtte, maakt een onwaarachtigen indruk.
De stemming der anti-revolutionairen wordt er niet beter op, wanneer na eenige
weken de vrijzinnige minister van oorlog en
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marine Van Royen aftreedt en vervangen wordt door Lambooy, den katholieken
oud-minister uit het kabinet-Colijn. Men verdenkt er De Geer van, dat hij zijn kabinet
geleidelijk wil converteeren in een rechtsch kabinet en is van de vorming van zoo'n
kabinet ‘door een achterdeur’ niet gediend. Maar De Geer werpt iedere gedachte van
dezen aard verre van zich. Deze ministerswisseling is alleen geschied, omdat De
Geer de defensiepolitiek van Colijn wil voortzetten. Die politiek beoogt terugkeer
tot het oude plan, samensmelting der beide militaire departementen tot één
departement van defensie. Van Royen heeft daartegen achteraf bezwaren geopperd
en is alleen daarom door Lambooy vervangen. De anti-revolutionairen en
christelijk-historischen zijn daardoor weinig bevredigd. Zij gevoelen voor deze
defensiepolitiek niet veel. Straks zal dan ook de samensmelting van deze
departementen bij hen, evenals trouwens bij de liberalen, op tegenkanting stuiten.
Katholieken, sociaal- en vrijzinnig-democraten helpen den minister dan aan een
meerderheid.
De Geer, die in het nieuwe kabinet de portefeuille van financiën weer op zich heeft
genomen, vindt een zeer gunstigen financiëelen toestand. De jaren 1925 tot 1929
zullen jaren zijn, waarin de staatsrekening, ondanks onderscheidene
belastingverlagingen en verschillende nieuwe uitgaven, belangrijke overschotten zal
opleveren. Aan het eind van deze periode brengt de minister een nieuwe regeling
der gemeente-financiën tot stand. Het rijk staat de personeele belasting en het grootste
deel der grondbelasting aan de gemeenten af. De gemeentelijke inkomstenbelastingen
verdwijnen en worden vervangen door een uniforme gemeentefondsbelasting, waarvan
de opbrengst, volgens een formule aan de draagkracht der gemeenten ontleend, over
die gemeenten verdeeld wordt.
Ook in De Geers kabinet is Van Karnebeek aan het hoofd der buitenlandsche zaken
gebleven. Hij staat nu al sedert 1918 onafgebroken op dezen post. Thans nadert echter
het tijdstip van zijn heengaan. Hij zal vallen over de belgische kwestie.
De verhouding tot België is na het einde van den wereldoorlog weinig gunstig.
Nederland is als neutraal gebleven land bij de overwinnaars, tot welke ook België
behoort, weinig gezien. De situatie schijnt daarom gunstig om zekere oude verlangens,
die nog bij vele Belgen leven, te onzen koste door te zetten. Daartoe behoort de
annexatie van Zeeuwsch-Vlaanderen en die van Zuid-Limburg. Er ontstaat in België
een krachtige annexionistische beweging en de belgische regeering tracht de
conferentie der geallieerden te Parijs voor de inwilliging van deze eischen te winnen.
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Uitgenoodigd om aldaar het nederlandsche standpunt te komen uiteenzetten, is Van
Karnebeek in het voorjaar van 1919 de zaak gaan bespreken met de ministers van
buitenlandsche zaken der geallieerde mogendheden. Hij heeft dit met groote
bekwaamheid gedaan en het resultaat bereikt, dat iedere gedachte om nederlandsch
grondgebied aan België af te staan moet worden prijs gegeven. Wel zijn de
mogendheden van oordeel, dat de verdragen van 1839, die de scheidingsregeling
tusschen Nederland en België inhouden, moeten worden herzien. Die herziening zal
worden bestudeerd door een commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van
Nederland, België en de groote mogendheden. Nederland en België zullen haar door
deze beide landen, opgestelde gemeenschappelijke formules voorleggen. De
herziening zal niet mogen medebrengen ‘overgang van territoriale souvereiniteit,
noch vestiging van internationale servituten.’
Nederland, dat tegen herziening der verdragen van 1839 op zichzelf geen bezwaar
heeft, is bereid op dezen voet aan den verderen loop van het internationale geding
deel te nemen. Het bereikt op 23 Maart 1920 feitelijk overeenstemming met België.
Een ontwerp-tractaat tusschen beide landen wordt op dien dag aan de commissie der
mogendheden voorgelegd en op een zeer spoedige onderteekening van het tractaat
wordt gerekend. Dan werpt België plotseling een moeilijkheid op over de
souvereiniteit op het vaarwater ‘de Wielingen’, den toegang naar de Westerschelde.
Die souvereiniteit is tusschen beide landen betwist. België verlangt, dat Nederland
de stelling zal aanvaarden, ‘dat de Wielingen onbetwist Belgisch vaarwater waren’.
Nederland is daartoe niet bereid en zoo springt de herziening van de verdragen van
1839 op het laatste oogenblik af.
De zaak blijft daarna eenige jaren rusten, wordt vervolgens opnieuw ter hand
genomen en eindelijk op 3 April 1925 tot een voorloopig einde gebracht door
onderteekening van een nederlandsch-belgisch tractaat. Hoofdzaken van dat tractaat
zijn een nieuw Schelde-regiem en de aanleg van nieuwe kanalen ter verbetering van
de verbinding van Antwerpen met den Rijn. Het Schelde-beheer wordt opgedragen
aan een paritair samengestelde commissie van Nederlanders en Belgen; worden
partijen het in deze commissie niet eens, dan zal een scheidsgerecht beslissen. De
nieuwe kanalen zullen loopen van Antwerpen door nederlandsch Limburg naar
Ruhrort en van Antwerpen naar Moerdijk.
Ware het tractaat aldus in 1920 tot stand gekomen, het zou vermoedelijk onder
den druk der groote mogendheden door de nederlandsche staten-generaal zijn
aanvaard. Thans zijn echter
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de verhoudingen gewijzigd. De groote mogendheden interesseeren zich voor de zaak
niet meer. Zij is er nu een tusschen Nederland en België alleen en men heeft in ons
land het gevoel, dat men er thans vrijelijk over kan beslissen. Er openbaart zich tegen
het tractaat een felle oppositie. Men acht het Schelde-regiem hoogst gevaarlijk voor
de zeeuwsche polderbelangen en ziet in het kanaal naar Moerdijk een aanslag op het
levensbelang van Rotterdam. Het tractaat is een ‘protectionistisch’ tractaat ten bate
van Antwerpen. Van Karnebeek verdedigt het verdrag met groote bekwaamheid. Hij
ziet het in de tweede kamer met 50 tegen 47 stemmen aangenomen, doch de eerste
kamer verwerpt het op 24 Maart 1927 met een meerderheid van 33 tegen 17. De
scheidingslijn tusschen voor- en tegenstemmers loopt in beide kamers dwars door
de politieke partijen heen. Behalve bij de liberalen, die unaniem tegen zijn, telt iedere
groep, die meer dan één kamerlid telt, haar voor- en tegenstanders. De beslissing
doet Van Karnebeek aftreden. Beelaerts van Blokland vervangt hem.
De nieuwe minister zal te Genève den stoot geven tot het weder ter hand nemen
van het vraagstuk der internationale veiligheid. Het groote doel van den volkenbond,
vermindering der bewapening, heeft nog altijd geen voortgang gemaakt, omdat
verschillende landen, met name Frankrijk, vooraf betere veiligheidswaarborgen
verlangen. Men heeft die eerst gezocht in de richting van een onderling
waarborgverdrag, door Duitschlands westelijke buren - waaronder Nederland - te
sluiten. Dit denkbeeld, waarvan men vreest, dat het den volkenbond zal oplossen in
afzonderlijke bondgenootschappen, heeft geen voortgang gevonden. In September
1924 is het - onder invloed van den franschen minister-president Herriot en diens
engelschen collega Mac Donald - vervangen door het denkbeeld, neergelegd in het
zoogenaamde ‘protocol van Genève’, een algemeen waarborgverdrag, dat iederen
oorlog verbiedt en den vredebreker bedreigt met militaire maatregelen der
gezamenlijke staten. Met de aanvaarding van dit verdrag zal dan een algemeene
beperking der bewapening moeten gepaard gaan.
Het hoogtepunt, dat de trilogie ‘veiligheid, arbitrage, ontwapening’, in het najaar
van 1924 bereikt, is spoedig voorbij. Als in October van dat jaar, het labour-bewind
van Mac Donald in Engeland heeft moeten plaats maken voor een conservatief
kabinet, blijkt weldra, dat Engeland - mede op grond van bezwaren der dominions
- niet bereid is tot aanvaarding van zoo ver gaande verplichtingen als het protocol
wil opleggen. Engeland wil desnoods den bestaanden toestand in het Westen
garandeeren,
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doch verder wil het niet gaan. Voor Frankrijk, België of Nederland wil het gaan
vechten, voor Polen niet. Uiteindelijk wordt een oplossing gevonden in het verdrag
van Locarno, een verdrag van wederzijdschen waarborg tusschen Engeland, Frankrijk,
Italië, Duitschland en België. Dit verdrag, dat de vrede in West-Europa voor langen
tijd schijnt te verzekeren, wordt spoedig gevolgd door Duitschlands toetreding tot
den volkenbond.
Met dit al is de internationale vermindering der bewapening nog steeds geen stap
verder gekomen. De arbeid eener commissie tot voorbereiding van de samenkomst
eener ontwapeningsconferentie maakt nagenoeg geen voortgang. Door Beelaerts'
initiatief ter volkenbondsvergadering van September 1927 wordt nu bereikt, dat onder
de auspiciën dezer commissie een comité wordt ingesteld, dat de maatregelen zal
bestudeeren, die tot bevordering van arbitrage en veiligheid zullen kunnen worden
genomen. Daarbij zal men, zoo heeft Beelaerts betoogd, moeten gaan in de richting
der ‘outlawry of war’ en sancties moeten vaststellen tegen hem, die door zijn optreden
de rechtsorde verstoort. Het initiatief van den minister vindt in het nederlandsche
parlement in het algemeen toejuiching, doch voor de sancties schrikt men terug.
Want sancties, die haar preventieve werking missen, beteekenen oorlog.
Het beginsel der ‘outlawry of war’ zonder dat daarmede eenige sanctie wordt
verbonden, wordt neergelegd in een ‘verdrag tot uitbanning van den oorlog’, waartoe
Kellogg, de minister van buitenlandsche zaken der Vereenigde Staten van Amerika,
het initiatief heeft genomen en waartoe in 1929 ook Nederland toetreedt. Zij, die dit
verdrag aangaan, verklaren, dat zij afstand doen van den oorlog als middel tot regeling
van internationale geschillen en de oplossing daarvan door vreedzame middelen
zullen nastreven.
Op het terrein der binnenlandsche politiek verdient nog in het bijzonder vermelding,
hoe in deze jaren het denkbeeld, om de regeling der sociale problemen bij voorkeur
op te dragen aan het georganiseerd bedrijfsleven, voortgang maakt. Op sociaal gebied
heeft het individualisme der negentiende eeuw plaats gemaakt voor het bewustzijn
der solidariteit. Om die solidariteit tot werkelijkheid te brengen, heeft men
aanvankelijk den staat te hulp geroepen om de verzameling der individuën te
overkoepelen. Onze sociale wetgeving draagt in het begin alles aan de overheid op.
Langzamerhand wordt dit anders. Terwijl de industriëele ongevallenwet van 1901
bijna geheel werkt met overheidsorganen, heeft de in 1922 door Aalberse tot stand
gebrachte landbouwongevallenwet de uitvoering der verzekering in de eerste plaats
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opgedragen aan bedrijfsvereenigingen, waarin werkgevers en arbeiders hun zaken
zelf behartigen. Terwijl de arbeidswet van 1919 afwijking van den normalen
arbeidsduur slechts vergunt krachtens overheidstoestemming, heeft de wijzigingswet
van 1922 de mogelijkheid tot afwijking krachtens collectief contract tusschen
werkgevers en arbeiders geopend.
De minister van arbeid in De Geers kabinet, de christelijk-historische bewindsman
Slotemaker de Bruine, wil in deze richting voortgaan. Hij schetst haar als die welke
de ‘mechanisatie’ wil doen terugtreden voor de ‘organisatie’. Overeenkomstig dit
beginsel bewerkstelligt hij de herziening der ziektewet van 1913, die nog steeds niet
is ingevoerd. De vertraging in de invoering is in hoofdzaak hiervan het gevolg, dat
het bedrijfsleven steeds meer afkeerig wordt van de ‘mechanisatie’ der wet-Talma.
Men verlangt ook hier de uitvoering door bedrijfsvereenigingen. Aalberse heeft reeds
dezen kant uit gewild, doch is in de kamer bij verschillende groepen op verzet gestuit.
Wel zijn katholieken en vrijzinnig-democraten eenstemmig voor de nieuwe gedachte,
doch in het sociaal-democratische kamp zijn nog lang niet allen er voor gewonnen
en de anti-revolutionairen en christelijk-historischen blijven nog geruimen tijd hangen
aan de Talma-wetgeving. Verwonderen doet dit van de laatsten wel. De beginselen
dier wetgeving zijn in hun wezen staatssocialistisch. Dit staatssocialisme was
volkomen verdedigbaar, zoolang in de vrije maatschappij de organisaties ontbraken,
die het werk konden verrichten. De overheid moest het toen wel zelf doen, omdat
het anders niet gedaan kon worden. Zoodra de eigen organisatie het kan doen, late
men het aan haar over. Het staatssocialisme is een pis-aller, dat hoe eer hoe liever
verdwijne. Vooral van vrijzinnig-democratische zijde legt men hierop sterk den
nadruk. Ook Slotemakers ziektewet, die aan de bedrijfsvereenigingen de voornaamste
plaats inruimt, geeft uitdrukking aan het nieuwe beginsel.
Tot de organisatie van het bedrijfsleven kan de collectieve arbeidsovereenkomst
in sterke mate bijdragen. Zij is de overeenkomst, waarbij de organisaties van
werkgevers en arbeiders de voorwaarden vaststellen, die bij het sluiten van
individueele arbeidsovereenkomsten zullen moeten worden in acht genomen. De
naam overeenkomst is voor deze collectieve afspraken eigenlijk verwarring stichtend.
