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VOORREDE.

Het boekdeel, dat hier volgt, maakt geen hooger aanspraak, dan herdruk
to bieden van gesorteerde, geparagrafeerde en geregistreerde courant-artikelen,
verzameld met het tweeledig doel, om aan wie van antirevolutionairen huize
is, de welgegrondheid, den samenhang en de profijtelijkheid voor het leven
van zijn politieke geloofsartikelen to toonen, en om aan dengeen die van
andere herkornst zijn mocht, het lichter to maken, dat hij ons streven en
bedoelen versta.

De onbillijkheid zelve zou het dus zijn, indien men dezen arbeid mat
naar hooger maatstaf. Naar een hooger maatstaf, die volledigheid tot eisch
zou moeten stellen, waar onvolledigheid der materie in de afpaling zelve
van ons bestek lag. Die naar schoolsche scherpte van begripsomschrijving
zou doen zoeken in een artikelenreeks, die en om het orgaan waarvoor ze
bestemd en om de lezers waarvoor ze geschreven was, op het zorgvuldigst
alle schoolsche dorheid mijden moest. Of ook, die juridische formuleering van
termen zou vorderen in opstellen, door iemand, die geen jurist is, geschreven,
niet met een abstract wetenschappelijk, maar populair en practisch doel.

Zelfs dient er rekening mee gehouden, dat deze korte opstellen van
lieverlee het licht zagen met uitzicht op eon meer dan ephemeridisch
bestaan. Aanvankelijk toch bestond plan Hoch toeleg, om iets anders to
leveren dan een korte aerie van vluchtige toelichtingen op het „Program",
die in een twee- a drietal maanden of kon loopen. En eerst toen het Yolks-
petitionnement deze aerie brak, en er zich in de door die volksbeweging
opgewekte stemming van alle kanten een belangstelling in zulk een
systematische toelichting van het „Program" openbaarde, ale waarop eerst
geen schijn van hope bestond, is het denkbeeld gerijpt, om door meerdere
uitbreiding en eenigszins nauwkeuriger behandeling iets saArn to stellen,
dat de moeite van een herdruk althans eenigermate loonen kon.

Toch onderstelle daarom niemand, dat doze herdruk op onze volgreeks
den ijk poogt to zetten van 6enig geldende of alléên rechtzinnige uiteen-
zetting der antirevolutionaire leer.

Zulk een beweren toch zou, op politiek gebied, zichzelf weerleggen en,
met het oog op de realiteit, belachelijk zijn.

Veeleer stelt de schrijver niemand dan zichzelf voor wat hij neerschreef
aansprakelijk ; behoeft het wel niet gezegd, dat de aaneensluiting van de
Kiesvereenigingen op het „Program", en niet op deze toelichting, moet
volgen ; en begrfipt ieder, dat zoomin onze als eenige andere Staatspartij
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ooit een ellen in alles bevredigende en daardoor in alles bindende detail-
formuleeiing van haar beginselen ook maar zou kunnen geven.*)

Indien de hoofddenkbeelden van het „Program" zelf maar beleden worden,
verblijve dan ook aan een ieder onzer geestverwanten het onverkorte recht,
om in de uitwerking er van „zijns eigen weegs" en dus c. q. ook een ge-
heel anderen weg dan wij to gaan. Mite hij ook op zijn standpunt zich dan
slechts de moeite gunne, die wij op het onze nemen: t. w. om voor vriend
en vijand rekenschap to geven van den grond waarop hij zijn beginselen
rusten doet; van den samenhang dien hij weeft tusschen die beginselen
en zip inzichten over de hoofddeelen van het Staatsbeleid; en van den
trant waarin hij zich de practische toepassing van zijn beginselen denkt.

Niet dat men anders, maar dat men willekeurig, en dus onredelijk, zou
oordeelen, komt ons ongeoorloofd voor. Alleen het „scat pro ratione voluntas"

mag op goon terrein van wetenschap, dus ook niet op dat der Staatkunde,
toegelaten.

Maar voor het overige blitve de vrijheid van beweging een iegelijk onverlet.
Zelfs kan een blijvende schakeering onder ons (gelijk onder alle Staats,

partijen) recht op zelfstandig bestaan erlangen, en door critiek ons veelszins
baton; zoodra men maar eons voorgoed aflaat van het pogen, rechts om
conservatieve, of links om radicale denkbeelden, zonder zweem van organisch
verband, zonder bewijs van antirevolutionaire herkomst, of ook zonder schijn
van hoogere wijding, rauwlings to koppelen aan het beginsel dat ons alien
seam heilig is, en dus op eller naam staat geboekt.

Immers, steeds is door ons de stelling gehandhaafd, dat we niet tegen-
over de liberalisten Of conservatieven, maar dat we tegenover beiden scam;

als staande bei staatsrechtelijk op den bodem der revolutie; met ernst en
beslistheid positie nemen. Hieruit echter volgt dan ook, dat, gelijk zich op
het terrein der revolutie een schakeering vertoonde, en vertoonen moest,
van mannen. die het meer met den Staat hielden (conservatieven), en van
anderen die meer op de Maatschapp steunden (liberalen); er zoo ook op
ons, daar tegenover liggend, erf, zich van lieverlee een kleurverschil moet
en zal openbaren, waarin geheel dezelfde onderscheiding terugkeert. Met
Da Costa noemden we die twee uiteensplijtende stukken meest met den
naam van „droite" en „gauche"; onszelven dan tot de laatste bekennend;
maar even deswege bereid, met daze naverwante groep rekening to houden,
zoodra ze zich slechts legitimeerde in herkomst en aan ons yolk aansloot
in bedoelen.

Van de politieke waarlangs de „Veldheer" eons zijn Gideonsbende
leidde, week de door ons gegeven uiteenzetting niet dan hoogst zelden, en
dan nog uiterst omzichtig, noch ooit enders dan in den weg van wetti6e
ontwikkeling, af. Een ontwikkeling, en hier lette men op, die in het eigen

') Zoo b. v. weet ieder, dat de H.H. Prof. Gratama en Jhr. Mr. De Savornin Lohman
liefst elk denkbeeld van een publiekrechtelijk karakter der Kerkgenootschappen opzij zagen
gezet, (Cf. Gratama, Verband tusschen Godsdienst en Becht, Prot. bijdragen, 1872 en '73 ; en

De Savornin Lohman, Gezag en Vrijheid, p. 235 en volgende) waaraan wij vasthielden.
Weet men, omgekeerd, dat enkele juristen onder ons nog altijd meer tot de monarchische

opvatting van Von Stahl overhellen, dan tot onze meer Calvinistische zienswijze. En weet
men ook, dat op koloniaal terrein in en buiten de Kamer door enkelen onzer geestver-
wanten meer conservatieve denkbeelden worden beleden.
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optreden van den stichter onzer groep reeds valt op to merken, voor wie
de Nederlandsche Gedachten, in haar eerste en in haar tweede verschijning
ten tooneele, ietwes nauwkeuriger met elkaar vergelijkt.

Gelijk elk man van dieperen zin, zoo was ook deze nEvangeliebelijder"
geen doctrinair, maar „man van beginsel", en daarom even onlosmakelijk
aan dat beginsel gebonden, als van zijn ti,jdelijken verschijningsvorm los.

Ten onrechte ziet bekrompener oordeel dan ook voor keer van inzicht
aan, wat en in '48 en in '66 en in '74 slechts een vergroeien was van wat,
juist wijl het groeikracht in zich droeg, niet kon blijven wat het was.

En wie nu, op dezen ontwikkelingsgang in de beide serien der Nederland-
sche Gedachten zelven het oog vestigend, de punten van afwijking en verschil
tusschen 1834 en 1874 in kaart brengt, zal bevinden, dat het hier door ons
gebodene slechts wettige voortzetting is van hetzelfde proces, en zich dus
steeds aan 1874, en nooit aan 1834 bij voorkomende afwijking, aansluit.

Ten overvloede mag hier nog bijgevoegd, dat, toen door den schrijver
dozer artikelen, vtiOr hij naar het Binnenhof ging, een schets, in substantie
neerkomend op wat nu „Ons Program" bevat, aan den auteur van beide
serien der Nederlandsche Gedachten was voorgelegd, dit ontwerp (detailpunten
nu daargelaten) den toen nog krachtigen en zeer scherp toezienden grtjsaard
volkomen be vredigde.

En hiermeö nemen we, na nog een kort bescheid over den zegelstempel,
die op het titelblad is afgedrukt, van den lezer oorlof.

Doze stempel is namelijk niet het gewoonlijk gekozen oud-Hollandsch
muntwerk van den ouden Staten-gulden, met het „Hac nitimur, Hanc tuemur"
tot omschrift, maar de Hollandsche maagd van onze oude duiten, met de
spreuk „Auxilium nostrum in nomine Domini," d. Onse hulpe is in den
Name des Heeren 1"

Die keuze mocht niet anders uitvallen.
Immers het muntwerk van „Hac nitimur, Hanc tuemur" dagteekent eerst

van 30 December 1680; toen het schoonste tbdperk onzer historie reeds
achter ons lag; toen hooger zin uit 's lands raadzaal reeds wijken ging;
en de val zich reeds voorbereidde, die, door den Spaanschen successieoorlog
verhaast, reeds kort daarna de onheilspellende teekenen vertoonde, wier
voile uitwerking weinig moor dan een enkele eeuw toeven zou.

De Staten-gulden met het „Hac nitimur, Hanc tuemur" vertolkt dan ook
geenszins den ootmoedigen zin onzer vaderen uit hun worsteltijdperk,
maar eer de koeler deftigheid van kiassiek gevormde, ietwes zelfgenoegzame
maecenaten.

Uitdrukkelijk blijkt toch uit de resolutie der Staten van Holland en West-
friesland van 30 December 1680: 1 0. dat het vrouwebeeld op den Staten-
gulden, niet de Hollandsche maagd, maar de heidensche godin Pallas is,
d. i. Minerva, de godin der wijsheid, met de spoor zwaaiende, als beeld van
de krijgsgodin, wier kracht en heul in schrander doorzicht schuilt (van
wciAAesv, vibrare hastam); en 20. dat op de kolom niet stellig van een Bijbel
blijkt, maar alleen van een book, hetwelk, in verband met het Minerva-
beeld, eer aan een book van wetenscbappen denken doet. Of, in trouwe,
is „een heidensche godin die op den Bijbel leunt" dan niet eon volstrekt
ondenkbare figuur ?
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Het* citaat der bedoelde resolutie luidt als volgt :

De Heeren Gedeputeerden der Stad Dordrecht, hebben ter vergaderinge
geexhibeert twee Staten-guldens, gemunt tot Dordrecht voornoemt, in dit loo-
pende jaar 1680; de eene volgens voorige Resolutie van Haar Edele Groot
Mogende, voerende het Waapen van deese Provincie, in een Schild aan de
eene zijde met de gewoonlOe Inscriptie, Vigilate Deo confidentes, en aan
de andere zijde een leeuw buiten het Schild, met de Inscriptie Moneta nova
argentea comitatus Hollandiae; en de andere, hebbende aan de eene zijde
een Pallas, voerende in haar regter hand een speer, rustende op een boek,
en hebbende boven aan het einde een hoed, en houdende in haar linker hand
het waapen van deese Provincie, met de Inscriptie van Hac nitimur illam
tuemur, en aan de andere zijde het waapen van deese Provincie in een
Schild, met de voorz. Inscriptie Vigilate Deo confidentes; verzoekende voorts
to weten na wat Stempel de voorsz. Penningen sullen werden gemunt: —
waarop gedelibireert *ncle, is goedgevonden en verstaan, dat de voorsz.
Penningen sullen moogen werden gemunt na den voorsz. eersten Stempel,
en ook na den voorsz. tweeden Stempel, mits dan in dien voorschreven tweeden
Stempel die veranderinge sal moeten geschieden, dat de voorsz. Pallas sal
blijven voeren de voorsz. speer, met den hoed booven op, dog dat de voorsz.
speer sal rusten op de aarde, en niet op het voorsz. boek, en dat aan de andere
*de, daar de speer staat, zal zijn deese Inscriptie, Hanc tuemur, en dat
aan de zijde, daar de voorsz. Pallas het waapen van de Provincie voert, het
selve waapen weg genoomen, en in de plaats van dien gesteld zal worden,
eene colomne koomende tot omtrent de hand van de voorsz. Pallas, en booven
op die een boek, en dat de voorsz. Pallas sal werden gefigureert, de hand
houdende of steunende op het voorsz. bock, leggende op de voorsz. colomne,
met de Inscriptie aan de zijde van de voorsz. colomne, Hac nitimur; dat
voorts aan de andere zijde, in plaatse van het waapen van deese Provincie,
staande in een schild, geset sal worden het waapen van deese Provincie, en
boven aan, in plaats van de voorsz. Inscriptie Vigilate Deo confidentes,
de woorden Moneta nova argentea comitatus Hollandiae, met het jaar
in dewelke de voorsz. Penningen gemunt sullen zijn.')

En nu heeft wel ons Christenvolk daze min Christelijke id6e der Staten
vroom vertolkt, door er den Bijbel van to maken ; maar dit neemt niet weg,
dat dit muntmerk toch in ander bedoelen zijn oorsprong neemt, en dat
due ons Christelijk publiek wel zal doen, met voortaan zich aan een to
stark beroep op dit „vrome" muntmerk to spenen.

En dit to meer daar de Pallas van 1680 het Hollandsche wapenschild
verloor; eon hinderlijk trotsche en wulpsche figuur vertoont en door het
kruis op het boek zich min aanbeveelt dan verdacht maakt.

Wel mag men van „Hac nitimur, Hanc tuemur" blijven spreken, mite
men dan doele, niet op den Staten-gulden, maar op den rekenpenning
van 1574.

Op dien rekenpenning namelijk vindt men onderaan een Bijbel liggen,
waarop een kolom rust, die omklemd wordt door zes handen, en op wier
top de hoed der vrijheid rust. En dat nu op dezen penning het onderaan

Resol. Staten van Holland 30 Dec. 1660, p. 661.



neerliggend boek metterdaad de Bijbel is, blijkt uit het opschrift dat er
bijstaat, d. Religio (godsdienst). Een penningmerk dat nog to edeler wijding
kreeg, toen Maurits het in 1590 slaan liet op den gedenkpenning van de
verrassing van Breda.

Maar wil men, gelijk wij bedoelden, niet den muntslag van eon reken-
of gedenkpenning, maar van de nationale munt, dan is er geen keuze meer,
en moet men wel „de Hollandsche maagd in den tuin" nemen.

Die munt toch is schoon en zinrijk.
Een weerlooze maagd, door nets dan een lagen tuin beschermd, en die

toch rustig neerzit, wijl ze met den viliger wijzen mag naar de Zonne der
gerechtigheid, die boven haar straalt, terwijl ze ootmoedig belijden durft:
„Once hulpe is in den Name des }heron !"

Die penning is van 1574'); uit het hardste en benardste van onze
worsteling tegen Rome en Spanje; en alleen het merk van dien penning
kan dus symbool van een streven zijn, dat ook nu nog, in aansluiting aan
der vaderen bedoelen ; zij het ook in merkbaar gewijzigden vorm, weerstand
wiI tegen elk kerkelijk en geestelijk despotisme, dat de conscientie aan
iets anders poogt to onderwerpen dan aan het Woord van den levenden God!

's-Gravenhage, 8 Maart 1879.	 K.

Bij deze tweede of Volks-uitgave van „Ons Program" heb ik slechts de
dubbele opmerking to voegen : 1°, dat de Bijlagen hier zijn weggelaten, om
het boek lager op prijs en daardoor onder bereik van wijder kring to brengen;
en 2°, dat de artikelen „Antirevolutionair ook in uw Huisgezin," op wier
uitgave men stark aandrong, er in zijn opgenomen.

Amsterdam, 18 Juni 1880.	 K.

') Wel is ,.de maagd in den tuin" reeds van middeleeuwsche herkomst, maar geheel
anders gebeeld. Toen toch zag ze voor zich uit; had ze een zwaard in de hand; was er
geen Sol justitiae boven haar; droeg ze een trotsch matrone-gewaad; en ging ze uit zonder
omschrift. Inderdaad is onze nederige stedemaagd, die, weerloos neerzittend, op . God
vertrouwt, dan ook de zinrijke schepping van ooze Hervormde vaderen, toen hun zelf het

water tot aan de lippen was gekomen.
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HET PROGRAM.

ARTIKEL 1,

De antirevolutionaire of Christelijk-historische richting vertegenwoor-
digt, voor zooveel ons land aangaat, den grondtoon van ons volkska-
rakter, 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, to ontwikkelen.

ARTIKEL 2.

Noch in den volkswil, noch in de wet, maar alleen in God vindt zij
de bron van het souvereine gezag, en verwerpt mitsdien eenerzijds het
beginsel van volks-souvereiniteit; thrwijl zij anderzijds de souvereiniteit
van Oranje eert, als onder de leiding Gods in onze geschiedenis gewor-
teld; door de mannen van 1813 in den Nederlandschen staat tot ontwik-
keling gebracht; en door de grondwet als zoodanig bevestigd.

ARTIKEL 3.

Ook op staatkundig terrein belijdt zij de eeuwige beginselen. van Gods
Woord; zoo evenwel, dat het staatsgezag noch rechtstreeks noch door
de uitspraak van eenige kerk, maar alleen in de consciêntie der
overheidspersonen, aan de ordinantien Gods gebonden zij.

ARTIKEL 4.

De overheid, zoo leert ze, is als dienaresse Gods, in eene Christelijke
1
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en Bus niet-godsdienstlooze natie, gehouden tot verheerlijking van Gods
naam, en behoort diensvolgens: a. uit bestuur en wetgeving alley to
verwijderen, wat den vrijen invloed van het Evangelie op ons volksleven
belemmert; b. zichzelve, als daartoe in. volstrekten zin onbevoegd, te
onthouden van elke rechtstreeksche bemoeiing met de geestelijke ontwik-
keling der natie; c. alle kerkgenootschappen of godsdienstige vereeni-
gingen, en voorts alle burgers, onverschillig Welke , hunne denkwijze
aangaande de eeuwige Bingen zij, to behandelen op voet van gelijkheid;
en d. in de conscientie, voor zoover die het vermoeden van.achtbaarheid
niet mist, een grens to erkennen voor haar macht.

ARTIKEL 5.

Zij belijdt, dat de overheid regeert •bij de gratie Gods, en, hieraan
hare regeeringsmacht ontleenende, het recht heeft, den eed to vragen;
en ter vrijlating van den dag des Heeren, en alzoo mode in 's yolks
belang, na wijziging der bestaande Zondagswet, zoowel zelve zooveel
doenlijk in al haar vertakkingen op dien dag behoort te rusten, als
in haar concession aan maatschappijen van vervoer geheelen of ge-
deeltelijken stilstand van zaken voor dien dag heeft to bedingen.

ARTIKEL 6.

Op zichzelf goon enkelen staatsvorm den eenig bruikbaren keurende,
erkent zij het aan de grondwet gebonden koningschap, gelijk zich dit
ten onzent geleidelijk uit de republiek der vorige eeuw heeft ontwikkeld,
als den voor Nederland meest geschikten regeeringsvorm.

ARTIKEL 7.

De grondwet, gelijk die in 1848 gewijzigd is, aanvaardt zij als uitgangs-
punt om langs wettigen weg tot eon hervorming van onze staatsinstel-
lingen naar eisch der Christelijk-historische beginselen te geraken.

ARTIKEL 8.

Zij verlangt daartoe bevestiging van den rechtmatigen volksinvloed,
die, krachtens den zedelijken band tusschen kiezers en gekozenen, door
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de Staten-Generaal, naar eisch van onze historie, op het staatsgezag
wordt uitgeoefend.

ARTIKEL 9.

Het verwerpen van begrootingen, om redenen buiten die begrootingen
gelegen, keurt ze, tenzij in zeer buitengewone omstandigheden, als
machtsoverschrijding af.

ARTIKEL 10.