Zij zijn geen eigenlijke overeenkomsten, doch een instituut, om algemeene
rechtsregelen voor het bedrijf vast te stellen. Men zou de collectieve
arbeidsovereenkomst kunnen vergelijken met een verdrag tusschen staten, waarbij
voorschriften worden vastgesteld, waaraan de wederzijdsche onderdanen zich
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bij hun onderling verkeer hebben te onderwerpen. De collectieve
arbeidsovereenkomst, tot dusver in Nederland practisch niet wettelijk geregeld, krijgt
in 1928 haar speciale wet. Die wet doet echter niet veel anders dan vastleggen, wat
ook zonder uitdrukkelijk voorschrift wel als recht zou gelden. Want de regeering
heeft slechts willen treffen, wat zij een ‘civielrechtelijke’ regeling noemt. Zij verstaat
daaronder een regeling, die geheel op het beginsel der vrijwillige toetreding wordt
gebaseerd. Van bepalingen, die een minderheid van werkgevers of arbeiders in een
bedrijf zullen binden aan overeenkomsten, door de meerderheid gesloten, wil de
regeering niet weten. Dergelijke voorschriften zouden het onderwerp moeten uitmaken
van een ‘publiekrechtelijke’ regeling en daartegen heeft de regeering vooralsnog
bezwaar. Zij mag bij deze houding rekenen op de instemming van de liberalen en
het meerendeel der protestanten ter rechterzijde. Daarentegen is men bij de
katholieken, de vrijzinnig- en sociaal-democraten zeer voor de verbindendverklaring
van het collectieve contract geporteerd, omdat men er het middel in ziet om te komen
tot het vaststellen van rechtsregelingen, geldende voor een geheel bedrijf.
Is er bij al deze problemen allerminst sprake van een tegenstelling tusschen rechts
en links, bij het vraagstuk der ouderdomsverzorging ligt het anders. Aalberses
wetgeving van 1919 heeft hier niet bereikt, wat de ontwerper ervan verwacht heeft.
Naarmate de destijds voor het toen levende oude geslacht getroffen overgangsbepaling
haar werking begint te verliezen, neemt het aantal onverzorgde ouden van dagen toe.
Met het systeem van verzekering valt klaarblijkelijk geen afdoende oplossing te
bereiken. Dit doet de actie voor het staatspensioen, die eenige jaren heeft gesluimerd,
weer ontwaken. Rechts handhaaft men tegenover de pleidooien van links voor de
premievrije ouderdomsuitkeering zijn principieele bezwaren tegen het staatspensioen.
Men wil daar wel een herziening der ouderdomswetgeving, doch houdt onwrikbaar
vast aan het beginsel der verzekering. Voor een herziening op dezen grondslag spreekt
in het voorjaar van 1929 een motie, van rechtsche zijde ingediend, zich nog eens
nadrukkelijk uit. Het is dan voor het kabinet-De Geer, al zou het dit gewild hebben,
te laat om deze zaak nog ter hand te nemen. De verkiezingen staan voor de deur en
het kabinet heeft geen twijfel gelaten, dat het - hoe deze ook mogen uitvallen - zijn
taak als geëindigd beschouwt.
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Hoofdstuk XVIII
Niet tegen den storm bestand
De verkiezingen van 1929 verloopen onder een zeer matige belangstelling. Er zijn
voor het oogenblik geen problemen aan de orde, die de kiezers in beroering kunnen
brengen. De afgeloopen periode is er over het algemeen een van voorspoed geweest.
Het waren jaren eener tijdelijke hoogconjunctuur. Onaangename maatregelen als in
de dagen van Colijn zijn achterwege gebleven. Er is zelfs weer een en ander hersteld
van hetgeen toen onder den drang van den financieelen toestand is afgebroken en
een aantal belastingen zijn verlaagd. En op het oogenblik, dat de stembus moet
spreken, laat het financieel perspectief zich zoo gunstig aanzien, dat op een hervatting
eener meer sociale politiek mag worden gehoopt.
De veranderingen, die de verkiezingen in de samenstelling der tweede kamer
brengen, zijn miniem. De anti-revolutionairen verliezen een zetel aan de
groep-Kersten; de liberalen verspelen er een aan een nieuwe eenmanspartij, de
Middenpartij voor Stad en Land; de Roomsch-Katholieke Volkspartij raakt haar
eenigen zetel kwijt en de communisten winnen er één bij. Dit is alles. Rechts is
daardoor 57 leden sterk geworden - waarvan er 53 tot de voormalige coalitie-partijen
behooren - en links telt men 43 leden. Indien de coalitie hersteld kan worden, kan
zij het nog eens probeeren het bewind te aanvaarden.
Dien kant gaat het inderdaad uit. Daarbij valt de formatie opnieuw aan Ruys ten
deel. Hem wordt de opdracht verleend een parlementair kabinet, steunende op de
partijen der rechterzijde, te vormen. Hij wil die opdracht weer uitvoeren volgens de
methode van 1922: opstelling van een regeeringsprogram in overleg met de drie
parlementaire groepen. Maar ditmaal hebben de christelijk-historischen daarin geen
lust. Zij zijn tot het inzicht gekomen, dat deze methode niet van goeden
constitutioneelen zin getuigt. Dergelijke bindende afspraken tusschen regeering en
parlementaire meerderheid doen tekort aan de zelfstandige verantwoordelijkheid,
die ministers en kamerleden hebben te dragen. Deze zienswijze is
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juist. Regeering en kamer moeten op ieder oogenblik vrij zijn te beslissen, wat naar
elks meening het landsbelang vordert. Zij mogen in die vrijheid niet door eenigerlei
voorafgegane verbintenis worden belemmerd. De christelijk-historischen antwoorden
Ruys daarom, dat zij niet verder kunnen gaan dan zich in het algemeen bereid
verklaren een christelijk beleid te steunen. Als de formateur daarop aan de beide
andere rechtsche fracties vraagt, of zij bereid zijn eveneens zoo'n algemeene verklaring
van instemming af te leggen, antwoorden deze ontkennend. Zij achten voor de
formatie van een parlementair kabinet overleg over het regeeringsprogram onmisbaar.
Ruys legt nu de opdracht tot het vormen van een parlementair kabinet neer, doch
neemt onmiddellijk een andere opdracht - tot formatie van een extra-parlementair
kabinet - in overweging. Die nieuwe opdracht voert hij binnen zeer korten tijd uit.
Het kabinet, dat hij vormt, verschilt in niets van een coalitie-kabinet. Van de negen
ministers zijn er vier roomsch-katholiek, twee anti-revolutionair, twee
christelijk-historisch de negende bewindsman is kleurloos. Bovendien maken vijf
ministers deel uit van het parlement. Als zoo'n kabinet niet parlementair is, heeft het
begrip parlementair kabinet dan nog wel eenige beteekenis? Links is de critick op
de benaming van het kabinet dan ook algemeen. Maar rechts houdt men - zij het in
den christelijk-historischen hoek in veel mindere mate dan bij de beide andere groepen
- met allen nadruk aan het extra-parlementaire karakter der formatie vast. Men wenscht
er geen verantwoordelijkheid voor te aanvaarden. Zoo kan men het nu wel zeggen,
doch als men door zijn daden toont het kabinet het bewind mogelijk te willen maken,
zal men zich op den duur aan die verantwoordelijkheid niet kunnen onttrekken. De
houding der rechterzijde maakt geen verheffenden indruk. Men wil wel als coalitie
regeeren, doch in het openbaar niet als zoodanig worden herkend, daarop komt het
in zijn wezen neer. Marchant spot met dit gedrag door een versje van Heine te citeeren:
‘Blamier' mich nicht, mein schönes Kind,
Und grüss' mich nicht Unter den Linden,
Wenn wir nachher zu Hause sind,
Wird sich schon alles finden.’

Het eerste bewindsjaar van het nieuwe kabinet verloopt zonder al te groote
moeilijkheden. Toch blijkt herhaaldelijk, dat de eenheid ter rechterzijde veel te
wenschen laat. De behandeling der winkelsluitingswet toont, dat roomsch-katholieken
en rechtsche
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protestanten, waar het over den zondagsverkoop gaat, niet op één stoel zitten. De
arbeidsbemiddelingswet van den roomsch-katholieken minister Verschuur stuit op
ernstig verzet bij de anti-revolutionairen, die evenmin als de liberalen een centrale
overheidsbemoeiing met de arbeidsbeurzen wenschen. Bij een herziening der
gemeentewet zetten de roomsch-katholieken te zamen met de linkerzijde tegen den
wensch hunner coalitie-genooten de benoembaarheid der vrouw tot burgemeester,
gemeente-secretaris en ambtenaar van den burgerlijken stand door. In het
ontwerp-pachtwet eindelijk wordt door het samengaan van katholieken en
sociaal-democraten een zoodanige regeling van het ‘continuatierecht’ - het recht van
den zittenden pachter op pachtverlenging tegen den wensch van den verpachter opgenomen, dat het gros der protestantsche rechterzijde er in vereeniging met de
liberalen haar stem om uitbrengt tegen het ontwerp. In de eerste kamer, waar deze
regeling ook menig roomsch-katholiek te radicaal is, zal het ontwerp er door stranden.
Deze dingen zijn den anti-revolutionairen slecht naar den zin. Heemskerk beklaagt
er zich bij het algemeen politiek debat in het najaar van 1930 ernstig over. Het kabinet
behoort zijn steun rechts te zoeken. Het gaat niet aan, dat het nu en dan steun vindt
bij een andere meerderheid, hoofdzakelijk gevormd door katholieken en
sociaal-democraten, want daar is het gevaar aan verbonden ‘van een min wenschelijke
overschrijding van de grenzen aan de Overheidsbemoeiing te stellen’. Schokking
denkt er niet anders over, doch Nolens weert dergelijke bezwaren af met een beroep
op het extra-parlementair karakter van het kabinet.
Beter is de rechterzijde het eens geweest bij de behandeling van het radio-vraagstuk.
Daar is zelfs een treffende overeenstemming tusschen haar en de sociaal-democraten.
Naast de aan geen politieke kleur gebonden Algemeene Vereeniging Radio-Omroep
- A.V.R.O. - zijn een protestantsche Nederlandsche Christelijke Radio Vereeniging
- N.C.R.V. - een Katholieke Radio Omroep - K.R.O. - en een socialistische
Vereeniging van Arbeiders Radio Amateurs - V.A.R.A. - opgericht. Van deze vier
omroepvereenigingen heeft de A.V.R.O. verreweg den grootsten aanhang in het land.
De drie gekleurde omroepen hebben echter bij den katholieken minister van waterstaat
weten door te zetten, dat de beschikbare zendtijd gelijkelijk over de vier
omroepvereenigingen wordt verdeeld. Aldus wordt de radio ‘gevierendeeld’. Dat de
politiek zoo haar stempel gaat zetten op het geheel der uitzendingen wekt in het land
hevig protest. Vooral omdat de nieuwe regeling voor de A.V.R.O. ongeveer de
halveering van haar zendtijd
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beteekent. De vrijzinnigen en enkele kleinere groepen staan in hun verzet tegen dit
streven en in hun verlangen naar een nationalen omroep alleen. Rechterzijde en
sociaal-democraten houden den minister de hand boven het hoofd. Weldra zal men
rechts echter tot de ontdekking komen, dat men met de V.A.R.A. het paard van Troje
heeft binnengehaald. Zij misbruikt haar microfoon doorloopend voor politieke
propaganda, waarbij de regeering en de niet-socialistische partijen op het hevigst
worden aangevallen. Het zal dan heel wat moeite kosten de V.A.R.A. binnen redelijke
perken terug te brengen. Geheel deze radio-politiek is voor het handhaven der
volkseenheid uitermate bedenkelijk.
Bedenkelijk is ook de houding der sociaal-democraten tegenover het vraagstuk
der mobilisatie. Zij verklaren luide, dat zij aan zoo'n mobilisatie hun medewerking
niet zullen verleenen, indien zij meenen die als een drijven naar oorlog te moeten
beschouwen. Dan zullen zij het land trachten te redden door hun ‘dappere
ongehoorzaamheid’. Dergelijk optreden wordt in sterke mate bevorderd door de
vrees, die de S.D.A.P. koestert voor de revolutionaire elementen in haar midden. De
linksche oppositie in de partij gaat zich meer en meer organiseeren. Zij heeft ook
reeds bereikt, dat de kamerfractie de na het heengaan van Troelstra aangenomen
gedragslijn, om de openingsplechtigheid bij den aanvang der jaarlijksche zitting van
de staten-generaal - waarbij de koningin de troonrede uitspreekt - te gaan bijwonen,
na enkele jaren weer heeft prijsgegeven. Daar tegenwoordig te zijn heet met het
anti-monarchale karakter der S.D.A.P. in strijd. Op het gebied der indische politiek
drijft de oppositie de partij in de richting van een coquetteeren met de revolutionaire
inheemsche elementen. Een gestadige concurrentie met de communisten - die haar
in revolutionaire gezindheid intusschen toch steeds de baas zijn - is daarvan het
gevolg. Al blijft alles, wat de partijleiding doet, naar het oordeel der oppositie toch
half werk en zal het einde een nieuwe scheuring zijn, als de linksche elementen hun
eigen Onafhankelijke Socialistische Partij - O.S.P. - gaan oprichten.
Al deze dingen maken, dat de verhouding tusschen de sociaal-democraten en de
‘burgerlijke’ partijen steeds scherper wordt. De tijd, dat de vrijzinnig-democraten
hoopten op samenwerking met de S.D.A.P. en de roomsch-katholieken in een
democratisch bewind, is voorbij. Meer en meer gaat de S.D.A.P. zich isoleeren. Dit
proces wordt bevorderd doordat de economische crisis, waarvan de eerste symptomen
zich in het najaar van 1929 hebben aangekondigd, steeds verder om zich heen gaat
grijpen. Die crisis

P.J. Oud, Honderd jaren

273
beinvloedt de overheidsfinanciën in hevige mate. Zij doet eenerzijds de opbrengst
der belastingen steeds dieper dalen, stelt anderzijds aan de overheidskassen steeds
zwaarder eischen voor de ondersteuning van het met den dag toenemend aantal der
door de werkloosheid getroffen arbeiders. Hier ligt een bron voor doorloopenden
strijd. De toestand der bedrijven maakt in menig geval loondaling onvermijdelijk.
Ook de salarissen van het overheidspersoneel moeten worden verlaagd. De
sociaal-democraten verzetten zich daartegen principieel. Aan hun vertegenwoordigers
in de gemeenteraden geven zij zelfs opdracht in geen geval mede te werken aan
salarisverminderingen voor het gemeentepersoneel. Als een drietal raadsleden in
Amsterdam meenen zich aan hun verantwoordelijkheid voor zoo'n loonsverlaging
niet te mogen onttrekken, worden zij gedwongen voor hun raadslidmaatschap te
bedanken. De sociaal-democraten, zoo is de gedachtengang, zijn niet verantwoordelijk
voor het bestaan dezer kapitalistische maatschappij met haar wantoestanden en
kunnen er dus niet toe medewerken, dat de arbeiders offers moeten brengen, die bij
een betere maatschappelijke inrichting niet noodig zouden zijn.
Als remedie voor de kwalen der tegenwoordige maatschappij bevelen de
sociaal-democraten ‘Planwirtschaft’ aan. Zij komen aldus weer terug tot het socialisme
der stelseltheorieën. Is deze leuze echter wel reëel? De ‘Planwirtschaft’ zou, wil zij
slagen, internationaal moeten worden georganiseerd. Wie ziet, hoeveel moeite men
in het internationaal overleg te Genève doet om althans tot eenige vermindering der
steeds toenemende handelsbelemmeringen te geraken zonder dat daarbij eenig
resultaat wordt bereikt, kan over de vooruitzichten van een internationale
‘Planwirtschaft’ niet optimistisch gestemd zijn. Het is ook onjuist van een
kapitalistisch ‘stelsel’ te spreken. De bestaande maatschappij is het resultaat van een
historisch groeiproces. Marx heeft dat ook zoo gezien. Voor het schrijven van
‘keukenrecepten’ voor de nieuwe samenleving voelde hij niets.
Bij de maatregelen, die de regeering meent te moeten nemen om den crisisnood
der bedrijven te verlichten, komt het in de coalitie nu en dan tot geduchte spanningen.
Zoo in het najaar van 1930 bij de behandeling der tarwewet. De wet beoogt den
meelproducent te verplichten zijn product gedeeltelijk samen te stellen uit meel,
afkomstig van inlandsche tarwe. Men is in de tweede kamer vrij algemeen bereid,
met het oog op den ernstigen toestand der akkerbouwbedrijven, dezen maatregel in
beginsel te aanvaarden. Men geeft echter ook vrij algemeen boven het systeem, door
de regeering daarvoor ontworpen, de voorkeur aan een stelsel,
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in een amendement belichaamd, dat handel en bedrijf veel minder zal belemmeren.
Op Ruys' volstrekte weigering dit stelsel te aanvaarden, is de aanneming van dat
amendement gestrand. Maar vele leden der rechterzijde hebben er onder ernstig
protest - ‘vi coactus’ heeft Colijn gezegd - hun stem tegen uitgebracht. De akkerbouw
wordt vervolgens nog op andere wijzen gesteund, doch het kost moeite de regeering
daartoe te bewegen. Men moet haar - wij citeeren wederom Colijn - de maatregelen
‘als het ware uit de keel halen’.
Zoo rechts als links zijn de klachten over 's ministers lijdelijke houding tegenover
het probleem van den nood in den landbouw niet van de lucht. Er heerscht op het
platteland een zeer ontevreden stemming, die een vruchtbaren voedingsbodem vormt
voor het werk van allerlei politieke avonturiers. Dat de regeering voor alle
moeilijkheden geen oplossing heeft, begrijpt de meerderheid der kamer heel goed,
doch men keurt het af, dat men bij den minister niet den ernst meent aan te treffen,
die met de ernstige situatie in overeenstemming zou zijn. Algemeen juicht men het
daarom toe, dat in het voorjaar van 1932 een departementale reorganisatie tot stand
komt, waarbij de aangelegenheden van den landbouw van binnenlandsche zaken
overgaan naar het departement van arbeid, handel en nijverheid. Dit departement,
beheerd door den roomsch-katholieken minister Verschuur, zal voortaan den naam
dragen van departement van economische zaken en arbeid. Onder Verschuurs leiding
zal de landbouwcrisiswetgeving zich steeds verder uitbreiden. Er is langzamerhand
geen landbouwproduct meer, dat niet gesteund wordt. De grondgedachte bij deze
steunpolitiek is, dat - zij het door onderling zeer verschillende maatregelen - de prijs,
die de binnenlandsche consument voor de landbouwproducten betaalt, op kunstmatige
wijze verhoogd wordt. Den consument wordt aldus een deel der ‘crisiswinst’, die hij
ten gevolge van de catastrophale prijsdaling maakt, ontnomen ten bate van den
producent. Deze maatregelen brengen vanzelfsprekend mede, dat steeds dieper in
het bedrijfsleven moet worden ingegrepen. Aan de regeering worden daartoe
voortdurend nieuwe bevoegdheden verleend. Het geheel dier bevoegdheden zal ten
slotte in den loop van het jaar 1933 worden verzameld in een ‘landbouwcrisiswet’,
die den minister - uiteraard onder verantwoordelijkheid aan de staten-generaal tegenover het bedrijfsleven een min of meer dictatoriale positie verleent.
Een soortgelijke politiek wordt gevolgd tegenover handel en nijverheid. De
internationale handelsbelemmeringen nemen in deze jaren hand over hand toe. Wij
zeiden reeds, dat alle pogingen

P.J. Oud, Honderd jaren

275
te Genève aangewend, om daarin verbetering te brengen, zonder resultaat blijven.
Nederland houdt zoo lang mogelijk aan den vrijhandel vast, doch ziet zich ten slotte
geplaatst voor de noodzakelijkheid maatregelen van verweer te nemen. Een
‘crisisinvoerwet’ verleent de regeering de bevoegdheid den invoer van bepaalde
artikelen te verbieden of te beperken. Deze ‘contingenteering’ zal een steeds grooter
omvang gaan aannemen. De noodzakelijkheid daarvan spruit mede voort uit de
monetaire politiek van sommige landen, die gericht is op verlaging der goudwaarde
van hun munt. Zeer belangrijk is, dat Engeland in September 1931 den gouden
standaard verlaat en een aantal andere landen zich daarbij aansluiten. In 1933 verlaagt
ook Amerika de goudwaarde van den dollar. Deze experimenten vinden in Nederland
geen navolging. Aan den gouden standaard wordt bij ons onwrikbaar vastgehouden.
Aanvankelijk is daartegen weinig of geen oppositie. Langzamerhand zal echter ook
hier te lande het aantal voorstanders eener ‘devaluatie’ van den gulden toenemen.
Een andere methode van monetaire politiek is de beperking van het
betalingsverkeer. Daarbij handhaaft men wel den gouden standaard, doch ontneemt
hem zijn effectieve werking door de betalingen aan het buitenland te verbieden of
te beperken. Als maatregel van verweer tegen een dergelijke politiek verleent een
‘clearingwet’ aan de nederlandsche regeering de bevoegdheid ook harerzijds tegenover
bepaalde landen het betalingsverkeer te beperken. De beste weg daarvoor is het
sluiten van ‘clearingverdragen’, die het betalingsverkeer binden aan in onderling
overleg vastgestelde regelen. De belangrijkste clearingverdragen zullen zijn die,
welke met Duitschland worden gesloten. Gelukt het niet een verdrag te sluiten, dan
is de regeering bevoegd tot ‘autonome clearing’ over te gaan. Door al deze
maatregelen blijft er ten slotte van het vrije handelsverkeer weinig of niets meer over.
De snelle achteruitgang van het bedrijfsleven doet de werkloosheid met sprongen
omhoog gaan. Weldra kan men de werkloozen bij honderdduizenden tellen. De
overheid moet zich met dit probleem steeds meer gaan bemoeien. Men onderscheidt
hier maatregelen van verschillende soort. Door ‘werkverruiming’ - het verrichten
van werken, veelal openbare werken, tegen normaal loon - wordt de gewone
werkgelegenheid vergroot. Daarnaast heeft men de ‘werkverschaffing’, het verrichten
van arbeid door werkloozen tegen loonen, die beneden het normale loon liggen.
Werkloozen, die niet voor werkverschaffing in aanmerking komen, krijgen een
financieele uitkeering. Ten deele komt die uit de verzekeringskassen der
vakvereenigingen, waarbij de overheid een
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bijslag geeft op de door de arbeiders betaalde premiën. Wie niet verzekerd is of het
maximum, dat de kas uitkeert heeft ontvangen - de laatsten noemt men de
‘uitgetrokkenen’ - krijgt werkloozensteun. Dien steun betaalt de gemeente. Deze
ontvangt daarbij in steeds toenemende mate een bijdrage van het rijk. De regeling
dier bijdrage zal in de naaste toekomst het voorwerp worden van ernstigen strijd.
Het probleem van de financieele verhouding tusschen rijk en gemeente wordt er
steeds meer ingewikkeld door. De daling der belastingopbrengst, mede gevolg der
crisis, maakt de positie van menige gemeente zeer moeilijk. Een steeds grooter aantal
gemeenten wordt ‘noodlijdend’. Zij ontvangen extra hulp van het rijk, dat die hulp
aan allerlei voorwaarden bindt. De autonomie der gemeenten komt daardoor in steeds
sterker mate in het gedrang.
Van voortzetting eener sociale politiek, die financieele lasten op de overheidskassen
en op de bedrijven legt, kan bij den ingetreden financieelen toestand geen sprake
meer zijn. Verschuur heeft zijn plannen tot verbetering der ouderdomswetgeving tot
betere tijden moeten uitstellen. Ook van zijn voornemen een regeling der
verbindendverklaring voor de collectieve arbeidsovereenkomst tot stand te brengen
ziet de minister voorloopig af. Van zoo'n overeenkomst maakt steeds de loonregeling
het meest essentieele element uit. De minister meent, dat een crisistijd als de
tegenwoordige niet geschikt is om loonbepalingen dwingend op te leggen. Het is een
standpunt, dat niet algemeen gedeeld wordt. Men ziet hier ook wel eenige
inconsequentie met de houding van den minister op het stuk der bedrijfsraden. Zijn
voornemen om daarvoor een wettelijke regeling te maken, zet de minister door. Zoo'n
bedrijfsraad is echter alleen mogelijk, wanneer de bedrijfsorganisatie voldoende is
ontwikkeld. Is daarom, zoo vraagt men, de logische volgorde niet, dat de mogelijkheid
van verbindendverklaring van het collectieve contract, waardoor uniforme regelingen
voor alle bedrijfsgenooten bindend kunnen worden getroffen, aan de instelling van
bedrijfsraden voorafgaat?
De bedrijfsradenwet komt nog voor het einde der loopende parlementaire periode
tot stand. Zij schrijft de instelling dezer raden niet bindend voor. De regeering zal
beslissen of voor een bepaald bedrijf zoo'n raad zal worden ingesteld. Arbeiders en
werkgevers maken in gelijke getale deel van den raad uit. Hij is orgaan van overleg,
advies en uitvoering in sociale aangelegenheden. Het streven der sociaal-democraten
om den bedrijfsraad een taak te geven in een ruimer economischen zin, waardoor de
arbeiders medezeggenschap zullen krijgen in de leiding der voortbrenging
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vindt bij de andere groepen nagenoeg geen steun. De liberalen moeten van het instituut
der bedrijfsraden in het algemeen weinig hebben. Zij vormen de kern der oppositie
tegen het ontwerp.
Een groote rol bij de discussie over het ontwerp speelt de vraag of de bedrijfsraden
moeten worden ‘ingesteld’ of ‘erkend’. Het eerste beteekent, dat de overheid van
boven af een raad aan een bedrijf kan opleggen, het laatste, dat hij uit het bedrijf zelf
moet opkomen. Men verwijt den minister, dat hij door te willen ‘instellen’ het karakter
der maatschappelijke ontwikkeling volgens het beginsel der ‘souvereiniteit in eigen
kring’ miskent. Er is hier echter veel meer een verschil in terminologie dan in
werkelijkheid. Want de minister laat duidelijk uitkomen, dat een bedrijfsraad alleen
zal worden ‘ingesteld’ als de verhoudingen in het bedrijf daarvoor rijp zijn. Er zal
daardoor in werkelijkheid meer sprake zijn van ‘erkennen’ dan van ‘instellen’.
Moet aan de bedrijfsraden de bevoegdheid worden verleend om verordeningen te
maken? Sedert de herziening van 1922 bepaalt de grondwet met zooveel woorden,
dat de wet behalve aan de provinciën, de gemeenten en de waterschappen ook aan
andere lichamen verordenende bevoegdheid kan verleenen. Aan deze bepaling is tot
dusver nimmer uitvoering gegeven. De sociaal-democraten willen er voor de
bedrijfsraden thans gebruik van maken. De minister en de meerderheid der tweede
kamer achten den tijd daarvoor nog niet gekomen. Wel vereenigen zij zich met een
amendement van katholieke zijde ingediend, dat den bedrijfsraad deze bevoegdheid
doet erlangen ten aanzien van de onderwerpen, waarvan hem de regeling ‘bij of
krachtens de wet’ zal worden opgedragen. Het is duidelijk, dat dit amendement niet
de geringste beteekenis heeft, omdat het alles van een nadere wet afhankelijk maakt.
Het amendement is een beleefde buiging voor de verordenende bevoegdheid, meer
niet. Al zal het in de eerste kamer voor den christelijk-historischen afgevaardigde
Pollema een reden te meer zijn om zich tegen het ontwerp te verzetten. Geheel de
regeling van het ontwerp, waarin hij een terugkeer naar den tijd der gilden ziet, noemt
deze spreker: ‘Economisch: middeleeuwsche romantiek; staatsrechtelijk: in strijd
met de Overheidsgedachte.’ Het zal den minister aanleiding geven tegenover dezen
coalitiegenoot nader te ontwikkelen, wat naar zijn meening de christelijke zienswijze
op de maatschappelijke ontwikkeling behoort te zijn. Ook op dit punt bestaat aan de
rechterzijde der oude scheidingslijn dus geen eenheid van inzicht.
Dat de crisisomstandigheden ernstige gevolgen voor 's lands financiën met zich
brengen, behoeft wel niet gezegd te worden.
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De periode der overschotten maakt plaats voor een van toenemende tekorten. Opnieuw
moet het beleid op bezuiniging en belastingverhooging worden gericht. De bezuiniging
kan ook de sociale en cultureele diensten niet ongemoeid laten. Het onderwijs, waar
de onder het bewind-Colijn in 1924 genomen maatregelen in de jaren van het
intermezzo-De Geer geleidelijk weer ongedaan zijn gemaakt, moet wederom zijn
offers brengen. Met name wordt de leerlingenschaal opnieuw verhoogd. Ter
linkerzijde beklaagt men zich, dat de onderwijsuitgaven door de ongebreidelde
stichting van bijzondere scholen onmatig zijn opgedreven. Men verlangt, dat daartegen
maatregelen worden genomen. Rechts is daartoe niet bereid. Het acht dit in strijd
met de vrijheid van onderwijs. Zoo dreigt de schoolstrijd te herleven.
De politiek van belastingverhooging geeft op één punt aanleiding tot ernstige
moeilijkheden in de coalitiepartijen. De Geer, die in het kabinet-Ruys de portefeuille
van financiën is blijven beheeren, heeft tot tweemaal toe een verhooging der
invoerrechten op zijn program geplaatst. De eerste maal - in het najaar van 1931 beoogt hij een verhooging van het door Colijn in 1925 ingevoerde tarief van 8 percent
op 10 percent. De minister krijgt dit voorstel er wel door, doch niet dan nadat Colijn
heeft verklaard, dat 10 percent hem voorkomt de uiterste grens te zijn. Van nu af
moet het dan ook met de automatische verhooging van het tarief uit zijn.
Als de minister in het najaar van 1932 komt met een voorstel om 30 opcenten op
het tarief te leggen, is Colijn met de linkerzijde in de oppositie. De
roomsch-katholieken daarentegen zijn 's ministers beste steun. Zij zien in deze
opcentenheffing niet alleen een fiscale maatregel, doch tevens een hoogst nuttige
bescherming van het binnenlandsche bedrijfsleven. Colijn wil die bescherming juist
niet, omdat deze automatische tariefsverhoogingen in lijnrechten strijd zijn met het
streven van Genève, dat daar door de nederlandsche regeering met kracht wordt
gesteund, om tot een internationale verlaging der tarieven te geraken. Als Colijn
onwrikbaar aan zijn opvatting blijft vasthouden, dreigt een verwerping van het
ontwerp, die noodwendig een kabinetscrisis ten gevolge zal moeten hebben. Aalberse,
die Nolens - in 1931 overleden - als leider der katholieke tweede-kamerfractie is
opgevolgd, weet op het laatste oogenblik te bewerken, dat de beslissing wordt
aangehouden. Binnenskamers wordt dan tusschen den minister en de leiders der drie
rechtsche groepen een compromis gesloten. De opcentenheffing wordt beperkt tot
de tariefposten, die betrekking hebben op artikelen, die in Nederland niet
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worden geproduceerd. Zoo wordt het gevaar op het laatste oogenblik wel afgewend,
doch het gebeurde heeft allerminst bijgedragen tot een verbetering der verhouding
tusschen Colijn en de roomschkatholieken.