Zij wil dat de gewestelijke en gemeentelijke autonomies voor zoover
deze niet strijdt met de eischen der staatseenheid en de rechten van de
enkele personen niet onbeschermd laat, door decentralisatie worde
hersteld.

ARTIKEL 11.

Opdat de Staten-Generaal in de natie wortelen; bet yolk niet slechts
in naam vertegenwoordigen; en in hun saamstelling niet langer een
krenking van het recht der minderheden opleveren; eischt zij de
invoering van een ander kiesstelsel en, ter voorbereiding daartoe,
verlaging van den census.

ARTIKEL 12.

Zij wil dat de staat (voor zoover ontstentenis van veerkracht bij de
burgerij hiertoe niet noodzaakt) het beginsel late varen, alsof de overheid
geroepen zou zijn om van harentwege onderwijs to doer geven; voorkome
dat de overheidsscholen, voor zoover noodig, tot propaganda van gods-
dienstige of tegen den godsdienst gekeerde begrippen misbruikt worded;
en alzoo in zake onderwijs aan alle burgers, onverschillig welke hunne
godsdienstige of paedagogische zienswijze zij, gelijke rechten gunne.

ARTIKEL 13.

[Van den souverein wil zij, dat door eene onafhankelijke rechtspraak,
die onder seders bereik valle en in verband sta met bet zedelijk rechts-
besef der natie, volgens wetten, die op de eeuwige rechtsbeginselen
rusten, le beslissing uitga voor alle geschillen van partijen, zoowel van
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burgerrechtelijken als van administratieven aard; ten 2e vonnis kome
tegen een iegelijk, die zich vergrijpt aan de gemeene orde der dingen;
en ten 3e voltrekking van straf aan den gevonniste volge, niet slechts
om de maatschappij te beschermen of den overtreder te beteren, maar
allereerst tot herstel van de geschonden gerechtigheid. Desnoods door
de doodstraf, waartoe het recht in beginsel aan de overheid toekomt.]

ARTIKEL 14.

[Op de overheid, zoo oordeelt ze, rust de plicht om te waken voor
de publieke eerbaarheid op den weg en in publieke plaatsen; de
gelegenheid tot het gebruik van sterkedrank to beperken; den uitstal
to verbieden van onzedelijke boek-, plaat- of prentwerken; verleiding
van minderjarigen tot onzedelijke daden strafbaar to stellen en met
de hoererij op geenerlei wijze, noch preventief noch beschermend, en
derhalve anders dan werend, in aanraking te treden. Onder dien
verstando echter, dat ze zich bij elken maatregel, die uit deze ver-
plichting voortvloeit, stiptelijk verre houde van wat tot het terrein
des huiselijken levens behoort.]

ARTIKEL 15.

[In het belang der openbare gezondheid acht ze, dat de overheid
to waken heeft tegen vervalsching van levensmiddelen; tegen veront-
reiniging van den publieken weg en tegen vergiftiging van den damp-
kring of het water; zorg heeft to dragen voor zindelijkheid in haar
eigen huishouding; en een eerbaxe begrafenis der lijken; en voorts bij
het zich vertoonen van be,smettelijke ziekten (behoudens de vrije be-
schikking van een iegelijk over zijn eigen lichaam en zijn eigen
conscientie) al zulke maatregelen heeft to nemen, als strekken kunnen
en onmisbaar zijn om te voorkornen, dat iemand, onwillens of onwetens,
met de smetstof dozer ziekten in eerie voor hem gevaarlijke aanraking
zou treden.]

ARTIKEL 16.

Zij wenscht dat bij het financieel beheer van den staat de verhouding
tusschen overheid en burgers niet die van verdrag, maar een zedelijk
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organische zij, en dat het evenwicht tusschen ontvangsten en uitgaven
geregeld worde, niet door drukkende vermeerdeting van de lasten der
natie noch door bezuining op het noodige, maar door beperking van
staatsbemoeiing; en dat voorts ons belastingstelsel hervormd worde in
den zin, dat de ontwikkeling van het volksleven minder schade lijde,
de hooge opbrengst der middelen Met eenige maatstaf; de druk minder
ongelijkmatig zij; en de kosten van inning afnemen.

ARTIKEL 17.

Kraal tot handhaving van onze nationale zelfstandigheid zoekt zij
in de versterking van het rechtsbesef; in de bevordering van kennis
onzer historie; in de bevestiging van onze volksvrijheden; in eene
ervarene diplomatie; en voorts in eene wettelijke organisatie van de
doode en levende strijdkrachten te land en to water, na verbetering
van het scheeps- en kazerneleven, met prijsgeving der plaatsvervanging,
bovenal kracht zoeke in het moreel van den soldaat.

ARTIKEL 18.

Voor zooveel het koloniale vraagstuk aanbelangt, belijdt zij, dat de
baatzuchtige neiging van onze staatkunde, om de kolonien voor de
kas van den staat of van den particulier te exploiteeren, dient plaats
te maken voor eon staatkunde van zedelijke verplichting; en diens-
volgens in de lijn, herhaaldelijk door anti-revolutionaire staatslieden,
wier inzicht op bestudeering der quaestie gegrond was, aangegeven,
ale belcmmering voor de vrije prediking van het Evangelie dient
opgeheven; bij het lager onderwijs het bijzonder initiatief van het
Europeesch bestanddeel aanvankelijk dient gesteund; tegenover het
Mahomedanisme het Christelijk karakter der untie niet verloochend;
en zoo de politieke als sociale en oeconomische verhouding in over-
eenstemming gebracht worde met den eisch der Christelijk-historische
beginselen.

ARTIKEL 19.

Zij erkent de noodzakelijkheid om ook door middel van onze wet-
geving, beter dan thans, er toe mode to werken, dat de verhouding
tusschen de verschillende maatschappelijke standen zooveel doenlijk
beantwoorde aan de eischen van Gods Woord.
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ARTIKEL 20.

Zij verklaart dat noch voor het rijk in Europa noch voor de
Indien, door de overheid een staatskerk, van wat vorm of naam ook,
mag worden in stand gehouden of ingevoerd; dat het den staat niet
toekomt, zich met de inwendige aangelegenheden der kerkgenootschappen
in to laten; en dat, ter bevordering van een meer dan dusgenaamdei
scheiding tusschen staat en kerk, de verplichting, nit art. 168 der
grondwet voor de overheid voortvloeiende, na uitbetaling aan de
rechthebb€nden van het rechtens verschuldigde, client to worden
opgeheven.

ARTIKEL 21.

Dat zij, om deze beginselen ingang to doen vinden, de zelfstandig-
heid van hare partij handhaaft; zich bij geen andere partij laat
indeelen; en slechts dan samenwerking met andere partijen aanvaardt,
indien die door een vooraf wel omschreven program, met ongkrenkt
behoud van hare onaihankelijkheid, kan worden verkregen. Reden
waarom zij bij eerste stemming gemeenlijk met een eigen candidatuur
aan de staatkundige verkiezingen deelneemt en, bij herstemming, zich
voorbehoudt te handelen naar omstandigheden.

(Dit Program werd den 1"*. Januari 18,78 door bet CENTRAAL COMITE, dat van antirevo-
lutionaire zijde bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer van raad pleegt te dienen, in
het licht gezonden. Het Comae besloot, voortaan dit Program, waaraan in substantie de
H.H. Mr. B. J. L. Baron DE DEER VAN JUTFAAS, Hoogleeraar in de Rechten to Utrecht,
Mr. B. J. GRATAMA, Hoogleeraar in de Rechten te Groningen, en Jonkheer Mr. A. F. ins
SAVORNIN LOHMAN, Raadsheer te 's Hertogenbosch, hun goedkeuring hechtten, en dat door
verscheiden kiesvereenigingen werd uvergenomen, aan het verkiezingswerk ten grondslag
te leggen.

Het was namens het Centraal Comite geteekend door de H.H. DR. A. KUYPER, Voorzitter
J. A. WORAISER, Secretaris; en E. W. HEYBLONI, Thesaurier).



HET PROGRAM TAN ACTIE BIJ DE STEMBUS TAN 1888.

EERSTE GEDEELTE.

1. In zake het kiesrecht: wegneming van het onrecht, thans in het
behoud van de vijf meervoudige districten gelegen; invoering van
eene kieswet op billijker en minder beperkten grondslag; en her-
ziening van het kiesrecht van de gemeenteraden (grondslag van
het kiesrecht en recht der minderheden).

2. Ter eerbiediging van den dag des Heeren betere verzekering van
de Zondagsrust.

3. Het openstellen van de gelegenheid tot het optreden van Kamers
van arbeid op corporatieven grondslag ter voorlichting van de
overheid; en het beschermen van den arbeid door de wet.

4. In zake het onderwijs: schoolgeldheffing van wie betalen kan;
inkrimping van de rijksinrichtingen voor middelbaar onderwijs, en
van die voor de opleiding van onderwijzers; bezuiniging op de
uitgaven der drie Rijks-universiteiten; herstel van gewetensvrijheid
op schoolgebied voor den arme; en opheffing van den vaccine-
dwang, althans voor de vrije scholen.

5. Regeling bij de wet van de uitbetalingen, die geschieden krachtens
art. 171 (168) van de Grondwet, merle ter bevordering van rechts-
gelijkheid.

6. Gelijkmaking van den belastingdruk voor de verschillende bestand-
deelen van het nationaal vermogen; vermindering van den druk
der accijnsen (o. a. zout en zeep); en herziening van onze han-
delstarieven, ook in verband met de handelspolitiek van andere
Mogendheden.

7 Verbetering van het leven in de kazerne, zoo in Nederland als
in de Kolonien; afschaffing van de plaatsvervanging, mits onder
behoud van de noodige vrijstellingen; en betere regeling van de
militaire rechtsverhoudingen.
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8. Breking met het dusver ten opzichte van den opium gevolgde
stelsel; wegneming van hinderpalen, aan de Zending in den weg
gelegd; opheffing van de staatskerk in de kolonien; bevordering
van de vrije ontwikkeling van handel, landbouw en nijverheid,
mede ter wegneming uit de koffiecultuur en de landrente van
den daarin voor de bevolking gelegen druk; eenheid van tolgebied
tusschen het Rijk in en buiten Europa; en herziening van de
comptabiliteitswet.