Algemeen heerscht in het najaar van 1932 de overtuiging, dat het rechtsche bewind
op zijn laatste beenen loopt. Tegen de geweldige moeilijkheden van dezen crisistijd
is de coalitie niet opgewassen. Dat na de verkiezingen van 1933 zal moeten worden
aangestuurd op een rechtsch parlementair bewind, verneemt men thans bij het
algemeen politiek debat van geen der rechtsche sprekers. Het verlangen gaat naar
een kabinetsformatie op andere, kan het zijn breedere, basis. Er is dan ook
onmiskenbaar toenadering tusschen rechter- en linkerzijde. Alleen niet met de
sociaal-democraten. Dezen isoleeren zich integendeel hoe langer hoe meer. Aalberse
heeft op de vraag of zijn partij bereid zou zijn met de sociaal-democraten samen te
werken geantwoord - hij kan helaas niet zeggen ‘dat daar geen woord Fransch bij is’
- ‘Le silence aussi est une opinion’.
De kloof tusschen de ‘burgerlijke’ partijen en de sociaal-democraten wordt in
Februari 1933 nog aanzienlijk vergroot. Op den 4en van die maand slaat het grootste
deel der bemanning van het zich in Indië bevindend oorlogsschip De Zeven Provinciën
aan het muiten. De muiters kiezen op eigen gezag met het schip zee en worden na
eenige dagen varens met geweld tot overgave gedwongen. De houding der
sociaal-democraten tegenover het gebeurde is hoogst twijfelachtig. In de
staten-generaal weigeren zij het optreden der muiters onomwonden af te keuren.
Daarentegen hebben zij hevige critiek op de houding der regeering. De wijze, waarop
de muiterij bedwongen is, qualificeeren sommigen hunner als ‘moord’. Hun pers
doet onverholen van haar sympathie met de muiters blijken. De regeering verbiedt
daarom aan de militairen het lezen der sociaal-democratische bladen en bepaalt, dat
militairen geen lid meer mogen zijn van een sociaal-democratische organisatie.
In dezelfde dagen komt de regeering met de meerderheid der tweede kamer in
conflict. Een voorstel van den minister van justitie om op de uitgaven voor de
rechterlijke macht te bezuinigen door opheffing van een aantal rechtbanken en
kantongerechten wordt afgewezen. Dit resultaat wordt bereikt doordat de
christelijk-historischen zich bij de oppositioneele linkerzijde hebben aangesloten.
De regeering besluit daarop tot een ontbinding der tweede kamer, om aldus de
verkiezing, die toch in den zomer van 1933 moet plaats hebben, te vervroegen. Het
is een rationeele oplossing.
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Het kabinet is uitgeregeerd. Het is uitgesloten, dat het met deze kamer nog de
maatregelen zal kunnen tót stand brengen, die de steeds ernstiger wordende financieele
en economische toestand vordert. Bovendien is een kamer, die aan den vooravond
van haar vernieuwing staat, voor dergelijk ingrijpend werk niet de meest geschikte.
Hoe eer een nieuwe kamer en een nieuw kabinet zullen kunnen optreden, hoe beter
het zal zijn. Dat dit nieuwe kabinet weder een rechtsch kabinet zal zijn, verwacht
niemand. Tegen de stormen van dezen tijd is de coalitie niet bestand gebleken.
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Hoofdstuk XIX
Op breeder grondslag
De verkiezingen van 1933 brengen de grootste winst aan het linksche extremisme.
De communisten zien het aantal hunner zetels verdubbeld. Bovendien treedt een
revolutionair socialist de tweede kamer binnen, die in de praktische politiek niet veel
van hen verschilt. Hij noemt zich aanhanger van Lenin en bestempelt de officieele
communisten als ‘stalinisten’, die volgens hem ontrouw zijn geworden aan de ware
communistische beginselen. Voor een buitenstaander zijn deze verschillen moeilijk
waarneembaar. Deze extremistische groei geschiedt grootendeels ten koste der
sociaal-democraten. Zij verliezen twee mandaten. Gelijk te verwachten was, heeft
de meer revolutionaire houding, die zij in de laatste jaren hebben aangenomen, hen
niet gebaat. De werkelijk revolutionair gezinde vertrouwt hun halfslachtigheid toch
niet.
Daarnaast vertoont de verkiezingsuitslag ook een strooming naar rechts. Ook in
Nederland is het fascisme en nationaal-socialisme opkomende. Het heeft zich
georganiseerd in tal van partijen en partijtjes. Geen dezer heeft succes. De
belangrijkste nationaal-socialistische organisatie - de N.S.B. van Mussert - heeft
trouwens aan den verkiezingsstrijd geen deel genomen. Wei wordt een zetel veroverd
door een Verbond voor Nationaal Herstel, een semi-fascistische organisatie. Dit
verbond heeft den oud-opperbevelhebber van land- en zeemacht generaal Snijders
aan het hoofd zijner candidatenlijst geplaatst. Deze candidatuur heeft alleen de
strekking aan de lijst een vlag te verschaffen. Want Snijders is niet voornemens een
kamerzetel te aanvaarden en laat dezen, als hij gekozen wordt, dan ook aan zijn
opvolger op de lijst over.
Al deze fascistische en semi-fascistische organisaties zijn een reactie tegen de
democratische ontwikkeling der laatste vijftien jaren. Zij wenschen in het staatsbestel
het zwaartepunt te verplaatsen van het parlement naar de kroon. Van de laatste alleen
moeten de ministers afhankelijk zijn. De macht van het parlement moet belangrijk
worden ingeperkt. Niet allen gaan zoo ver, dat
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zij het tot een louter adviseerend lichaam zouden willen maken, doch aan zijn
bemoeiingen met de uitvoerende macht, die oorzaak zijn, dat de ministers het
doorloopend naar de oogen zien, moet zeker een einde komen. Deze stroomingen
krijgen door de gebeurtenissen der laatste jaren veel wind in de zeilen. De slechte
economische toestand heeft veel ontevredenheid gewekt en als de zaken slecht gaan,
krijgen de regeering en de politieke partijen gemakkelijk de schuld. Het gebeurde
met De Zeven Provinciën heeft bovendien den nadruk gelegd op een aantal zwakke
punten bij de handhaving van het gezag. Dat dit gezag versterking behoeft, daarvan
zijn velen overtuigd, maar niet iedereen begrijpt het zoo, dat die versterking kan
worden bereikt met behoud der democratische staatsinstellingen.
Veel meer dan in de fascistische of nationaal-socialistische bedding komt de stroom
naar rechts echter terecht in de bedding der anti-revolutionaire partij. Colijn, de
aanvoerder van al haar verkiezingslijsten, is bij dezen stembusstrijd de man. In hem
ziet men de krachtige figuur, die het land zal kunnen redden. De muiterij op De Zeven
Provinciën heeft hem forsche taal doen spreken, die velen thans gaarne hooren. ‘Voor
een sterk gezag! Stemt Colijn!’ luidt de anti-revolutionaire verkiezingsleuze. De
campagne pakt. De anti-revolutionairen winnen twee zetels. Zij zijn behalve de
extremisten de eenige der oude partijen, die succes heeft. Roomsch-katholieken,
christelijk-historischen, vrijzinnig- en sociaal-democraten, allen raken een of meer
zetels kwijt. Het aantal eenmanspartijen neemt weer toe. Men telt er niet minder dan
zes. De rechterzijde heeft in haar geheel nog wel een flinke meerderheid - 58 stemmen
-, doch trekt men er de afgevaardigden af, die niet tot de partijen der coalitie behooren,
dan blijven er maar 52 stemmen over.
Op een zoo smalle basis wenscht Colijn, die overeenkomstig den uitslag der
verkiezingen met de kabinetsvorming wordt belast, niet te formeeren. De hem
verstrekte opdracht - formatie van een parlementair kabinet zonder meer - laat hem
vrijheid van beweging voor allerlei oplossingen. Hij kiest voor een kabinet op den
grondslag van een samenwerking tusschen vijf partijen, de drie partijen der rechtsche
coalitie met de liberalen en de vrijzinnig-democraten. Daarbij volgt hij de oude
methode, toezending van een concept-regeeringsprogram aan de vijf parlementaire
groepen. Deze formatie mislukt, in hoofdzaak, omdat de roomschkatholieken niet
tot overleg op een zoo breeden grondslag bereid zijn. Zij willen met de liberalen niet
samenwerken. Tegen een parlementair kabinet van de drie rechtsche groepen met
de
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vrijzinnig-democraten hebben zij geen bezwaar, tegen een coalitiekabinet desnoods
ook niet, maar een kabinet met de liberalen levert onvoldoenden waarborg voor
homogeniteit. De christelijk-historischen zijn tot overleg op de basis van vijf of drie
fracties bereid, doch verwerpen beslist de formatie op den grondslag van vier partijen.
Indien men de basis verbreeden wil, dan moet men zoowel de liberalen als de
vrijzinnig-democraten uitnoodigen. Echter durven de christelijk-historischen het ook
wel op den grondslag der drie rechtsche partijen alleen aan. Tot dit laatste is Colijn
zeer bepaald niet geneigd en zoo legt hij zijn opdracht tot formatie van een
parlementair kabinet neer.
Evenals dit in 1929 met Ruys het geval is geweest, aanvaardt Colijn aanstonds
een andere opdracht. Deze luidt tot formatie van een ‘crisiskabinet’. Of het kabinet
parlementair of extra-parlementair zal zijn, wordt aldus in het midden gelaten. Deze
opdracht wordt uitgevoerd zonder overleg met parlementaire groepen. Het gevormde
kabinet zal echter in zijn wezen weinig verschillen van dat, hetwelk Colijn bij de
uitvoering zijner eerste opdracht voor oogen heeft gestaan. Het bestaat toch uit
vooraanstaande vertegenwoordigers van elk der vijf partijen, aan welke het
concept-program aanvankelijk is toegezonden. Het telt tien ministers. Het aantal
departementen wordt toch met één vermeerderd, doordat het departement van
economische zaken en arbeid wordt gesplitst in een departement van economische
en een van sociale zaken. Van de tien ministers zijn drie roomschkatholiek; de
anti-revolutionairen en de vrijzinnig-democraten ontvangen elk twee portefeuilles;
liberalen en christelijk-historischen telt het kabinet er van iedere groep één; de tiende
bewindsman, die voor buitenlandsche zaken, is niet bij een partij aangesloten, doch
behoort in het algemeen tot de vrijzinnige richting. Bedenkt men voorts, dat van de
tien ministers acht lid der tweede kamer zijn en dat zij daar zonder uitzondering
behooren tot de vooraanstaande leden hunner fracties - Colijn heeft de kamer om
zoo te zeggen ‘afgeroomd’ - dan is het heel moeilijk in het kabinet iets anders dan
een parlementair kabinet te zien. Men houdt echter vooral van roomsch-katholieke
zijde vol, dat het niet-parlementair is. Waar bij de formatie geen overleg met de
parlementaire fractie is gepleegd, kan men voor zijn optreden geen
verantwoordelijkheid aanvaarden, al is men bereid het in zijn beleid, als dit maar
even mogelijk blijkt, te steunen.
De houding der roomsch-katholieke fractie tegenover het kabinet belooft van den
aanvang af weinig goeds. Aalberse blijft het betreuren, dat het op zoo breeden
grondslag is opgetrokken. Het zal
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daardoor niet in staat zijn de hervormingen aan te brengen, die eisch des tijds zijn.
De roomsch-katholieken wenschen toch een ingrijpende wijziging onzer
staatsinstellingen. De grondwet berust nog steeds op den individualistischen grondslag,
die in 1848 is gelegd. De tijd van het individualisme is echter voorbij. Een ingrijpende
wijziging is noodig. Bedrijfsorganisatie - ‘ordening’ - is noodig en de grondwet heeft
voor die organisatie de basis te vormen. De regeering daarentegen acht den tijd voor
zoo'n grondwetsherziening nog niet gekomen. De denkbeelden omtrent de nieuwe
vormen zijn nog uitermate vaag. Het is heel anders dan in 1848, toen Thorbecke en
de zijnen zeer concreet wisten aan te geven, wat zij wenschten. Thans is dit alles nog
zoo vlottend, dat hier veel meer een terrein ligt voor studieobject der politieke partijen
dan voor concrete regeeringswerkzaamheid.
De regeering ziet haar taak vooral in het bevorderen eener ‘aanpassing’ van het
staatsbestuur en het economische leven aan de zoozeer gewijzigde internationale
economische verhoudingen. Voorop staat daarbij de saneering der staatsfinanciën.
Het tekort op de begrooting voor 1934 wordt becijferd op 190 millioen. Om dit te
dekken zijn ingrijpende maatregelen - zoo van bezuiniging als belastingverhooging
- noodig. Daarnaast vordert het probleem de werkloosheid alle aandacht. Blijvende
verbetering is hier alleen te verkrijgen door vermeerdering der werkgelegenheid in
het particuliere bedrijfsleven. Zonder vermindering der productiekosten is die niet
te bereiken. Dit beteekent in veel gevallen vermindering der loonen, doch ook de
kapitaallasten moeten omlaag. Rechtstreeks ingrijpen in de particuliere loons- en
kapitaalsverhoudingen kan de regeering niet. Zij kan wel haar steunpolitiek binden
aan voorwaarden op het stuk van loonen en kapitaallasten. Ook kan zij door verlaging
van de salarissen van het overheidspersoneel stimuleerend werken. De moeilijkheid
is bij dit alles, dat loonsverhoudingen op korten termijn kunnen worden gewijzigd,
doch dat de lasten van renten en huren ‘vaste lasten’ zijn, gebonden aan contracten,
die op langen termijn zijn gesloten. Dit stelt de regeeringspolitiek telkens weer bloot
aan het verwijt, dat zij de loonen aantast, doch het kapitaal ontziet.
Er ontstaat tegen de ‘aanpassingspolitiek’ der regeering daardoor een toenemende
oppositie. Deze komt in de eerste plaats van de zijde der sociaal-democraten. Hun
zienswijze is, dat het beleid der regeering, doordat het de koopkracht der massa
vermindert, ons hoe langer hoe dieper in de crisis brengt. Wil men de crisis
overwinnen, dan moet juist de koopkracht worden verhoogd. Daarom bepleiten de
sociaal-democraten een ‘koopkrachtpolitiek’
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op de verbetering van salarissen, loonen en werkloozensteun gericht. De regeering
daarentegen meent, dat zoo'n politiek wel tijdelijk eenig soulaas kan geven, maar op
den duur tot veel grooter moeilijkheden zal moeten leiden.
Daarbij gaat geleidelijk het monetaire probleem een steeds grooter rol spelen. Het
aantal twijfelaars aan de juistheid eener politiek, die vasthoudt aan de goudwaarde
van den gulden, neemt toe. Men vindt de voorstanders eener ‘devaluatie’ in nagenoeg
alle politieke partijen. De politieke scheidingslijn wordt door een monetaire doorkruist.
Het vraagstuk wordt zeer acuut, wanneer in het voorjaar van 1935 de belgische frank
devalueert. De roomschkatholieke minister van economische zaken Steenberghe opvolger van Verschuur, die, aanvankelijk uit het kabinet-Ruys in het kabinet-Colijn
overgegaan, wegens gezondheidsredenen in het voorjaar van 1934 is afgetreden - is
van oordeel, dat Nederland dit voorbeeld moet volgen. Als hij voor deze gedachte
in het kabinet geen steun vindt, treedt hij af. Een ander roomsch-katholiek, de
industrieel Gelissen, vervangt hem, klaarblijkelijk zeer ten ongenoegen der katholieke
parlementaire leiding, die openlijk van haar groot vertrouwen in Steenberghe doet
blijken.
Kort te voren is de vrijzinnig-democratische minister van onderwijs Marchant
afgetreden. Diens beleid tegenover de openbare school heeft ter linkerzijde tot ernstige
critiek aanleiding gegeven. Ter wille van de bezuiniging heeft hij de openbare scholen
bij tientallen opgeheven. Een gelijke maatregel tegenover de bijzondere scholen blijft
achterwege. Hier heeft de overheid geen bevoegdheid en een wetswijziging om haar
die te verleenen stuit met het oog op de grondwettelijk gewaarborgde vrijheid van
onderwijs op ernstige moeilijkheden. Dan had echter, zoo meent de oppositie, de
minister ook van het opheffen van openbare scholen moeten afzien, want zoo wordt
de openbare bij de bijzondere school achtergesteld. Ook in 's minister eigen partij
gaat het vertrouwen in hem steeds meer te loor. Als men in het voorjaar van 1935
plotseling verneemt, dat de minister reeds sedert eenige maanden in het geheim tot
de roomsch-katholieke kerk behoort, leggen velen verband tusschen deze bekeering
en de door hem gevoerde schoolpolitiek. Deze geloofsverandering maakt het bij de
in Nederland bestaande politieke verhoudingen onmogelijk, dat Marchant de
vrijzinnig-democratische partij in het kabinet blijft vertegenwoordigen. De minister
ziet zich dan ook gedwongen zijn ontslag te nemen en zegt tegelijkertijd zijn
lidmaatschap van de vrijzinnig-democratische partij op.
Onder deze weinig gunstige omstandigheden komt in den zomer
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van 1935 een groot wetsontwerp tot verlaging der rijksuitgaven - het
‘bezuinigingsontwerp’ - bij de tweede kamer in openbare behandeling. Het geeft
aanleiding tot een omvangrijk debat over de economische politiek. Men ziet die
politiek vooral belichaamd in de personen van den minister-president en den minister
van financiën, den vrijzinnig-democraat Oud. Als de ‘aanpassingspolitiek van
Colijn-Oud’ wordt zij in de eerste plaats van socialistische en communistische zijde
fel aangevallen. Ook de katholieken komen er tegen in verzet. Aalberse verwijt haar
eenzijdigheid. De regeering wil geen ‘devaluatie’, maar ‘deflatie’. Zij past de laatste
echter eenzijdig toe op de loonen en salarissen en laat, behoudens een enkelen
incidenteelen maatregel, de vaste lasten ongemoeid. Aalberse stelt het dilemma:
devaluatie of consequente deflatie. De laatste vordert een complex van ineensluitende
maatregelen, waardoor geheel het kostenpeil naar beneden wordt gedrukt. Tusschen
deze twee heeft de regeering te kiezen. De regeering weigert deze keuze. Devalueeren
wil zij niet en Aalberses consequente deflatie acht zij een onmogelijkheid. Zij is
bereid maatregelen te bevorderen tot verlaging van sommige huren en renten, doch
weigert met name een gedwongen verlaging van de hoofdsommen der schulden. De
Geer is zelfs tegen incidenteele maatregelen tot verlaging van huren en renten gekant.
Boven den warwinkel, die daardoor zou ontstaan, zou hij dan nog de voorkeur geven
aan devaluatie.
Het debat eindigt met een conflict tusschen het kabinet en de katholieke
kamerfractie. Geprikkeld door de uit katholieken kring geoefende critiek eischt Colijn,
wil het kabinet zijn taak kunnen voortzetten, een uitdrukkelijke uitspraak van
vertrouwen van dien kant. Zoo'n uitspraak wordt door Aalberse met zooveel woorden
geweigerd. De ministers bieden daarop hun ontslag aan. Aalberse ziet zich belast
met de formatie van een parlementair kabinet. Hij kan voor de uitvoering van deze
opdracht alleen steun vinden bij de sociaal-democraten. Die basis is hem te smal en
zoo legt hij na enkele dagen zijn opdracht weer neer. Opnieuw tot de kabinetsformatie
geroepen, vormt Colijn een ‘extra-parlementair kabinet op breeden grondslag’. Het
is in zijn wezen het oude kabinet, dat aanblijft. Alleen wordt de nog steeds niet
vervulde vacature-Marchant ingenomen door een ander vrijzinnig-democraat,
Slingenberg, met dien verstande, dat deze niet aan onderwijs komt, doch aan sociale
zaken. De christelijk-historische minister van laatstgemeld departement, Slotemaker
de Bruine, gaat naar onderwijs over. Voorts wordt het departement van economische
zaken gesplitst; de landbouw krijgt een afzonderlijk departement
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onder Deckers, roomsch katholiek, tot dusver minister van defensie. Van laatstgemeld
departement heeft Colijn de portefeuille aangeboden aan Goseling, voorzitter van
het bestuur der katholieke staatspartij, die in de katholieke kamerfractie de ziel is
van het verzet tegen de politiek van Colijn en Oud en die den invloed van Aalberse
op die fractie meer en meer gaat overschaduwen. Colijn heeft gehoopt op deze wijze
het vertrouwen der katholieke fractie te winnen, doch Goseling heeft de portefeuille
geweigerd. Colijn besluit dan de portefeuille van defensie voorloopig zelf te beheeren,
tegelijk met die van koloniën, waarmede hij sinds de formatie van 1933 is belast.
Deze voorloopige waarneming zal tot het aftreden van het kabinet in 1937 bestendigd
blijven.
Het aldus gereconstrueerde kabinet verschijnt eerst na de opening der zitting
1935/36 voor de staten-generaal. Dan blijkt, dat de katholieken zich bij den toestand
neerleggen en wordt het bezuinigingsontwerp spoedig tot wet verheven. Toch blijft
de verhouding tusschen het kabinet en de roomsch-katholieke fractie er ten hoogste
een van gewapenden vrede. De katholieke partijleiding is tegenover de katholieke
ministers - waaronder niemand minder dan de minister van justitie Van Schaik, die
van 1929 tot 1933 de tweede kamer heeft gepresideerd - weinig vriendelijk gezind.
Op een groote vergadering der staatspartij zitten de ministers zoo ongeveer op de
zondaarsbank.
In ditzelfde najaar van 1935 doen de eerste nationaal-socialisten hun intrede in de
staten-generaal en wel in de eerste kamer. De N.S.B. heeft toch in April voor het
eerst aan de verkiezingen - die voor de provinciale staten - deelgenomen. De
ontevredenheid over het regeerbeleid, samenhangende met den steeds slechter
wordenden economischen toestand, heeft haar den wind zeer in de zeilen geblazen.
Zij heeft ongeveer acht percent van de stemmen verworven, voor een nieuwe partij
een ongekend groot resultaat. Ware de eerste kamer in haar geheel aan de beurt van
aftreding geweest, dan zou zij aanstonds vier van de vijftig zetels hebben verworven.
De aftreding der kamer geschiedt echter bij helfte en zoo is bij de periodieke
verkiezing van Juli 1935 het aantal nationaal-socialistische zetels tot twee beperkt
gebleven. De richting, die zij vertegenwoordigen, stelt zich lijnrecht tegenover de
beginselen der democratie. Zij wenscht geen ‘partij’ te zijn, doch noemt zich een
‘beweging’. Als ‘leidend beginsel’ verkondigt zij: ‘Voor het zedelijk en lichamelijk
welzijn van een volk is noodig een krachtig Staatsbestuur, zelfrespect van de natie,
tucht, orde, solidariteit van alle bevolkingsklassen en het voorgaan van het algemeen
(nationaal) belang boven het groepsbelang en
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van het groepsbelang boven het persoonlijk belang.’. Zij verlangt ‘herziening van
het kiesrecht onder uitschakeling van den steeds onzedelijker vormen aannemenden
en steeds onnutter wordenden kiesstrijd’. Haar ideaal is de één-partij-staat op
corporatieven grondslag georganiseerd naar het voorbeeld van Duitschland en Italië.
Men kan haar noch tot de linker- noch tot de rechterzijde rekenen. Zij neemt een
geheel afzonderlijke plaats in.
Veel beter nog dan uit haar program kent men de N.S.B. aan haar gedragingen.
Alles is bij haar ‘made in Germany’. Zij huldigt het ‘leidersbeginsel’. Zooals Hitler
de ‘Führer’ is, wil Mussert de ‘Leider’ zijn. Zooals de duitsche partij haar ‘Gauleiter’,
heeft de nederlandsche haar ‘kringleiders’. Zooals de duitsche partij haar S.A. kent,
heeft de nederlandsche haar W.A. opgericht. Een ‘Jeugdstorm’ is de nederlandsche
uitgave der ‘Hitler Jugend’.
De methode van optreden is ook al aan die der duitsche nationaal-socialisten gelijk.
De vuist moet de plaats innemen van het argument. De N.S.B. is een gevaar voor de
openbare orde. Terwijl zij zelf doorloopend de terreur beoefent, neemt zij de houding
aan, alsof anderen haar terroriseeren. Zij laat in vergaderingen van politieke
tegenstanders witte muizen los, werpt met rotte eieren, steelt aktetasschen van het
podium, verstoort tooneelvoorstellingen en filmvertooningen als het vertoonde haar
niet aanstaat en doet nog veel meer van dergelijke fraaügheden. Maar als aan haar
vertegenwoordigers in eerste kamer deze dingen onder het oog worden gebracht,
heet het alles de schuld van anderen. Terwijl die vertegenwoordigers voorts, daarbij
evenzeer het duitsche voorbeeld volgende, zich met de meest ongegronde
beschuldigingen keeren tegen joden en vrijmetselaars. Men kan van de N.S.B. in één
woord zeggen, dat haar optreden door en door onnederlandsch is. Dat optreden zal
de regeering verplichten met strafmaatregelen te komen tegen het dragen van politieke
uniformen en het vormen van particuliere weerkorpsen.
Ondanks de oplossing der kabinetscrisis blijft de positie der regeering moeilijk.
Een nieuwe crisis dreigt in December 1935. Dan is een wetsontwerp tot bezuiniging
op de onderwijsuitgaven aan de orde. Tegen de daarin voorkomende bepalingen om
het minimum aantal leerlingen, voor de subsidieering eener bijzondere school
vereischt, te verhoogen, ten einde aldus tot opheffing der kleinere bijzondere scholen
te dringen, rijst ter rechterzijde ernstig verzet. Dat dit gedeelte van het ontwerp zal
worden afgewezen, schijnt wel zeker. Om een crisis te voorkomen - te ernstiger,
waar ditmaal niet alleen de katholieken, maar de geheele rechterzijde in oppositie
zou zijn - neemt de regeering deze bepalingen voor-
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loopig terug en benoemt een staatscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers der
zes groote partijen van rechts en links, in de hoop, dat deze binnenskamers tot een
compromis zullen komen. Dit doel zal inderdaad worden bereikt, al zal het in het
land bij de voorstanders der openbare school, die door de politiek van den afgetreden
minister Marchant diep zijn gekwetst, maar matige bevrediging wekken.
In den zomer van 1936 blijkt opnieuw, dat er voor de economische politiek van
de regeering in de tweede kamer eigenlijk geen meerderheid is. Een wetsontwerp tot
verlaging van sommige ‘vaste lasten’ wordt - na een uitvoerige algemeene
beraadslaging - door verwerping van het eerste artikel principieel afgewezen. De
tegenstemmers behooren in hoofdzaak tot alle groepen der rechterzijde en tot de
liberalen. De roomsch-katholieken houden vast aan hun dilemma: devaluatie of
consequente deflatie en achten, wat de regeering voorstelt, niet consequent. Goseling
is ditmaal hun woordvoerder. Hij heeft Aalberse als voorzitter der katholieke fractie
vervangen, toen deze in April 1936 als opvolger van den overleden president Ruys
de Beeren-brouck het presidium der kamer heeft aanvaard. De andere opposanten
willen van geheel dit ingrijpen in de privaatrechtelijke schuldverhoudingen niet
weten. Onderling denken zij echter ook weer niet gelijk. Sommigen hunner zijn
‘devaluïsten’. Anderen, vooral de anti-revolutionairen, houden onwrikbaar vast aan
den gouden standaard, doch willen de aanpassing alleen bereiken langs natuurlijken
weg. Het is duidelijk, dat - al vindt het regeeringsvoorstel geen meerderheid - er voor
een andere politiek evenmin een meerderheid in de kamer is. De minister van
financiën, die het ontwerp heeft verdedigd, heeft verklaard, dat de regeering van de
verwerping geen ‘halszaak’ maakt. Het kabinet zal zijn taak blijven voortzetten, in
het vertrouwen, dat het ook langs den weg der natuurlijke aanpassing zijn doel zal
bereiken.
Steeds meer begint het monetaire probleem de politieke verhoudingen te
vertroebelen. Devaluïsten en anti-devaluïsten treft men in nagenoeg alle partijen aan.
In het laatst van September veranderen deze verhoudingen net één slag. Als ook de
laatst overgebleven ‘goudlanden’ - Frankrijk en Zwitserland - hun munt van het goud
losmaken, acht de nederlandsche regeering het onhoudbaar harerzijds de goulwaarde
van den gulden te handhaven. Zij besluit den gouden standaard prijs te geven. Behalve
bij de communisten in de tweede en de nationaal-socialisten in de eerste kamer vindt
dit besluit in het parlement algemeene instemming. Ook de meest overtuigde
voorstander van den gouden standaard begrijpt dat het thans niet anders kan.
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Inmiddels heeft de regeering toch een herziening der grondwet ondernomen. Zij
draagt echter een zeer partieel karakter. Een nieuw hoofdstuk - ‘Van openbare
lichamen voor beroep en bedrijf’ - zal worden opgenomen. De beteekenis daarvan
schijnt grooter dan zij is. De vraag, of dergelijke lichamen zullen worden ingesteld
en of ze verordenende bevoegdheid zullen krijgen, wordt geheel aan de beslissing
van den lateren wetgever overgelaten. Ook de bestaande grondwet laat dit reeds toe.