TWEEDE GEDEELTE.

1. Herziening van het Grondwetsartikel regelende het kiesrecht door
alleen aan gezinshoofden (mits natuurlijk geen vrouwen) het kies-
recht toe to kennel'.

2. Herziening van de Grondwetsartikelen regelende de vaststelling
van het budget, ten einde to geraken tot splitsing van de uit-
gaven in vaste en jaarlijksehe, met behoud van het recht voor
de Staten-Generaal, om tot wijziging der eerste het initiatief to
nemen, en de laatste, evenals de middelen daarvoor, aan de Kroon
to ontzeggen.

3. Herziening van de Grondwetsartikelen regelende de verhouding
van den Staat en de Kerk, teneinde den financieelen band tusschen
den Staat en de Kerkgenootschappen los to maken.

4. Herziening van het Grondwetsartikel regelende bet onderwijs; b. v.
in den zin, waarin dit in Juni 1887 door het votum der Tweede
Kamer reeds was aangewezen.



HET PROGRAM TAN ACTIE EH DE STEMBUS VAN 1891.

Nog even beslist van oordeel, dat onze staatkundige toestand
dringend eene meer afdoende Grondwetsherziening eischt, al ware het
slechts om de samensteffing der Eerste Kamer to verbeteren en de
rechten der minderheden duurzaam to waarborgen, spreekt de Anti-
revolutionaire partij bij de stembus van 1891 als hare overtuiging uit,
dat 's lands belang het meest gebaat zal worden, zoo in de nieuwe
parlementaire periode onze politieke gedragslijn in dezer voege be-
paald wordt:

1. Voortzetting van de poging om een einde to ;oaken aan de
overheersehing, waarmeO het Liberalisme in zijn onderseheidene scha-
keeringen, bijna heel deze eeuw lang, ens Christenvolk verdrukt heeft,
en bij verni€uwing dreigt te verdrukken; en zulks door, in zoover onze
beginselen dit gedoogen, het thans zittende Kabinet te steunen.

2. Bevestiging van onze constitutioneele vrijheden door mvoering nu
reeds voor zoover de door de Grondwet gestelde grenzen dit gedoogen,
van een kiesstelsel op den algemeenen grondslag van een kiesrecht
der gezinshoofden.

3. Herstel, voor zooveel dit aan de Overhead staat, van den Gods-
dienst vrede in het land, door de uitvoering van Art. 20 van het
Antirevolutionair program, zoo spoedig mogelijk, bij organieke wet voor
to bereiden.

4. Voortgaande vrijmaking van het Onderwijs, ook op Middelbaar
en Hooger gebied en op dit laatste meer bepaaldelijk door wijziging
van de wetsbepalingen, waarbij de Godgeleerde faculteit en de be-
voegdheden, uit de Academisehe graden voortvloeiende, geregeld zijn.

5. Rechtsverschaffing aan den stand onzer Landbouwers en .4rbeiders,
door naast de Kamers van Koophandel en Nijverheid, thans ook
Kamers van Landbouw en van Arbeid in te stellen, teneinde, deze
Kamers gehoord, aan beide doze takken van ens volksleven zoodanige
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bescherming bij de Wet to verleenen, als door de tijdsomstandigheden
wordt geeischt.

6. Herziening van onze Finantieele wetgeving door het heffen van
eene degressieve belasting op het roerend vermogen; de afschaffing
van de staatsloterij en van de accijnzen op zout en zeep; wijziging
van de patentwet; de versterking van onze tarieven; en wijziging
van de mutatierechten, met inachtmeming van het aantal jaren, dat
sinds de laatste mutatie verliep.

7. Stuiting van het Militarisme door betere regeling van de rechts-
positie van den soldaat, en wegneming uit het kazerneleven van wat
met godsdienst, zedelijkheid en welvoerlijkheid in strijd is; en zulks
zoowel in Nederland als in de Kolonien.

8. Sneller en goedkooper rechtsbedeeling, vooral in het belang
van den minder gegoede; regeling van het reclamerecht voor den
ondergeschikte en invoering van de administratieve rechtspraak.

9. Eindelijke invoering van eene Christelijke staatkunde in onze
Kolonien door vrijlating der zending; betere regeling van den rechts-
toestand der inlandsche Christenen; opheffing der Indische staatskerk;
afschaffing van de opiumpacht; en verbetering van het zedelijk en
maatschappelijk lot der aa.n ons Rijk onderworpene bevolking.

Ten slotte verklaart de Antirevolutionaire partij alleen daarom van
de gemeentelijke financien, van den vaccinedwang en van de afschaffing
der plaatsvervanging in dit Program to zwijgen, dewijl over deze
onderwerpen reeds voorstellen van wet bij de Staten-Generaal aan-
hangig zijn gemaakt.



INLEIDING.

§ 1. Stembus-program.

Een program kan van drieerlei natuur wezen; naar gelang het een
program van be gins elen is ; of wel als s t e m b u s-program, en
dus c. q. als program van Acti e, zich aandient ; of ook een
program van r e g e e r in g wil zijn.

Elk dezer drie verschillen in uitgangspunt en omvang, naar inhoud
en doel.

Een Stembu s-program, om met het meer bekende te beginnen,
beef t geen ander doel, clan om bij een aanstaande verkiezing leuze
van vereeniging of slagboom ter afwering te zijn.

Stelt men zich als oogmerk van een te ondernemen electoralen
veldtocht: hereeniging van wat uiteenviel, clan dient na-
tuurlijk zulk een seinvlag in top geheschen, die aan elk der uiteen-
wijkende gracpen een ongezocht aanknoopingspunt biedt en alzoo teeken
word.t van ralliêment.

Beoogt men daartegen uitzuivering van wat wel samen g i n g, rnaar
zonder saam te hooren, dan spreekt het vanzelf, dat, omgekeerd, een
seinvlag van zeer scherpe kleuren aan de lijn rnoet, die den echten

vrienden weer geestdrift in de borst ka,n doen ontgloeien, maar de
halfslachtige, de hybridische bijloopers, onder een bedenkelijk hoofd-
schudden, het eerste hoekje het beste om doet slaan.

Reeds hieruit volgt, dat een stembus-program zoo kort en beperkt
van omvang behoort te zijn, als slechts even doenlijk is.

Liefst een enkel w o o r d, dat ieder onthoudt en in den mond
houdt. Een Shibboleth!

Moet het zijn, dan een v o 1 z i n. Desnoods een zinsne 6. Kan
het niet anders, dan een t r it s van zinsneden. Maar ook dan nog,
elk woord scherp geteekend ; elke volzin streng gekozen ; elke zinsnee
doorzichtig als glas.

Van een politieke geloofsbelijdenis is bij zulk een program geen
sprake.

Om een klank die weèrklinken, om een kreet die door merg en
been kan dringan, is bet to doen; om verstandhouding, niet op ale
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zelfs met op de meeste, maar uitsluitend op die punter, wier beslissing
elk ander belang op dat oogenblik overschaduwt.

Er mag derhalve niets in aangeroerd, dan wat in zeer strengen
zin aan de or de ti n het land is; en van wat men alibis
aanroert, mag hoogstens nog wat onder i e de r s bereik valt,
als het ware uit die publieke conscientie vertolkt in het program.

Uitgangspunt alzoo : de actueele toestand der natio; omvang:,
wat aan de orde in het land is; inho ud: wat in de publieke
conscientie rijpte; en d o e 1; eerie enkele stembus, ziedaar dus
de geboorteacte en zedelijke missie beide omschreven, van wat op
losser of op vaster voet, bij elke stembus, elke staatsgroep hoort
hoog to houden: haar electoraal program.

Een „ephemeride" alzoo; reeds krachtens haar geboorteacte bestemd
om met de stembus, die ze diende, to verdwijnen. Een vluchtig,
hoog-etherisch verschijnsel, dat slechts door geestelijke traagheid bij
twee verkiezingen of meer zichzelf gelijk kan blijven. Een welks aard
noch doel doorzien of gekend is, door wie, ter tentoonstelling van
eigen onkunde, ons, antirevolutionairen, onze wispelturigheid op het
stuk van Stembusprogrammen verwijt.

§ 2. Regeerings-program.

Van geheel ander kaliber is een R e ge ering s-program; reeds in
zijn naam zelf aanduidend, dat het alleen voor staatslieden en niet
voor het yolk, en ander de staatslieden nog alleen voor dezolken
bestemd is, die voor de moeilijke regeeringstaak aan hun talent een zede-
lijken ernst paren, die correctief kan zijn voor hun anders zondige ambitie.

Doel van een regeerings-program kan of zijn de verovering, Of,
kwam men er bij verrassing in, de inbezithouding van het regeerkasteel.

Het strekt om vertrouwen to winnen, om aanhang te werven, om
verdeelde groepen to vereenigen, maar dat alles steeds onder uitzicht
op bet zeer nuchtere en practische resultant, dat de opstellers minis-
ters mochten worden en de toezeggers in de artikelen de uitvoerders
van het program.

Een pensu m; een welomschreven dagtaak; een gearresteerde lijst
van werkzaamheden; of, wil men, een agenda die vooruit de be-
slissing bepaalt, — is de korte inhoud, dien ge in elk deugdelijk
regeeriingsprogram zult terugvinden.

Zulk een program te stellen, is daarom in zeer hooge mate een
kunst, wig met duizend oogen van alle zij yooraf wel client toege-
keken, of wat men helooft, ook houdbaar zij.

Voorzichtigheid, het niter ste der voorzichtigheid, om schijnbaar
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veel en toch, welbezien, niet dan een minimum van het mogelijke to
beloven, is daarom bij het opmaken van doze ministerieele agenda
de hachelijkheid.

Immers, zulk eon agenda behoeft goon luidklinkende woorden of
kreten voor het hart in to houden, maar wel eon juist afgebakende,
scherpbelijnde oplossing aan to bieden voor de quaestien, die men
belooft aan te zullen vatten en tegelijk het onderling wel accordeeren
van deze oplossingen to doer uitkomen.

Het kan zooveel of zoo weinig omvangen als men zelf verkiest,
mits het althans die quaestien niet liggen laat, wier afdoening de
publieke opinie met onstuimigheid eischt, en door wier gisting de
verhouding der partijen beheerscht wordt.