Over deze ‘ordening’ is in de laatste jaren heel veel te doen geweest. De liberalen
zijn er al heel weinig voor geporteerd. De katholieken en de sociaal-democraten
spreken er met groote warmte over. Vrijzinnig-democraten, anti-revolutionairen en
christelijk-historischen leggen bovenal den nadruk op de noodzakelijkheid, dat de
nieuwe organisatie uit de maatschappij moet opkomen. De overheid moet hier de
behulpzame hand bieden, doch opleggen moet zij de organisatie niet. Middelen om
haar te bevorderen zijn de verbindendverklaring van ondernemersovereenkomsten
en collectieve arbeidsovereenkomsten, waarvoor wettelijke regelingen in deze jaren
tot stand komen. Die regelingen voorzien tevens in de mogelijkheid dergelijke
overeenkomsten te ontbinden, indien zij geacht moeten worden strijdig te zijn met
het algemeen belang. Het bewaren van het juiste midden tusschen vrijheid en
gebondenheid voor de bedrijfsgenooten zelf en tusschen het belang van producent
en consument is hier het groote probleem.
De grondwetsherziening heeft ook het vraagstuk van den ‘revolutionairen
volksvertegenwoordiger’ aangepakt. Men wil uit de vertegenwoordigende lichamen
weren hen, die het met den eed op de grondwet niet zoo nauw nemen en er niet voor
zouden terugschrikken onze staatsorde langs anderen dan wettigen weg te veranderen.
Het probleem is opgekomen naar aanleiding van het optreden der communisten. De
nationaal-socialisten zien de bepalingen echter als in het bijzonder tegen hen gericht.
Vrijzinnigen sociaal-democraten voelen voor voorschriften van dezen aard niet. Het
beginsel, dat de volksvertegenwoordiging uitdrukking moet geven aan alles, wat in
het volk leeft, vordert, dat de kiezers in hun keuze vrij moeten zijn. Ook dreigt het
gevaar, dat men aldus de revolutionaire partijen dringt naar een ondergrondsche actie,
die veel moeilijker te bestrijden is dan openlijk optreden. De bepalingen krijgen in
eerste instantie wel een meerderheid in beide kamers, doch het is zeer de vraag, of
zij straks bij de tweede behandeling de vereischte meerderheid van twee derden
zullen behalen.
Herziening der grondwet brengt een ontbinding der beide
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kamers met zich. Zij vindt in het voorjaar van 1937 plaats. Voor de tweede kamer
valt de verkiezing ongeveer samen met het tijdstip, waarop de normale periodieke
verkiezing zou moeten zijn gehouden. De verkiezing zal in zooverre ook een normaal
karakter dragen, dat de grondwetsherziening haar in geen enkel opzicht zal
beheerschen. Men kan wel zeggen, dat de stembusstrijd loopt over alle politieke en
economische problemen, behalve over de herziening der grondwet. Hij valt bovendien
in een periode, waarin het economisch leven een zichtbare opleving vertoont. De
werkloosheid wordt minder en het dieptepunt schijnt voor 's rijks financiën voorbij.
Men begint voor de toekomst weer wat moed te scheppen.
Dit laatste draagt er ongetwijfeld toe bij, dat bij de parlementaire leiders der
rechtsche partijen de wensch naar herstel der coalitie weer levendig wordt. Men wil
van de breede regeeringsbasis der laatste jaren naar den smalleren grondslag der
rechtsche samenwerking terug. Bij het algemeen debat over de begrooting voor 1937
wordt deze gedachte in beide kamers onomwonden uitgesproken. De leiders van alle
drie partijen stemmen daarin overeen, dat een samengaan van allen, die op
‘positief-christelijken’ grondslag staan, onmiddellijk is aangewezen.
Deze dingen hoort Colijn niet graag. Hij blijft pleiten voor een breedere
samenwerking. Het bezorgt hem in de eerste kamer uit christelijk-historischen mond
het verwijt, dat hij ‘de zegenrijke beteekenis van de rechtsche samenwerking, ook
in het verleden’ te weinig in het licht heeft gesteld. Colijn voelt zich dan verplicht
er tegen op te komen ‘dat dit Kabinet in eenigerlei zin minder principieel zou zijn
geweest dan met vele vorige Kabinetten het geval was’. Hij herinnert er aan, dat hij
in drie rechtsche kabinetten heeft gezeten en mag ‘met de hand op het hart’ verklaren,
dat de moeilijkheden, die er zijn geweest over practische beginselen, in dit kabinet
niet grooter zijn geweest dan in een dier rechtsche kabinetten.
Men mag na deze uitspraak niet anders verwachten dan dat, indien na de
verkiezingen op een rechtsch kabinet zal worden aangestuurd, daarbij op Colijns
medewerking niet zal zijn te rekenen. De uitkomst zal het echter anders leeren.
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Hoofdstuk XX
De laatste jaren
De verkiezingsuitslag is in 1937 bijzonder gunstig voor Colijn. Wederom heeft hij
alle anti-revolutionaire lijsten aangevoerd. Aan de stembuscampagne heeft hij
persoonlijk een zeer ruim aandeel genomen. In alle plaatsen van eenige beteekenis
heeft hij het woord tot de kiezers gericht en nooit zag men in Nederland een zoo
grooten toeloop van hoorders van de meest verschillende richting. Het aantal
anti-revolutionaire zetels stijgt van 14 op 17. Aangenomen mag worden, dat het
aantal werkelijke anti-revolutionairen onder de kiezers niet meer dan een percent of
twaalf bedraagt. Een groot deel der op Colijn uitgebrachte stemmen moet dus
afkomstig zijn uit ruimeren kring dan dien zijner engere geestverwanten.
Op een soortgelijk succes, zij het lang niet in dien omvang, mogen de
vrijzinnig-democraten bogen. Hun lijstaanvoerder is overal de minister van financiën
Oud geweest. Zij zijn sedert 1929 in de dalende lijn gegaan. In 1933 hebben zij maar
iets meer dan 5 percent der stemmen verkregen. Bij het toen bestaande systeem van
zetelverdeeling hebben zij voor de enkele duizenden stemmen, waarmede zij die 5
percent te boven gingen, nog een zesden zetel als ‘restzetel’ verworven, hetgeen
overigens toch al een zetel minder was dan in 1929. Sedert is de kieswet zoodanig
gewijzigd, dat, hadde die nieuwe regeling reeds in 1933 gegolden, hun aantal zetels
tot vijf beperkt zou zijn gebleven. De neergaande beweging heeft zich bij de
verkiezing voor de provinciale staten in 1935 voortgezet. Naar het toen verkregen
stemmenpercentage zouden bij een tweede-kamerverkiezing slechts vier zetels zijn
toegewezen. Thans klimmen de vrijzinnig-democratische cijfers tot bijna 6 percent
en de zesde zetel wordt ondanks de gewijzigde kieswet ruimschoots verkregen. Zoo
heeft de combinatie ‘Colijn-Oud’, het teeken, waarin de regeering meer en meer is
komen te staan - ‘C & O is toch voordeeliger’ heeft een caricaturist met een toespeling
op de reclame-leus van een bekend confectie-bedrijf geteekend - bij dezen
stembusstrijd een onmiskenbaar succes geboekt.
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Men leide hieruit intusschen niet af, dat de tegenstanders der regeeringspolitiek van
de laatste jaren uitsluitend slagen hebben ontvangen. Bij een stelsel van evenredige
vertegenwoordiging ziet men dikwijls de merkwaardigste verschuivingen. De
sociaal-democraten, die doorloopend in de oppositie zijn geweest, winnen één zetel.
Zij winnen dien echter met slechts een half percent vooruitgang van stemmen. Voor
hen - en in nog veel sterker mate voor de katholieken - heeft de wijziging der kieswet,
die voor een partij gunstiger werkt naarmate de partij grooter is, mede tot het goede
resultaat bijgedragen. De katholieken, die het bewind evenmin vriendelijk gezind
zijn geweest, gaan één percent vooruit, doch winnen door de nieuwe kiesregeling
drie zetels.
Tot de tegenstanders van het bewind behoort natuurlijk ook de N.S.B. die geheel
het democratische parlementaire systeem vijandig gezind is. Zij komt thans voor het
eerst bij een verkiezing voor de tweede kamer uit en verwerft aanstonds vier zetels.
Op zichzelf is dit een zeer beteekenend resultaat, doch de beweging heeft toch geen
reden tot juichen. Vergeleken bij de statenverkiezingen van 1935 is het percentage
harer aanhangers toch met de helft teruggeloopen. Haar leider Mussert, die overal
op haar lijsten de eerste candidaat is geweest - hij heeft zich daarbij laten aanbevelen
als ‘den man, zonder wien Nederland geen toekomst meer heeft’ -, besluit zelf geen
zitting in de kamer te nemen. Een opvolgende candidaat valt voor hem in.
De laatste groep der tegenstanders van het regeerbeleid, die winst boekt, is die der
christen-democraten. In 1933 door één lid vertegenwoordigd, komen zij thans met
twee leden terug. Hun heeft vooral wind in de zeilen geblazen, dat zij de nationale
ontwapening op hun program hebben gehandhaafd. Onder den invloed der gewijzigde
internationale omstandigheden hebben eerst de vrijzinnig-democraten, daarna ook
de sociaal-democraten dit punt geschrapt. Dit heeft stellig menige pacifist, die
daarover ontevreden is, zijn keuze op de christen-democraten doen bepalen.
Zeer verschillend zijn de partijen, die het gelag van al dezen stemmenvooruitgang
betalen. De communisten verliezen één zetel, de revolutionair socialist verdwijnt.
Met alle andere eenmanspartijen is hetzelfde het geval. Er is in de kamer van 1937
niet één van deze kleine groepen meer over. En de groep der
staatkundiggereformeerden, die tot dusver bij nagenoeg iedere verkiezing is
vooruitgegaan, valt thans van drie op twee zetels terug.
Het merkwaardigst is echter, dat de liberalen en de christelijk-historischen, wien
men toch werkelijk niet kan verwijten, dat zij het bewind-Colijn niet gesteund hebben,
evenzeer een groot
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stemmenverlies hebben te boeken. De christelijk-historischen gaan van 10 op 8, de
liberalen zelfs van 7 op 4 zetels terug. Van de eens zoo machtige liberale partij blijft
maar weinig over. Blijkbaar is hier een sterke zuiging naar de lijst-Colijn geweest,
al zullen beide groepen ook wel stemmen verloren hebben aan de nationaal-socialisten.
Alles te zamen genomen hebben de vijf partijen, die in het kabinet vertegenwoordigd
zijn geweest, in totaal ongeveer dezelfde sterkte behouden. Zij tellen samen thans
66 zetels tegen 65 in 1933. Het verschil is echter, dat de partijen der voormalige
coalitie in 1933 te zamen maar 52 zetels bezetten en thans tot 56 zetels geklommen
zijn.
Ongetwijfeld is het geheel in overeenstemming met den uitslag der verkiezingen,
dat aan Colijn opdracht tot formatie van een kabinet wordt verleend. Op grond van
de door hem vóór en gedurende den stembusstrijd aangenomen houding mag worden
verwacht, dat zijn formatie er wederom een op breeden grondslag zal zijn. Zijn eerste
pogingen gaan ook in die richting, maar als hij daarbij stuit op den tegenstand van
Goseling en De Geer en bovendien bij de parlementaire leiding der anti-revolutionaire
partij geen voldoenden steun blijkt te vinden, vormt hij uiteindelijk een rechtsch
kabinet. Uit het oude kabinet verdwijnen met de vrijzinnige ministers ook de zittende
roomsch-katholieke bewindslieden. De laatsten worden door vertegenwoordigers
der richting-Goseling vervangen. Goseling zelf vervangt Van Schaik aan justitie.
Steenberghe, die wegens bezwaren tegen de monetaire politiek in 1935 het kabinet
heeft verlaten, keert terug als minister van economische zaken; de splitsing van dit
departement wordt weder ongedaan gemaakt. Colijn laat ook koloniën en sociale
zaken aan roomsch-katholieke ministers over. Zelf wordt hij hoofd van een nieuw
departement - ‘Algemeene Zaken’ -; practisch beteekent dit een ministerschap zonder
portefeuille.
In het roomsch-katholieke kamp is men over het algemeen met deze formatie nogal
ingenomen. ‘Colijn-Oud’ is vervangen door ‘Colijn-Goseling’, constateert de
katholieke pers met voldoening. ‘Dit moet beteekenen, dat op het vorige Kabinet de
heer Oud zijn stempel heeft gedrukt en dat op het tegenwoordige de heer Goseling
zijn stempel zal drukken’, concludeert Albarda bij het algemeen politiek debat over
de begrooting in November 1937. En hij voegt daaraan toe: ‘Tot welk een slappe
figuur degradeert men zoo den minister-president.’
In de protestantsche kringen buiten de staten-generaal is men - ook onder Colijns
eigen geestverwanten - matig met dezen loop van zaken ingenomen. Men vreest er
een al te groot katholiek
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overwicht van. Men heeft ook daar van Colijn een dergelijke formatie niet verwacht.
Zij heeft aan zijn positie in hooge mate afbreuk gedaan. Hoe kon hij er toe komen,
zoo vraagt men zich af, de vrijzinnige ministers, die gedurende vier jaren zijn trouwe
steun waren, te laten gaan voor een Goseling, die hem gedurende al die jaren heeft
bestreden en een Steenberghe, die hem op een critiek moment in 1935 in den steek
heeft gelaten?
Bij het algemeen politiek debat van November 1937 staan de beide bondgenooten
van het jongste verleden - Colijn en Oud - thans tegenover elkander. Oud acht de
formatie in strijd met goede constitutioneele verhoudingen. Aldus bederft men de
kiezersuitspraak. Colijn heeft zijn succes behaald als de man van de breede
samenwerking. Een coalitie-kabinet mocht hij daarom niet vormen. Bleek een kabinet
op breeden grondslag door de houding van anderen onmogelijk, dan had hij van de
formatie moeten afzien. Colijn bestrijdt deze zienswijze. Hij had bij de
kabinetsformatie alleen te rade te gaan met de samenstelling der tweede kamer.
Daarin was de rechterzijde versterkt en alle rechtsche groepen hadden gepleit voor
een ‘positief-christelijk’ beleid. Daarmede moest bij de kabinetsformatie rekening
worden gehouden. Gekozen moest daarom worden tusschen een beslist christelijke
en een zoo breed mogelijke basis. Toen is ten slotte voor het eerste gekozen.
Het eerste werk van het kabinet is de hernieuwde behandeling met de
staten-generaal van de voorstellen tot grondwetsherziening. Bijzonders levert deze
niet op. Alleen behalen, gelijk te verwachten was, de bepalingen omtrent de
revolutionaire volksvertegenwoordigers de vereischte meerderheid van twee derden
in de tweede kamer niet, zoodat de grondwet op dit punt onveranderd blijft.