Lang behoeft het niet to leven, maar het heeft, krachtens zijn
oorsprong, toch op zooveel jaren levens recht, als noodig zijn om
zijn opstellers in het kabinet en door dat kabinet hun voorstellen.
tot parlementaire afdoening to brengen.

U i t,g angspunt alzoo : de actueele gisting in de hoogere politieke
krinsn; omvang: door de publieke opinie en eigen ondernemings-
moed bepaald; inhou d: juist afgebakende oplossing van de quaesties,
die men aanvat; en doe 1: verovering of inbezithouding van het
ministerie, — ziedaar den aard van eon Regeerings-program.

§ 3. Program van Actie.

Een middenvorm tusschen het stombusprogram en het Regeerings-
program is het Program van Actie.

Doelt het Stembus-program uitsluitend op de kiezers, en kan een
Regeerings-program alleen door hen, die als ministers optreden, of
in den Raad der Kroon sta,an geroepen te worden, als leiddraad voor
eigen handelingen bij het gemeen overleg met de Staten-Generaal, worden
opgesteld, eon Program van Actie daarentegen is v-an gemengd karakter.

Het wordt noodzakelijk zoodra eene staatkundige partij den elec-
toralen veldslag tegemoet gaat met de mogelijkheid in het verschiet,
dat de door haar gekozen geestverwanten, of bij de stembus gesteunde
bondgenooten, in de Tweede Kamer tot de meerderheid zullen be-
hooren, en derhalve enkele staatslieden van Naar eigen richting kunnen
geroepen worden, om eon deel der verantwoordelijkheid te dragon
voor het Regeerings-beleid.

In zulk eon geval toch is er nog goon Regeerings-Program, dat,
uitgaande van de eigen beginselen der partij, de gezindheid der kiezers
bepalen kon; en toch is het eisch van zulk eon toestand, dat de
manner, die naar het parlement gaan, ook over de vragen van
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practisch staatsbeleid, die aan de orde staan te komen, een eensgezinde
overtuiging bezitten, en dat zij, die in. den. Rand der Kroon worden
geroepen, vooraf weten, voor welke maatregelen ze op den steun van
zulk eene partij in het parlement kunnen rekenen.

Zoo brengt dan de card van een Program van Actie met zich,
dat het, in aansluiting aan de beginselen, die tot de formatie van
zulk eene partij geleid hebben, zonder in technische bijzonderheden
of te dalen, zulk een gedragslijn voor de komende parlementaire periode
afbakene, dat het met opzicht tot de vraagstukken, die aan de orde
zijn, voor vriend en te g en stander duidelijk zij, in welke rich-
ting men de oplossing van doze vraagstukken wenscht.

Nooit echter mag het daarom zich aanbieden als eon verkapt Re-
geerings-Program. Dit toch ware de orde omkeeren en de majesteit
der kroon te na komen. Het is en moot blijven eon program, dat in
de eerste plaats met de gezindheid der kiezers rekent, en dus in
zijn bepalingen niet verder gnat dan het politiek besef der kiezers
dit gedoogt. Wat buiten den kring van de denkbeelden en overtui-
gingen der kiezers ligt, is in zulk een program contrabande. Lit dien
hoof de drage het in zijn omschrijving steeds eon moor algemeen
karakter, en worde de nadere begrips-bepaling, evenals de regeling
der uitvoering steeds overgelaten aan het Regeerings-Program, dat,
zoo men slaagt, vanzelf op het Program van Actie volgen moet.

En ook, het zij niet eng, maar ruim.
Niet een zoo kort mogelijke opsomming van wat enverwijkl en

strikt noodig is, zoodat het een agendum zou zijn voor wat aanstonds,
in de aangewezen volgorde, ter hand ware te neme n; maar veel
eer omgekeerd eene eenig.szins breede opsomming van wat bier uit
aan de orde zal komen, verblijve aan de Raadslieden der kroon of
aan het initiatief der Kamerleden.

Anders toch zouden het de kiezers zijn, die aan de regeering haar
taak voorschreven; waar goede constitutioneele beginselen niet anders
toelaten, dan dat de kiezers uitspreken, wat door hen wordt gewensch t.

Zoo ligt het dus in den card zelve van zulk een program, dat het,
als met het oog op een enkele parlementaire periode opgestekl, wel
bijna nimmer na afloop van zulk een periode door de wetter die
in het Staatsblad kwamen, zal zijn uitgeput.

§ 4. Program van beginselen.

En vraagt men nu ten slotte, wat een Program van begi n-
selen is, dan zal ons blijken, dat ook dit snort van manifesten
geheel op zichzelf staat.
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Van uw beginselen kunt ge dan slechts een program geven, als de
beginselen van anderen zich tegen de uwe overstellen. In Engeland
b. v. is een program van beginselen zoowel voor de Tories als voor
de Whigs vooralsnog ondenkbaar, wijl beiden op de basis van het
compromis van 1688 staan. En zoo ook konden onze D a g b la d-
conservatieven daarom nooit met een program van beginselen tegen
bet liberalisme optreden, overmits beide groepen uitspruitsels waren
van den eenen tronk, dien men in 1848, onder algemeene verbroedering,
aan de koestering van onze rationale aarde had toevertrouwd.

Ziet ge u daarentegen door uwe overtuiging genoodzaakt, oppositie
in h e t g ener a a 1 to maken, niet tegen doze of gene wetsbepaling,
maar tegen den geheelen geest, tegen de leidende gedachte, tegen bet
geheele streven, dat zich in schier alle wetsbepalingen en in schier
alle maatregelen van uw gouvernement uitspreekt, dan is het leveren
van een program van beginselen niet aanstonds, maar toch van hover-
lee u ten plicht.

N i e t a anst ond s, want in den aanvang weet ge nog Met, hoe
ge het hebt. Ge merkt wel : zoo kan het niet! maar ge weet u nog
geen rekenschap to geven van de o or zaa k, die achter dit alles
sehuilt. Ge weet door de voelhorens van uw politick instinct, dat
er overal wat hapert, maar ge zijt u, door stil nadenken, noch van
den aard noch van den omvang noch van den samenhang van het
kwaad, vooralsnog bewust geworden.

Vandaar dat zulke partijen dan ook onveranderlijk beginnen met
e en man tot hun program to kiezen of, liever nog, als program
den man aan to nemen, dien God Almachtig hun het f ij n s t hewerk-
tuigd om het s c h e r p s t het kwaad to speuren, als denkkracht en
levensmacht beide schonk. Zoo onze Groen!

Maar van lieverlee ontwaakt het bewustzijn dan toch 1 Door struikelen
leert men loopen. Door opmerken wordt men wijs. Er •ntstaan indruk-
ken. De indrukken, voor zoover ze een meer algemeen karakter
dragen, zamelt men op. Van de werking diet indrukken zoekt men
de wet na to speuren. Alzoo klimt men van de verschijnselen tot
de oorzaken op. En bevindt men nu, dat achter die telkens weer-
keerende indrukken altijd dezelfde onderling verwante oorzaken spelen,
dan dringt men nog verder tot de g r on door z a a k van al doze
oorzaken door, en komt zoodoende, niet met opzet, maar vanzelf en on-
gemerkt, tot eon zich bewust worden van zijn standpunt en zijn stelsel.

Er moot voor een program van beginselen alzoo vooreerst een
m o e der gedachte, een g r on dbegrip, eon wor t e ldenkbeeld zijn, dat in
bet oogloopend verschilt van het worteldenkbeeld, waaruit anderen leven.
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Van dat worteldenkbeeld moot in de tweede plaats a.angetoond,
dat het op onmiddellijke wijze aansluit aan den diepsten Ieven sgrond
van het yolk en in de historic van dat yolk zijn waarmerk vindt.

Ten derde moeten alsdan uit dat worteldenkbeeld de afgeleide
denkbeelden worden losgewikkeld, die doer zien, waarom men
op juridisch, financieel terrein enz., indien men logisch en aan zijn
beginsel trouw blijft, aldus en niet anders kan oordeelen.

Terwijl eindelijk, ten vierde, voor die zeer enkele quaestien, waar-
omtrent reeds genoegzame overeenstemming van inzichten verkregen
werd, dat resultaat in algemeenen vorm mag geboekt.

Hieruit volgt dat een program van beg in se 1 en van taine4k
wijden omvang kan wezen, en minder op kortheid dan op volledigheid
van betoog bedacht hoort to zijn.

Volgt ook, dat het minder met de bestaande overtuiging dan met
de logica van het beginsel rekent, en niet slechts de reeds gerijpte
vruchten, maar ook de nog nauwelijks gezaaide planten meetelt.

Volgt evenzeer, dat het niet bestemd is voor de groote menigte,
die op resultaat afgaat en om geen oorzakelijk verband zich bekom-
mert, maar voor de 1 e id s lied en des y olk s, voor hen die tot
z elf standig optreden geroepen worden.

Of, wilt ge, kort gezegd, eon program van beginselen is
de aanleg van eon jong en nieuw plantsoen, waarvan, als pas de
stekken zijn uitgezet, nog slechts de kenner zien kan wat er uit
worden zal; waarin, als het opgroeit, nog heel wat to besnoeien, bij
to poten en in to boeten zal vallen; en waarvan eerst een volgend
geslacht de vrucht zal genieten, als het in zijn dreven omwandelt of
zich verkwikt in zijn schaduw, — maar dat niettemin, wijl plichtsbesef
en niet utiliteit ons den weg afpaalt, reeds nu inoest afgewerkt.

Uitgangspunt alzoo : de grondoorzaak wier miskenning onze
ergernis wekt; omvan g; al datgene waarvan nu reeds de samen-
hang met die grondoorzaak wordt doorzien; inhou d: de antithese
in haar algemeensten vorm; en d o e 1: ontwikkeling van politiek be-
wustzijn; — ziedaar hoe het bij eon program van be ginsel en
moot zijn.

Haar nu de anti-revolutionaire partij op dit oogenblik voor geen
verkiezing staat en het Centraal Comitê eerst na afl o op van een
algemeene verkiezing haar ontwerp-program rondzond; en er Alzoo

van een Stembu s-program ten doze geen sprake kan zijn;
daar voorts het denkbeeld zelfs pm het regeerkasteel to veroveren,

door geen echt antirevolutionair, onder de tegenwoordige omstandig-
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heden, ook maar eon oogenblik gekoesterd wordt; en er alzoo aan
geen Re gee r in g s-program bij dit stuk to denken valt;

zoo volgt hiernit, dat het ontwerp-p r o g r am van het Centraal
Comitè beschouwd wil en moet worden als, en dan ook werkelijk
is, een Program van beginselen, met al de energie waartoe
zulk een program zich leent, maar ook met de schaduwzij die er
onafscheidelijk van is; een program, gelijk de heer Groen van Prinsterer
alleen dharom nooit gaf, dewijl het eerst door z ij n ste r v en nood-
zakelijk werd; edoch zoo niettemin volkomenlijk met zijn streven
saamvallend, dat hij nog, vOOr de pen aan zijn eens zoo krachtige
hand ontviel, de hoofdlijnen van dit program beaamde.

(22 April '78.)

2



EERSTE HOOFDSTUK.

ONZE RIGHTING.

antirevolutionaire of Christelijk-histo-
rische richting vertegenwoordigt, voor zoo-
veel ons land aangaat, den grondtoon van ons
volkskarakter, gelijk cid, door Oranje geleid,
onder invloed der Hervorming, omstreeks 1572,
zijn stempel ontving; en wenscht dit, over-
eenkomstig den gewijzigden volkstoestand, in
een vorm die aan de behoeften van onzen tijd
voldoet, te ontwikkelen.

(Program Art. I.)

I.

ONZE LIAM.

§ 5. Antirevolutionair.

De richting die we voorstaan, draagt twee namen. Ze wordt Of de
„antirevolutionaire" Of de „Christelijk-historische" genoemd, al naar
gelang men het oog vestigt op wat ze b e s t r ij d t, of wel uit wil
drukken wat ze beoogt.

Krachtens haar oorsprong is antirevolutionair haar eerste naam.
Want ze trad op om iets wat hear ergernis en aanstoot gaf, om iets
dat haar indruiste tegen wat recht en heilig is, to bestrijden.

Alzoo is ze van huis uit een militant e partij, die, geen vrede
hebbend met de bestaande orde van zaken, daarop critiek uitoefent,
die bestrijdt en poogt te wijzigen.

Wat ze bestrijdt, noemt ze kortweg de revoluti e, daarmee doelend
op het staatsrechtelijk en sociaal systema, dat in de Fransche revolutie
zich belichaamd heeft; en dus niet, gelijk ons ten orirechte wordt
nagegeven, op elke stoornis die soms door onregelmatigen volksin-
vloed in den geregelden loop der zaken wordt to weeg gebracht.

We erkennen dat er oogenblikken zijn, waarin de natuurlijka
hoofden des yolks zelfs de roeping hebben om aan een goddelootze
tyrannie waardoor het yolk omkomt, een einde te maken, en eeren
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mitsdien onzen opstand tegen Spanje, Engelands omwenteling order
Willem III, Amerika's afval van Groot-Brittanje, en onze omwenteling
van 1813.

In dit alles toch zien we geen verwoesting, maar herstel van het
volksorganisme; geen onderstbovenkeering, maar vernieuwde heves-
tiging van den nationalen rechtstoestand; en als onmiddellijk gevolg,
geen afval van den Heilige, maar veeleer een tijdelijken terugkeer tot God.

Wat we daarentegen wel en krachtens ons beginsel, hardnekkig en
zonder kwartier bestrijden, is de poging om i n en o m den mensch,
eerst in zijn hoofd en hart, en dan om hem in zijn huis en land, de
gedaante der dingen algeheellijk te veranderen; een staa.t van zaken in
het leven to willen roepen, die vlak het tegendeel is van wat tot
dusver alle eeuwen door geloofd, geliefd en beleden is; en als gevolg
van dien nieuwen toestand ons be voeren naar eene volkomene
emancipatie der volkeren van onder het souverein gezag en de rechts-
autoriteit van den almachtigen God.

Voor zoover nu de Fransche revolutie van 1789 van die bewuste
poging de eerste, de machtigste en de brutaalste uiting was, hebben
we er niets op tegen, om, in Buskes voetspoor tredend, zeer bepaal-
delijk deze monstrueuse omwenteling tot het mikpunt en doelwit te
kiezen voor ans schot.

Slechts zij, ter voorkoming van misverstand, een iegelijk, 't zij mee-
't zij tegenstander, die dit lezen mocht, wel instantelijk gebeden, het
verschil in het oog te houden, dat ook hier tusschen het alles beheer-
schende van deze blijvende idee en de snel voorbijgaande uiting
van deze idêe in die eene gebeurtenis bestaat.

Als idée toch leidt de revolutie er toe, om geheel het rad
cnzes levens te revolveeren, alzoo dat alsnu boven komt
wat onder was en naar omlaag kentert wat eerst aan den hoogen
kant van het rad wend gezien. Zoo breekt ze den band die ons aan
God en zijn Woord bond, om beiden aan Onze critiek to onderwerpen.
Ontbindt den knoop van het huiselijk lever!, om die door conven-
tioneele, vaak diep zondige, verhoudingen te vervangen. Zet u een
geheel nieuw stel van algemeene begrippen in het hoofd. Rangschikt
op geheel andere wijs de connexiteit uwer zedelijke denkbeelden. Stemt
in den tegenovergestelden toon van vroeger het klavier van uw hart.
En wijl, bij den zOO, „anders geworden mensch," nu ook eerie andere
w e r el d hoort, komen achter de Encyclopaedisten dan de Jacobijnen-
mutsen en barricadehelden aan, en doen met dolk en toorts en
breekijzer u precies hetzelfde aan huid en huis, wat de wijsgeeren
v r ij wat schuldiger, eerst met de pen en passer en scalpeermes
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aan uw hart en hoofd hadden gedaan, en nog driester aan het hart
en hoofd van uw kinderen doen willen.

§ 6. Christeltk,historisch.

Intusschen, te weten vaartegen men stree'd, was niet genoeg. Om
dien strijd met hope op welslagen to voeren, dietnde men zich ook
allengs bewust te worden van het heilig palladium, w a a r v o or men
het zwaard had aangegord, en om dat nu aan to duiden, noemde
men zich Christel ij k-h istorisc h. Immers de Revolutie-theorie
is in haar beginsel an t i-c hristel ij k en daarom van veel erger
natuur dan het systema, waarop de Heidensche levens- en wereld-
beschouwing rustte.

Daarom moest de naam van Christelijk weer opgenomen en in dezen
naam van „Christelijk" school niet slechts een Evangelische leus, maar

ook de zeer bepaalde belijdenis dat men den ontredderden toestand,.
waarin de achttiende eeuw Euxopa aan haar opvolgster had over-
geleverd, niet aan het mislukken van de proefneming niet het
Christelijk beginsel, maar aan een zeer ergerlijke a f w ij king van
dat beginsel heeft to wijten.

Den in 1789 bestaan hebbenden toestand keuren w e, al was er
ook overdrijving in de van revolutionaire zij gegeven schildering, on-
voorwaardelijk af. We stemmen volmondig toe, dat het z(54:5 niet kon
of mocht blijven. En ,eerbiedigen zelfs, ook in de onheilige en schandelijke
beroering, waarin al het schuim van boozen menschelijken hartstocht
naar boven is gekomen, eon verborgen leiding Gods, om Europa van
dien misstand te bevrijden.

Maar als nu de revolutionairen zeggen: „Voorheen was alles Christer
lijk : dus heeft uw Christendom aan dien toestand schuld gehad; daarom
is afval van dat Christendom en overgang tot onze humaniteitsbe-
grippen het eenige redmiddel, dat duurzaam waarborg biedt I" dan
komt al wat in ons is tegen zulk een lastering op en mainteneeren:
we, op grond der historie en door vergelijking van die historie met
den eisch des Evangelies, dat doze goddelooze tyrannie, dat dit gestoelte
der schandelijkheid en .geheel deze den mensch onwaardige toestand,
waarin men verzonken lag, er nooit had kunnen komen, indien men
niet juist omgekeerd den kandelaar des Evangelies telkens weer onder
de korenmaat verborgen had, en dat in schier alle landen vim Europa.

Mainteneeren we tegenover een ieder, dat een afdolen op de glibberige
paden der huma,niteits-philosophie, in stye vain het kwaad te stelpen,
integendeel den vloed van ongerechtigheid op nog schrikbaarder wijs
door dijk en dam zal doen breken, en ons eerlang voor een tweeds
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catastrophe zal plaatsen, die van 1789 en 1793 nog den bloedrooden
luister zal doen tanen.

En mainteneeren we op grond van de belijdenis en de ervaring van
ons eigen hart, op grand van wat we in eigen huis en leven waarna-
men, als oak gefluisterd wordt door de historie, dot er oak nu voor de
krankheid van Europa's volkeren geen andere genezing is, dan onder
de vleugelen van den Man van smarte.

Staat alzoo „Christelijk" tegenover „humaniteits"-begrip, de bijvoeging
his toris ch duidt a,an, dat onze toestanden niet naar willekeur door
ons k 'Innen geschapen worden, maar het noodwendig product
zijn van een verleden, dat, onafhankelijk van onzen wil een buiten ons toe-
doen, geschapen is door Hem, in wien we leven, ons bewegen en zijn.

Wie het recht der historie eerbiedigt, stoat zich onder eon wet;
erkent dat zijn wil aan dien der vorige geslachten en het belang
van de geslachben, die daarna komen zullen, gebonden is. Kortom,
met het waumerk der historie op mijn arbeid, is de eeirst voor
mijzelven geroofde kroon weer afgelegd, en kniel ik, met de vaderen
die v 6 6 r ons waren, met hen, die o m mij zijn, en met wie we dus
den toon zullen aangeven, als „de stofjes aan de weegschaal" in
het majestueus geheel neer, om eere te geven, niet aan het schepsel
dat niets is, maar aan Hem, wiens heiligen voetstap ge ruischen
hoort heel het pad der historie door!