Vervolgens is aan de orde de versterking der defensie. De eerste maatregelen
daarvoor zijn nog onder het vorig kabinet genomen. Het is in de jaren na 1929 met
den volkenbond steeds bergafwaarts gegaan. De ontwapeningsconferentie is mislukt.
De bemiddeling in het conflict tusschen China en Japan evenzeer. Japan heeft er den
volkenbond om verlaten. In het najaar van 1933 heeft Duitschland dit voorbeeld
gevolgd. Het heeft voorts eerst de aan dit land te Versailles opgelegde
ontwapeningsbepalingen opgezegd, daarna het garantieverdrag van Locarno. Het vat
met kracht zijn herbewapening aan. Italië komt in conflict met den bond ter zake van
zijn geschil met Abessynië. Het zegt evenzeer zijn lidmaatschap op en ziet zich
onderworpen aan economische sancties. De sancties hebben niet het beoogde resultaat.
Als instrument tot handhaving van den vrede begint de volkenbond meer en meer te
falen. De kleine staten worden huiverig nog langer aan dergelijke sancties
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mede te werken. Zij keeren geleidelijk terug tot de vroegere politiek van neutraliteit.
Wil die neutraliteit kunnen worden gehandhaafd, dan moeten ook de kleine staten
hun bewapening opvoeren. De regeering brengt daarom een wijziging van de
dienstplichtwet tot stand, waarbij zoowel de jaarlijksche lichting als de oefeningstijd
belangrijk worden uitgebreid. Ook worden aanzienlijke bedragen uitgetrokken voor
de verbetering der technische uitrusting van leger en vloot.
De sociaal- en vrijzinnig-democraten hebben aan deze militaire maatregelen maar
ten deele hun stem gegeven. Zij vreezen, dat de regeering het zwaartepunt al te zeer
naar de militaire uitgaven verplaatst. Maar principieel staan zij tegenover het militaire
probleem thans heel anders dan eenige jaren geleden. Wij vermeldden reeds terloops,
dat beide partijen de nationale ontwapening uit haar program hebben geschrapt. De
vrijzinnig-democraten deden het in 1936, de S.D.A.P. een jaar later. Maar de eerste
symptomen eener veranderde opvatting hebben zich bij de laatste reeds in 1934
voorgedaan. Op haar congres van dat jaar heeft de partij het standpunt der ‘dappere
ongehoorzaamheid’ positief verlaten en uitgesproken, dat zij ‘onwettige acties, zoowel
van haar leden afzonderlijk als van de partij in haar geheel (verwerpt)’. Het is een
zeer belangrijke stap tot toenadering tot de andere partijen en al zal de regeering
daartoe niet aanstonds aanleiding vinden, het zal er op den duur toe leiden, dat voor
sociaal-democraten het verbod om militaire betrekkingen te bekleeden wordt
opgeheven.
De economische en sociale politiek van het kabinet verschillen in het wezen der
zaak niet van die van zijn voorganger. Het kabinet worstelt met dezelfde problemen
op dezelfde wijze. Daardoor ontkomt het niet aan het verwijt van socialistische zijde,
dat zijn beleid ‘liberaal-economisch’ is, hetzelfde verwijt, dat tegen het beleid van
het vorige kabinet ook door de roomsch-katholieken bij herhaling is gericht. Aldus
geformuleerd klinkt het bezwaar nogal zonderling. De politiek van diep-ingrijpen in
het economisch leven, die sedert het begin der jaren dertig wordt gevolgd, kan men
op allerlei gronden onjuist achten, doch liberaal-economisch is zij zeker niet. Het
loopt de regeering ook in zooverre niet mede, dat de verbetering in den economischen
toestand, die de jaren 1936 en 1937 hebben vertoond, waar voorbij schijnt. De
werkloosheidscijfers bewegen zich weer in stijgende lijn.
De financieele toestand blijft uiterst zorgelijk. De ergste gaten in het budget zijn
wel gedurende de jaren 1933 tot 1937 gestopt,
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maar de begrooting is nog allerminst gesaneerd. Ook de gemeentefinanciën baren
groote zorg. En bij dit alles komen thans de militaire maatregelen zeer groote eischen
aan de schatkist stellen. De nieuwe minister van financiën De Wilde - van
binnenlandsche zaken naar dat departement overgegaan - weet er niet goed raad
mede. Hij is opgetreden zonder dat hem een algemeen plan voor oogen staat.
Dat de regeering onder deze omstandigheden van nieuwe uitgaven - anders dan
voor de defensie en de bestrijding der werkloosheid - niet weten wil, is begrijpelijk.
Dit baart haar echter op sommige punten heel wat last. Verbetering der
ouderdomsverzorging is een in breede kringen levende wensch en een niet zeer
voorzichtige uitlating van Colijn in de verkiezingsdagen heeft hier verwachtingen
gewekt, die thans niet in vervulling gaan. Colijn heeft trouwens den financieelen
toestand in den zomer van 1937 met een veel te gunstig oog beschouwd. Dit heeft
ongetwijfeld bijgedragen tot zijn besluit om het met een kabinet op smallere basis
te wagen.
Dan is er het vraagstuk van de leerlingenschaal op de lagere scholen. Men beklaagt
zich ernstig, dat de klassen tengevolge van de bezuinigingspolitiek der laatste jaren
veel te groot zijn geworden. Hier maken uit de regeeringspartijen de
roomsch-katholieken het den christelijk-historischen minister van onderwijs
Slotemaker de Bruine zeer lastig. Zij willen hem tot zondenbok maken voor een
beleid, dat in zijn wezen het beleid van het geheele kabinet is en waarvoor de
roomsch-katholieke ministers dus niet minder verantwoordelijk zijn dan hun
protestantsche collega's. Zoo is er reeds van het begin af spanning in de nieuwe
regeeringscombinatie.
Bij het opstellen der begrooting voor 1939 ontstaan in den boezem van het kabinet
ernstige moeilijkheden. De minister van financiën dreigt met heengaan. Het conflict
wordt dan nog bijgelegd, doch in Mei 1939 breekt het opnieuw uit. De Wilde wil
aan de eischen van den katholieken minister van sociale zaken, Romme, die meer
geld vraagt voor de werkloosheidsbestrijding - in het bijzonder onder de jeugd slechts voldoen, indien daartegenover elders evenredige bezuiniging wordt
aangebracht. Als overeenstemming niet wordt bereikt, treedt De Wilde af. Colijn
neemt tijdelijk het bewind der financiën over. Hij hoopt het doel, dat De Wilde voor
oogen staat en waarmede hij instemt, alsnog te bereiken. Het is duidelijk, dat het
kabinet reeds min of meer in staat van ontbinding verkeert.
Inmiddels is de minister van justitie Goseling in ernstige
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moeilijkheden geraakt. Deze bewindsman mist de voorzichtigheid van zijn voorganger
Van Schaik. Hij houdt van forsch optreden, doch heeft daarbij niet altijd een gelukkige
hand. Zijn beleid ter zake van het vreemdelingenvraagstuk - er komen in dezen tijd
veel vluchtelingen over onze grens - lokt veel critiek uit. Zijn actie tegen de ‘wilde
bussen’ - ongeconcessioneerde autobusondernemingen - is niet gelukkig. Een waren
storm verwekt echter zijn handelwijze tegenover de marechausseebrigade te Oss.
Aan die brigade ontneemt hij wegens haar naar zijn meening onbeleidvol optreden,
de bevoegdheid om misdrijven op te sporen. Men beschuldigt den minister ongetwijfeld zeer ten onrechte - dat deze maatregel hem is ingegeven door de zucht
om misdrijven van roomsch-katholieke geestelijken te bemantelen. De anti-papistische
elementen maken zich van deze zaak meester voor een hevige actie tegen den minister
en de hem steunende roomsch-katholieke kamerfractie.
De rechterzijde heeft den minister zoo veel mogelijk de hand boven het hoofd
gehouden. Zij heeft zich verzet tegen een voorstel om een parlementaire enquête
naar de gebeurtenissen in Oss in te stellen, doch is medegegaan met een
voorstel-Albarda-Oud om den minister om een uitvoerige schriftelijke uiteenzetting
te vragen. De nota, waarin die uiteenzetting wordt verstrekt, wordt in handen gesteld
van een commissie uit de tweede kamer. In haar uitvoerig rapport komt de commissie
tot de conclusie, dat aan de goede trouw van den minister niet valt te twijfelen, doch
dat de door de brigade der marechaussee gemaakte fouten niet van dien aard zijn
geweest, dat de te haren opzichte genomen maatregel er door zou worden
gerechtvaardigd.
Bij de openbare behandeling van dit rapport verdedigt Goseling zijn beleid
uitvoerig. De kamer aanvaardt echter met algemeene stemmen - behalve die der
katholieken - de conclusie der commissie. Hoewel onderscheidene leden der
rechterzijde als om strijd hebben verklaard, dat aanvaarding der conclusie voor den
minister geen ‘consilium abeundi’ beteekent, is het wel duidelijk, dat diens positie
door het gebeurde zeer ernstig is geschokt. Tot een afzonderlijke ontslagaanvrage
van Goseling komt het echter niet. Onmiddellijk nadat de beslissing in de zaak Oss
gevallen is, biedt toch het geheele kabinet zijn ontslag aan. Het conflict, dat reeds
De Wilde deed heengaan, heeft ook Colijn niet kunnen oplossen. De andere
roomsch-katholieke ministers hebben zich daarop met Romme solidair verklaard.
Zoo is het kabinet gespleten. Het is aannemelijk, dat de zaak-Oss daarbij indirect
van invloed is geweest. De katholieken hadden hun partijleider Goseling, achter
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wien geheel de katholieke fractie zich had geplaatst, moeilijk alleen kunnen laten
heengaan. Een aftreden van het geheele kabinet redt hen uit deze impasse. Een
dergelijke verhouding kon moeilijk bevorderlijk zijn aan het doen van ernstige
pogingen tot oplossing van het conflict in den boezem van het kabinet.
Onmiddellijk na de ontslagaanvrage van het kabinet wordt aan Colijn opdracht
tot formatie van een ander bewind verleend. Deze gang van zaken is logisch. Nu het
kabinet uiteengevallen is in twee groepen, ligt het voor de hand eerst te beproeven,
of de leiding van een dezer groepen in staat is een nieuw kabinet te vormen. Colijn
roept, gelijk Aalberse het in 1935 heeft gedaan, een vergadering bijeen van de
voorzitters der tweede-kamerfracties van de roomsch-katholieken, de
anti-revolutionairen, de christelijk-historischen, de liberalen en de vrijzinnig- en
sociaal-democraten. De bijeenkomst leert hem, dat hij voor een kabinet, gevormd
op een door hem aan de vergadering voorgelegd program, geen voldoenden
parlementairen steun kan verwachten. Hij legt daarop zijn opdracht neer.
Men mag verwachten, dat nu de formatie zal worden opgedragen aan een
vertegenwoordiger van het beleid, dat door de demissionaire roomsch-katholieke
ministers werd verlangd. Dit geschiedt echter niet. Formateur wordt wel een
roomsch-katholiek, maar een, die voor de in de katholieke fractie overheerschende
opvattingen allerminst representatief is. Die formateur is Koolen, oud-voorzitter der
tweede kamer, thans lid van den raad van state en sedert 1926 buiten de actieve
politiek. Koolen is een man van den uiterst rechtschen vleugel der katholieke
staatspartij en allerminst een vertegenwoordiger van de richting van Goseling en
Romme. Zij, die de kroon tot deze opdracht hebben geadviseerd, hebben een ernstigen
constitutioneelen misslag begaan. Koolen houdt de opdracht slechts enkele dagen in
beraad. Hem wordt het blijkbaar al spoedig duidelijk, dat zij geen kans van slagen
heeft, want hij legt haar weldra weer neer.
Nu begaan de adviseurs der kroon een nieuwe ernstige fout. Zonder dat eerst de
richting-Goseling wordt geroepen, komt Colijn opnieuw aan bod. Hij vormt thans
een kabinet, uitsluitend bestaande uit anti-revolutionairen, christelijk-historischen
en liberalen of althans aan de liberale richting verwante personen. Bijna zonder
uitzondering zijn zij afkomstig uit buiten-parlementairen kring. De pogingen van
den formateur om een of meer vrijzinnig-democraten of roomsch-katholieken voor
een portefeuille te winnen zijn mislukt. Een sociaal-democraat heeft hij zelfs niet
aangezocht.
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Het nieuwe kabinet treedt op 25 Juli voor de staten-generaal. In de
regeeringsverklaring, die het daarbij aflegt, treft vooral, dat thans zoowel op het stuk
der ouderdomsvoorziening als op dat van de leerlingenschaal maatregelen worden
aangekondigd. Dit maakt een vreemden indruk, omdat dit lijnrecht ingaat tegen het
streven naar bezuiniging op de uitgaven, dat juist de oorzaak is geweest van het
conflict tusschen Colijn en de roomsch-katholieke ministers in het afgetreden kabinet.
In de tweede kamer geniet het kabinet een weinig vriendelijke ontvangst. Alleen
de liberalen zijn bepaald tegemoetkomend. Noch de anti-revolutionairen, noch de
christelijk-historischen zijn enthousiast. Zij staan echter op het standpunt, dat, nu de
kroon deze ministers heeft benoemd, het aan de kamer niet toekomt, het optreden
van het kabinet af te keuren. Men heeft de daden van het kabinet af te wachten en
het, zooveel dat met de beginselen, die men belijdt, vereenigbaar is, te steunen. Niet
aldus de katholieken en de vrijzinnig- en sociaal-democraten. Zij achten deze formatie,
in het licht der parlementaire practijk, die sedert 1866 burgerrecht heeft verkregen,
inconstitutioneel. Een motie, voorgesteld door den katholieken fractieleider Deckers
spreekt uit ‘dat de kabinetsformatie niet heeft geleid tot het optreden van een Kabinet,
dat de noodige waarborgen biedt voor een deugdelijke behartiging van 's Lands
belang in gemeen overleg met de Staten-Generaal’ en ‘keurt het optreden van dit
Kabinet af’. De motie wordt op 27 Juli met 55 tegen 27 stemmen aangenomen. Het
kabinet treedt daarop onmiddellijk af.
Er is zeker reden om te betwijfelen, of deze motie van goed staatkundig beleid
getuigt, maar de stelling, dat zij inconstitutioneel zou zijn, is volstrekt onhoudbaar.
Die stelling gaat ervan uit, dat de benoeming van ministers een daad van de kroon
is, die de kamer niet mag critiseeren. Wat Thorbecke in 1867 heeft gezegd van de
benoeming van ambtenaren, geldt echter in niet mindere mate van die van ministers.
Deze benoeming ‘als daad des Konings is onaantastbaar; niet als ministerieele daad,
hetgeen zij altijd tegelijk is’. Zij geschiedt dan ook steeds onder ministerieel
contraseign. De formateur contrasigneert de benoeming van zijn collega's. Hoe zou
men dan ooit kunnen volhouden, dat hier de ministerieele verantwoordelijkheid zou
ontbreken? Wie dien weg op wil, tracht - het is wederom een woord van Thorbecke
- ‘de ministerieele verantwoordelijkheid door autokratie te verdringen’.