§ 7. Yerschil tusscheir beide.

Uit deze korte uiteenzetting blijkt alzoo, daft „antirevolutionair" en
„Christelijk-historisch", woorden van bijna gelijke beteekenis zijn, en
dat het onbekendheid met den zin dezer termen verraadt, indien men
voorwend wel „Christelijk-historisch" te willen heeten, max niet
„antirevolutionair."

Slechts zOOveel mag toegegeven, dat er duurzaam meer inhoud ligt
in een naam die positief uw streven uitdrukt, dan in een term die
slechts aangeeft waartegen ge u keer t. Toegegeven 66k, dot en
Christelijk en historisch beide namen vain bekenden, van goeden, van
geliefden klank zijn 1), en die meer dan het uitheemsche en koude
„antirevolutionair" het innerlijk leven van uw gemoed aanspreken,
Waarbij nog zij opgemerkt, dat „Christelijk-historisch" eon naam van
altijddurende geldigheid zou blijven, ook indien het zich denken liet,
dat na tenonderbrenging der revolutie, de "anti-revolutionaire naam"
vanzelf wegviel.

1) „Christelijk" beteekent bier te lande in historischen zin, al wat op de basis staat van
de „Christelijk Gereformeerde religie".
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De beweegreden die er niettemin toe brengt, om niet zelden aan den
naam van „antirevolutionair" voorkeur te geven, schuilt hierin, dat
hij, naar ons aller onmiddellijk besef, veerkrachtiger en klemmender is.

Zegt iemand „Ik ben „antirevolutionair!" dan weet ge terstond
wat ge aan hem hebt, terwijI ge bij „Christelijk-historisch" nog altijd
een vraag op de lippen overig houdt.

Er is, laat ons het niet verhelen, meer moed toe noodig om
„antirevolutionair" te zijn!

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 nog 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 „antirevolutionair" zijt, d. w. z.
dat ge u met kloeken zin, welbewust en zondet schromen, tegen de
thans heerschende begrippen, tegen de in gang zijnde ontwikkeling
der rechts-theorieen 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 iande
gerekend to worden, wier onderdrukking, kon het zijn, wier ver-
nietiging hun toeleg is, — dan voor u in politieken zin 1 a in o r t
sans phrase, dan voelt men in u tegenstand en prikkelt ge
door dien tegenstand anderen tot v e r z e t. 	 (24 April '78).

II.

DE GRONDTOON VAN ONS TOLKSKARAKTER.

§ 8. Drie grondtypen van nationaliteit.

Drieërlei nationale tint worstelt in den schoot van ons yolks-
bestaan om den voorrang.

Dr R o o m s c h e, wier beeld en utopie in den alouden tijd onzer
grafelijke regeering ligt.

De revolutionair e, wier ideaal en type de model-staat van
onze Fransche of Duitsche doctrinairen vormt.

En tusschen die beide in, de C h r i s t e l ij k-p uriteinsch e, die
onze richting, vertegenwoordigt en wier bloeitijd saamvalt met het
glorietijdperk onzer republiek.

In elk dier drie vertoonde zich aldoor hetzelfde Nederlandsche
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volkskarakte r, maar telken male spelend in een anderen gr on d-
t o o n, naar gelang van het beginsel waardoor het in gisting geraakte
en het doelwit dat het zich koos.

Het bleef het oude, zelfde Nederlandsche yolk, dat nimmer werd uit-
geworteld, maar en in de 16de eeuw en aan het eind der vorige,
onderging dit yolk een merkbare wijziging en vernieuwing in zijn
aard en eigendommelijkheid, een verandering die al naar uw sym-
pathieen vielen, door u als verjonging en veredeling geloofd, of wel
als verbastering en ontaarding gewraakt zal worden.

Het zwakst werd de „Roomsche" nationale type ontwikkeld, wijl
in Romes bloeitijd de eenheid der natie pas even outlook en
nog onmachtig bleek om een, alien omvattend, volksbesef, door een
nationalen wil, tot een nationale daad to bezielen.

Meer invloed gewon de „liberalistische" grondtoon, dien men sinds
1793 aan ons volkskarakter opdrong, wijl de eenheid der natie then
juist hechter dan ooit geconsolideerd werd en de stelselmatige slooping
van onze vrijheden en privilegien, naar buitenlandsch voorbeeld, juist
toen eerst recht begon. Meer invloed ook, wijl reeds in de period°
onzer republiek een machtige groep toen den weg had op gewild,
die nu eerst, onder Fransche auspicien, ongehinderd kon ingeslagen.
Meer invloed bovenal, overmits de Roomsche bevolking, uit natuurlijke
reactie tegen het anti-Roomsch karakter onzer vroegere republiek,
aanvankelijk de revolutionairen hielp.

Maar het rijkst ontwikkeld, het schitterendst uitgebroken, tot natio-
naliteit in vollen zin gerijpt, was alleen die ,Christelijk-puriteinsehe"
type, die ons volkskarakter aannam tijdens onze republiek. Be Room-
sche type had men op de pas een geworden natie nog slechts even
kunnen afdrukken. De revolutionaire type werkt nog geen voile 80
jaren. Terwij1 alleen de C h ri stel ij k-p uriteinsche type ruim
twee eeuwen had om haar luister to ontplooien.

Het tijdsgewricht, waarin die grondtoon bovenkwam, was dan ook
het heldent ij d v a k van onze natie of, wil men, in ons yolks-
bestaan dat mysterieuse oogenblik, waarin al de verborgen schatten
van een nationaal Leven opeens aan het licht treden, en alles in dat
Leven groot schijfit geworden en de natie daarom verre zichzelve over-
treft, wijl het onderging vertrouwen de uitwerking van de nationale
kracht nogmaals verdubbelt.

Een feit is het, dat Nederland op elk gebied en elk terrein van
menschelijken arbeid, van menschelijke studie en van menschelijk Leven
toen het grootst, toen het meest zichzelf geweest is.

Heel Europa erkent aan de hand der historie, dat we destijds het
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fijnst en het edelst bewerktuigde landsdeel van heel dit werelddeel
vormden.

En z66 overmachtig zelfs is de overweldigende indruk, dien de
gedachtenis dier toenmalige grootheid nag uitoefent, dat onze „revo-
lutionairen", met de tradition van hun eigen voorvaderen (de S e p-
tembriseurs en Montagna.rds en Sansculottes) tamelijk
wel verlegen, bij voorkeur zich sieren met wat uit de „garderobe" van
Onze historie dieflijk ontstolen werd, en doen voorts als leken eon
Marnix van torn en een Kappeyne van onze dagen als twee drop-
pelen waters op elkaar.

§ 9. Weer-opleving der Gereformeerde volkstype.

Die puriteinsche volkstype intusschen heeft men in het laatst der
vorige eeuw uit ons wapenschild weggenomen, en het feit moat erkend,
dat aanvankelijk, vooral door de aanhechting van Noord-Brabant en
Limburg, de aanslag tegen de heerschappij van deze volkstype maar
al to uitnemend scheen gelukt.

Toch bleek alras, dat to vroeg victorie had geblazen, wie meende
dat het leven van weleer nu ook, ganschelijk verstikt en vertreden,
onmachtig tot eenige nationale beweging neerlei.

Integendeel, z66 was niet en door den Réveil On onder den invloed
der Scheiding en door de reactie tegen het modernism e, de ge-
hechtheid a.an het geloof der vaderen weer bovengekomen, of aanstonds
bleek, dat hiermee ook de oude sympathieen terugkeerden en de sociale
en politieke denkbeelden van weleer weer heimwee wekten in het hart.

Neen, waarlijk, onze partij is geen „s choolpart ij", bestemd om
weg to vallen zoodra de schoolquaestie van het tapijt komt.

En evenmin zijn we een „groep orthodoxen',' wier politieke sym-
pathieen nog geboren moeten worden, en die slechts als k e r k e I ij k e
fr a ctie bestaan.

Veeleer omgekeerd ligt de kracht van onze partij juist daarin, dat
we ons erfgenamen weten van een politiek streven, dat
eenmaal de bewondering van Europa wekte, Nederland oppermachtig
had gemaakt, en nog, mits naar den aard der tijden ontwikkeld, de
belofte der toekomst heeft.

Groen doorzag het dan ook uitnemend wel, dat zijn kracht minstens
evenzeer in de Vaderlandsche geschiedenis als in ons
scho olwez en lei, en dat de school, die hij tijdelijk de „Christelijk-
nationale" doopte, duurzaam dan alleen bloeien kon, indien ze op
den wortel dozer puritieinsche historie werd geent.
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§ 10. Constitutioneel karakter der Gereformeerde type.

Die puriteinsche type van ons volkskarakter nu was gevormd in
den opstand tegen Spanje, na reeds voor to zijn bereid door de
gisting der Hervorming. Het was alzoo reeds wordende van circa
1520 af, kw.am tot zelfbewustzijn in 1568, en gaf het eerst • in 1572
dat sein tot een afbreken der bruggen en een verbranden der schepen,
waardoor het overgaan van een yolk tot een nieuwe levensrichting
tot een onherroepelijk besluit wordt.

Die type nu staat daarom zedelijk zoo hoog, wijl heel het rationale
leven er door in dienst gesteld werd van een heilig en verheven
doel.

Terecht is opgemerkt, en wij herhalen het, dat bier te lande de
kerk niet in den staat gesticht werd, maar omgekeerd, de republiek
der Nederlanden veeleer als schutsmuur om de reeds bestaande kerk,
en dus tot haar behoorende, werd opgetrokken.

Roeping van onze republiek was derhalve, met haar legers en vloten
en haar handelsinvloed, allerwegen in Europa en in de werelddeelen
daarbuiten, den loop voor het Evangelic: vrij te houden en evenzoo
op haar eigen erf den loop voor dat Evangelie vrij te laten naar
ieders conscientie en ieders hart.

Bur g e r v r ij h e i d niet als doel, maar als voertuig en uitvloeisel
van die veel hoogere vrijheid, die aan de conscientie toekomt,
was het destijds ons yolk bezielend ideaal.

En zoo wist men waarvoor men leefde; wist men waarvoor men
bestond.