Constitutioneel is thans het allereerst aangewezen, dat aan Deckers een opdracht
tot kabinetsformatie wordt verleend.
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Nochtans geschiedt dit niet. Nadat de koningin de leiders der kamerfracties in gehoor
heeft ontvangen, wordt die opdracht aan De Geer gegeven. Liberalen en
anti-revolutionairen critiseeren dit scherp. Thans spreken zij van een inconstitutioneele
formatie. De anti-revolutionairen weigeren zelfs uitsluitend op dezen grond hun
medewerking daaraan. Het argument klinkt vreemd uit den mond van hen, die bij de
laatste formatie-Colijn juist hebben betoogd, dat het aanwijzen van den
kabinetsformateur een vrije daad van de kroon is. Niettemin moet erkend worden,
dat de gang van zaken uit constitutioneel oogpunt niet fraai is. Hij kan echter zijn
rechtvaardiging hierin vinden, dat de katholieken zelf op de formatie niet gesteld
zijn en dat geheel de combinatie, die voor de motie-Deckers heeft gestemd, bereid
is aan een formatie-De Geer haar medewerking te verleenen. Zelf noemt De Geer
die motie een ‘ernstige misgreep’. Nu zij echter eenmaal is aangenomen, vordert 's
lands belang te trachten naar een breedere samenwerking dan die van de drie groepen,
die haar aanneming hebben bewerkstelligd.
De Geers kabinet, dat hijzelf een ‘nood-kabinet’ noemt, bestaat uit
vertegenwoordigers van de christelijk-historischen en de drie groepen der
combinatie-Deckers. Zelf stelt de premier het zoo voor, alsof het ook
vertegenwoordigers der liberalen en anti-revolutionairen in zijn midden telt. Die
voorstelling is echter niet houdbaar. Er mogen in het kabinet bewindslieden zitten,
die liberaal georiënteerd zijn en een der ministers moge zelfs bij de anti-revolutionaire
partij zijn aangesloten, vertegenwoordigers van deze partijen zijn zij niet. De
anti-revolutionair, de minister van justitie Gerbrandy, heeft zelfs in lijnrechten strijd
met den wensch zijner partijleiding gehandeld.
Het belangrijkste feit bij deze kabinetsformatie is, dat voor de eerste maal in
Nederland sociaal-democratische ministers optreden. Zij zijn eerste-rangs
parlementaire figuren - de partijleider Albarda is een van de twee - en hebben hun
portefeuilles aanvaard met volledige instemming van den partijraad der S.D.A.P.
Niets kan duidelijker demonstreeren, hoezeer de positie der partij is veranderd. De
symptomen daarvan op militair gebied wezen wij reeds aan. Nadat voorts de
sociaal-democratische kamerleden in hun overgroote meerderheid voor de
oorlogsbegrootingen voor 1938 en 1939 hebben gestemd, hebben zij in laatstgemeld
jaar - nog onder het bewind-Colijn - ook hun volledigen steun gegeven aan eenige
buitengewone militaire maatregelen, door den dreigenden internationalen toestand
gevorderd. Hun woordvoerder in de eerste kamer Wiardi Beckman heeft nadrukkelijk
uitge-
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sproken, dat wij moeten doen, wat in ons vermogen is, om onze onafhankelijkheid
te verdedigen. Ook als die verdediging onzen ondergang tengevolge zou hebben.
Want constateert Beckman: ‘Liever ondergang dan slaaf!’ en hij voegt daaraan toe,
dat men op de sociaal-democraten in de weermacht rekenen kan. En als Van Dijk,
minister van defensie in de laatste twee kabinetten-Colijn, daags vóór zijn aftreden,
als demissionair minister nog een militair ontwerp in de eerste kamer verdedigt,
brengt Beckman hem hulde voor wat hij voor den opbouw van onze landsverdediging
heeft verricht. Hij voegt daaraan toe: ‘Het volharden bij dit werk zal - dat is mijn
oordeel en dat van mijn partij - behooren tot de taak van ieder Ministerie, dat in
Nederland optreedt’. Dat dit bij dezen spreker niet alleen woorden zijn, zal op 10
Mei 1940 blijken. Dan zal hij het lidmaatschap der eerste kamer neerleggen, teneinde
zijn plaats in het nederlandsche leger te kunnen innemen, wat onze grondwet
zonderling genoeg aan een kamerlid verbiedt.
Ook op andere wijze is gebleken, dat zich in de S.D.A.P. een algeheele kentering
heeft voltrokken. Zij heeft in 1937 haar beginselprogram opnieuw vastgesteld.
Onomwonden spreekt zij zich daarbij uit voor het ‘democratische socialisme’. ‘Daarom zijn voor haar socialisme en democratie onafscheidelijk, socialisme en
dictatuur onvereenigbaar’. De politieke macht wil zij slechts ‘langs democratische
weg veroveren’. - ‘De staat moet zijn het orgaan van de vrije volksovertuiging ter
behartiging van het belang der gemeenschap; hij moet zijn een rechtsstaat, die zijn
taak vindt in het verwezenlijken en krachtig handhaven van het recht.’
Al deze dingen zijn even belangrijk als verheugend. Zij openen den weg tot
samenwerking tusschen de S.D.A.P. en de andere democratische partijen van rechts
en links. Dat De Geer op de medewerking der sociaal-democraten bij de vorming
van zijn kabinet een beroep heeft gedaan is dan ook alleszins verklaarbaar. De critiek
daarop van anti-revolutionaire zijde bij monde van Schouten uitgeoefend wijst hij
af. Dat de sociaal-democraten wegens hun principiëel standpunt buiten de formatie
hadden moeten blijven, kan hij Schouten allerminst toegeven. Vroeger was dit wel
zoo, doch hun houding is in den laatsten tijd zeer gewijzigd. Die groei in de goede
richting moet men bevorderen. De rol van den oudsten zoon uit de gelijkenis heeft
De Geer nooigt aangetrokken. Aldus als de teruggekeerde verloren zoon te worden
begroet, bevalt den sociaal-democraten echter niet. Hun nieuwe fractieleider Drees
brengt dit den premier duidelijk onder het oog. Het heeft weinig zin over het verleden
te praten, maar Drees wil wel zeggen, dat zijn partij niet de gevoelens koestert, die
den verloren zoon hebben bezield.
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De ontstemming van Drees is begrijpelijk. Aldus zijn medewerkers te
beschoolmeesteren is niet de manier om een goede verhouding te scheppen. De Geer
is dan ook zeker niet de man om een nieuwe politieke oriënteering te bevorderen.
Hij verklaart trouwens nadrukkelijk, dat men in zijn formatie allerminst het uitvloeisel
van zoo'n nieuwe oriënteering mag zien. Zij is alleen het gevolg van een noodtoestand.
Vandaar De Geers benaming ‘noodkabinet’.
Het optreden van dit kabinet draagt niet bij tot verbetering der verhouding tusschen
Colijn en de roomsch-katholieken. In een redevoering, gehouden op 27 October 1939
voor het centralen-convent der anti-revolutionaire partij, laat Colijn duidelijk
uitkomen, dat hij een herstel der coalitie hoogst onwaarschijnlijk acht. Daarbij citeert
hij een tegen de katholieken gerichte uitspraak uit Kuypers ‘Ons Program’: ‘We
waren nooit een, wij zijn het niet en zullen het nooit worden en doen zich soms al
gevallen voor, waarin we met Rome tegen de revolutie zouden kiezen, er zijn andere,
en van niet minder belang, waarin we even beslist tegen Rome veeleer aan het
liberalisme onze sympathie zouden gunnen.’ Deze rede is voor Deckers - hij verklaart
het weinige dagen later bij het algemeen begrootingsdebat - ‘één groote teleurstelling’
geweest. Veel liever beroept hij zich op een ander woord van Kuyper, dat uit diens
deputatenrede van 1901. Daar noemde deze het ‘een oorzaak van bemoediging’, dat
de roomschen in den strijd voor den christelijken grondslag van ons staatsleven
krachtdadigen steun kunnen verleenen en wekte hij op tegenover hen ‘alle
hooghartigheid’ af te leggen.
Over de werkzaamheden van het kabinet valt weinig te zeggen. Het zet de politiek
van zijn beide voorgangers voort. Men begrijpt steeds minder, waarom het
kabinet-Colijn van 1937 in elkander moest storten. Want ook de financieele politiek
van De Geer verschilt niet van die van De Wilde. Voor nieuwe uitgaven is geen geld.
Van verbetering der leerlingenschaal komt niet en het vraagstuk der
ouderdomsvoorziening wordt commissoriaal gemaakt. Het is waar, de in September
1939 uitgebroken oorlog, die in Nederland een algeheele mobilisatie met zich heeft
gebracht, heeft de budgetaire lasten zeer verhoogd en dit maakt het doen van nieuwe
uitgaven nog bezwaarlijker. Dat het juist de liberalen zijn, die thans meer dan iemand
anders aandringen op verbetering der leerlingenschaal en daarvoor zelfs een motie
indienen, die echter bij geen der andere ‘burgerlijke’ groepen steun vindt, maakt wel
een heel vreemden indruk.
De financieele moeilijkheden zijn niet tot Nederland beperkt
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gebleven. Indië heeft er ruimschoots zijn deel van mede gekregen. Daar heeft men
onmiddellijk na het intreden der crisis in het begin der jaren dertig de meest drastische
bezuinigingspolitiek moeten voeren. Dit heeft nogal wat wrijving tusschen Nederland
en Indië tengevolge gehad. Vrij algemeen komt uit Indië de klacht, dat Nederland te
weinig voor dit land doet. Billijk is dit verwijt niet. Nederland heeft door garantie
der indische leeningen conversie op groote schaal mogelijk gemaakt, waardoor de
rentelast der schuld zeer is verminderd. Het heeft de bijdrage in de kosten der indische
vloot verhoogd. Het heeft een bedrag van 25 millioen beschikbaar gesteld voor
uitgaven ter bevordering der welvaart. Het heeft Indië op economisch gebied zoo
goed mogelijk geholpen. Zoo is het voor Indië van groot voordeel geweest, dat het
met Nederland samen in de duitsche betalingsregelingen is opgenomen. Dit alles is
geschied onder het regiem-‘Colijn-Oud’.
Als de roomsch-katholieke minister Welter - die ook deel uitmaakt van het
kabinet-De Geer - in 1937 Colijn op het departement van koloniën vervangt, is het
financieel aspect voor Indië heel wat gunstiger. De inkomsten zijn zeer belangrijk
gestegen. Toch blijft voorzichtigheid geboden, vooral ook omdat de militaire uitgaven
mede in Indië steeds hooger eischen aan het budget gaan stellen. Welter streeft naar
het bereiken van een stabiel uitgavenniveau. Hij is tegenstander van een
‘harmonica-politiek’, waarbij het budget daalt en rijst met de wisselvallige inkomsten.
Op staatkundig gebied wint de beweging naar meer zelfstandigheid voor Indië
veld. Velen staat als doel voor oogen een ‘dominion status’, gelijk die zich voor
verschillende gebiedsdeelen van het britsche imperium heeft ontwikkeld. De britsche
‘dominions’ zijn langzamerhand gegroeid tot zelfstandige staten, bijeengehouden
door den persoonlijken band van de kroon. Zoo moet het met Indië ook gaan. De
volksraad heeft een ‘petitie-Soetardjo’ aanvaard. Zij vraagt ‘zelfstandigheid binnen
de grenzen van artikel 1 der Grondwet’. Daarmede is stellig de dominion status
bedoeld. Men verlangt een ‘ronde-tafel-conferentie’ van vertegenwoordigers van
Nederland en Indië om het probleem te bespreken.
De regeering heeft de petitie afgewezen. Niet, omdat zij voor meerdere
zelfstandigheid van Indië niet gevoelt. Er kan hier naar haar meening alleen verschil
zijn over het tempo. Welter legt er sterk den nadruk op, hoezeer in de laatste veertig
jaren de zelfstandigheid van het indisch bestuur is toegenomen. Men hoede zich
echter voor het klakkeloos overbrengen van westersche instellingen naar Indië. Er
ontwikkelt zich in snel tempo ‘een typisch stuk
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Indisch en oorspronkelijk Staatsrecht’. Er groeit ‘een systeem van wisselwerking
tusschen Regeering en Volksvertegenwoordiging dat nu eens niet gecopieerd is naar
Nederlandsch model, maar dat eigen Indische methoden vindt voor Indische politieke
toestanden en verhoudingen’. - ‘Dezen groei te verstoren door alles onderste boven
te werpen, ten einde een min of meer volwaardig Parlement in te stellen, ware een
kortzichtige politiek.’
Op het terrein der buitenlandsche politiek is het kabinet-De Geer geheel gebleven
in de lijn van zijn voorganger, de lijn der neutraliteit. Dit komt heel duidelijk uit, als
in September 1939 de oorlog tusschen Duitschland eener- en Frankrijk en Engeland
anderzijds uitbreekt. De onmiddellijke aanleiding voor de oorlogsverklaring van
beide laatstgenoemde mogendheden aan Duitschland is de duitsche inval in Polen.
Tot eenige volkenbondsactie geven deze gebeurtenissen geen aanleiding. Nederland
verklaart, dat het in het uitgebroken conflict een strikte neutraliteit zal bewaren. Leger
en vloot worden gemobiliseerd, ten einde die neutraliteit desnoods ook met de
wapenen te kunnen handhaven. Als enkele maanden later Rusland Finland aanvalt
en laatstgemeld land een beroep op den volkenbond doet, bewerkstelligen de kleine
mogendheden, dat de bond zich uitsluitend met dit laatste conflict zal bemoeien en
het conflict met Duitschland buiten iedere discussie zal laten. De buitengewone
volkenbondsvergadering, in December 1939 bijeengeroepen, besluit zich ook in het
russisch-finsche conflict van iedere collectieve actie te onthouden. Zij bepaalt zich
er toe Rusland van het lidmaatschap van den volkenbond te ontzetten en den leden
van den bond aan te bevelen aan Finland humanitaire hulp te verschaffen. Nederland
geeft aan die uitnoodiging gevolg door financieelen steun te verleenen aan het Finsche
Roode Kruis.
De neutraliteitspolitiek wordt onder vele moeilijkheden gedurende den geheelen
winter van 1939 op 1940 angstvallig gehandhaafd. Op 10 Mei 1940 komt zij op
abrupte wijze tot een einde. Duitschland valt dan Nederland binnen. Daarmede drijft
het ons land automatisch in het kamp zijner vijanden. Het grondgebied van het Rijk
in Europa is in weinig dagen in zijn geheel door den vijand bezet. De regeering moet
naar Engeland uitwijken. De werkzaamheden der staten-generaal nemen een einde.
Vijf jaren lang is het land ten prooi aan vijandelijk geweld. Als eindelijk in 1945
Duitschland is verslagen en de regeering naar Nederland terug keert, zal een geheel
nieuwe periode in onze staatkundige geschiedenis intreden. Het jaar 1940 is daardoor
vanzelf aangewezen, om de geschiedenis van honderd jaren, die in dit boek in haar
hoofdzaken werd beschreven, te besluiten.
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