Er werd hier geloofd. Er werd gebeden. Er werd gedankt. En de
zegen daalde mildelijk neder en er heerschte alom in den lande
welvaart, volksgeluk en vree I

Oranje was de „geestelijke vader", waaruit deze volkstype gegroeid,
en juist daardoor bewaard was voor die excessen links en die excessen
rechts, die bij een gelijksoortig streven in Westminster en Nieuw-
Engeland tot zoo geheel ander resultaat leidden.

Oranje toch was meer dan de enkele helden, die den naam van
dat huis hoog hielden. Er lag in Oranje voor ons volksbesef een
mysteri e; een „star der hope" waarop men veilig afdreef, een
t r e s o o r, om het kort saAm to vatten, dhárom van zoo uitnemende
waarde, wijl hij ons in zoo wonderbare diepte van lonkeling zoo
blijkbaar beschikt was van den Beer!

En het „h a c nimitu r", d. i. het v66r alle dingen steunen op de
welbewuste macht van God in zijn heilig Woord, om, eerst daarop
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leunend, met het „h anc tuemu r" de vrijheid een goed van hoop
waardij to achten, drukte zinrijk kort en, op de munt geslagen, voor
een koopmansvolk als niet overtollige waarschuwing, zoo heerlijk uit,
dat die tresoor van Oranje ons beter zijn moest, dan al de specerij-
schat van Insulinde.

§ 11. Ontwikkeling dezer type in de antirevolutionaire
richting.

Een metterdaad verheffend standpunt neemt de antirevolutionaire
partij derhalve in, als ze verklaart, „den grondtoon van ons volkskarakter
te vertegenwoordigen, gelijk dit, onder Oranjes auspicien en onder in-
vloed der Hervorming, omstreeks 1572 zijn stempel ontving"; maar
toch, practisch wordt dit standpunt eerst door onmiddellijke bijvoeging
„dat ze dit overeenkomstig den gewijzigden volkstoestand, in een vorm
die aan de behoeften van onzen tijd voldoet, wenscht te ontwikkelen."

We weigeren met de revolutionairen mee of te dolen naar hun
goddelijken Machtsstaat; we weigeren evenzeer met Rome terug to
gaan naar de Middeleeuwen; en zullen tegenover beider vereende of
afzonderlijke pogingen om de puriteinsche type uit ons volkskarakter
uit te roeien, met hand en tand die ernstige volkstype allerernstigst
blijven verdedigen.

Maar niet door repristinatie.
Niets wenschen we uit den boedel van het verleden terug, dat op

de proef onbruikbaar Meek; waar we uit zijn gegroeid ; of dat niet
meer past op onze toestanden.

Geen onzer die er aan denkt, de oude onbeholpen verroeste staatsma-
chine van vroeger, wa,ar geen rad meer goed Van liep, uit het museum
van oudheden weer terug to brengen mar onze ministerieele bureaux.

We aanvaarden evenzoo zonder „geestelijke terughoudinghe" het feit
dat Noordbrabant en Limburg, thans deelen van ons land geworden, mee
constitutieve elementen van de nationaliteit der toekomst zullen zijn.

En, wat alles afdoet, we reageeren zelven sterker dan iemand tegen
het denkbeeld om weer een Gereformeerde Staatskerk op to richten,
en eischen integendeel consequente doorzetting van het beginsel, dat
de staat niet zelf drijven zal „de religie die zalig maakt."

Maar de hoofdzaak, waarop we staan, en waarvan we niet kunnen
aflaten, is deze 1. Nederland worde ook als staat niet vijandig tegenover
den levenden God gesteld; 2. Nederland ruile de puriteinsche regeerings-
beginselen niet weer nit voor de Roomsche; 3. Nederland geve zijn vader-
landsche instellingen niet voor het namaaksel van den vreemde prijs.

Dat drieledig doel was het, waarvoor onze vaderen, door Oranje
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geleid, tegen Rome en tegen Spanje en evenzoo tegen de Remon-
stranten en tegen de Staten gestreden hebben.

Dat drieledig doel wenschen ook wij nog in onze dagen vast in
het oog te houden. Edoch onder de bijvoeging, die ter voorkoming
van misverstand onverwijld dient te volgen: dat de w ij z e, waarop
onze vaderen dat doel trachtten te verwezenlijken,
de onze niet meer ganschelijk zijn kan.

Die eisch, dien wij thans onszelven dienen te stellen, is, dat we aan
zoodanige regeeringsdenkbeelden ingang zoeken te verschaffen, die en
Roomsch, en Puritein, en Revolutionair als burgers, met gelijke plichten
en gelijke rechten, elk op zijne wijze en voor zijn deel en in zijne mate
doen bijdragen tot de vorming van een hoogere volkstype, waardoor
de eenheid van het nationaal bewustzijn weer kan worden hersteld.

(26 April '78).

ONZE HICHTING IN HET BUITENLAND.

§ 12. In Roomsehe landen.

Zeer terecht verklaart het Program, dat de antirevolutionaire partij
slechts voor zooveel ons land aangaat, de volkstype van
ons puritanisme uit de 16de en 17de eeuw vertegenwoordigt, en dat
ze derhalve, de grenzen eenmaal o v e r, allerminst nog aan zoo
enge begripsbepaling te binden is.

Buiten onze grenzen regelt de antirevolutionaire partij haar

betrekkingen eensdeels naar de positie, die men in het buitenland
tegenover de Revolutie innam; en ten andere naar de gelukkiger of
min gelukkige wijze, waarop de belijdenis van het Evangelic met de
handhaving der conscientievrijheid in overeenstemming werd gebracht.

Vooral sinds het laatste vierde onzer eeuw dient ook dat tweede
er bij gevoegd, opdat we niet, de revolutie ontloopend, Rome in
handen vallen.

Gelijk men toch weet, scheen het na 1815 langen tijd rnetterdaad
alsof alle Christelijke elementen in Europa, 'tzij die in de Roomsche
kerk nog verbleven, of in den boezem der Hervormde kerken bloeiden,
tegen het ongoddelijk drijven der revolutie gemeensch ap p e 1 ij k e
zaak konden maken.

De Roomsche woordvoerders stelden zich uiterst gematigd aan. Ze
legden, voor als na, den klemtoon meest op de belijdenis van den
Christu s, om ongemerkt het specifiek Roomsche meer op den
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achtergrond to doen treden. Van alle kanten kwamen ze met eon in-
nemend gelaat met open armen op u aanloopen, om met u saain
den strijd voor scepter en aitaren te strijden. Hun politieke tolken
schikten zich op uiterst gelukkige wijze in de vereischten, voor het
welslagen van doze verzoening noodig. En zoo be goeder trouw, ja,
zoo verleidelijk en vertrouwen inboezemend was hun optreden, dat
oude Protestantsche woordvoerders in eon aaneensluiten der slagorden
heil meenden to zien, en vooral in Duitschland onder den naam van
„antirevolutionaire politiek" en in Frankrijk onder den naam van „legi-
timisme" eon stelsel van staatkunde aanbevalen, dat, op terugdring-ing
van de revolutie en gelijkstelling der beide confession gegrond, basis
scheen op to leveren voor eon moderne reconstructie van den Chris-
telijken Sta.at. Stahl, en meer nog dan Stahl, Von Gerlach, waren
de talentvolle pleitbezorgers van het waagstuk, dat in de prachtige
illusie school.

Ook ten onzent werd eon deel der belijders van den Christus na
reactie van 1813 door deze al te goeddenkende theorie aangestoken, en
zijn in sommige achterhoeken van den lande, alsook bij sommige ver-
achterden in het midden des lands, nog de sporen aanwijsbaar van de
politieke spierverlamming, waarmee deze bedenkelijke theorie haar blinde
volgelingen strafte. Maar niet genoeg kan juist daarin dan ook de
scherpte van Groens blik en de nationale tact van zijn Nederlandsch
gevoel geroemd worden, dat hij, zonder ooit Burke of Gentz, Von
Hailer of Leo, of ook Von Stahl en Von Gerlach te copieeren,, steeds
krachtiger heendrong naar dat beter en meer puriteinsche standpunt,
waarop men aan den C h r i s t u s b e l ij d e r in Rome ten deele de
hand reikt; maar het ultr a m ontaan s che in zijn politiek blijft
bestrijden.

In het buitenland daarentegen kwam men tot die ontnuchtering eerst,
toen Rome ten laatste zelve het masker lieu vallen en ieder zich over-
tuigen kon, hoe de Jezuieten, terwijl Roomsch en Hervormd zich goed
en wel op de grenzen schenen te verbroederen, in alle stile, op het
onmerkbaarst, achter ons om, het op onze vernietiging hadden toe-
gelegd en ons mee hadden g e b r u i k t, om Rome ten slotte met de
bruta.alste driestheid haar onloochenbare triomf te doen celebreeren.

§ 13. Tegen Meiwetten.

Bijna nergens gaan nu dan ook de orthodoxe Hervormden en de
Roomschen moor hand aan hand. Van Frankrijk weet ieder dit, en in
Duitschland heeft de Germania de verdoolde „Eva,ngelischen" reeds
als teen „uitgeknepen citroen" weggeworpen. De partij van de Reich s-
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bote heeft aan versmelting met Rome tot eerie partij zelfs nooit ge-
dacht; en met Von Gerlach kan men veilig zeggen, dat de laatste
apostel ten grave is gedaald van een politioke hope, die, hoe schoon
ze ook ons toelachte, toch door Rome's trouweloosheid voor onze
Duitsche vrienden nooit iets dan wreede teleurstelling gebaard heeft.

Is hiermee duidelijk uitgesproken, dat we, sinds Rome de vlag van
het ultramontanisme opstak, ophielden aan eerie groote „antirevolutio-
naire wereldpartij," uit orthodoxe Roomschen en orthodoxe Hervormden
bestaande, te gelooven, toch leide men daaruit allerminst af, dat des-
wege elke door Rome thans ondernomen worsteling ons onverschillig
zou laten.

Integendeel, in haar strijd tegen de ook o. i. door en door onrecht-
vaardige Moiwe t t en, heeft de Duitsche Centrum s-partij onze
besliste sympathie. Rome's ijveren, en in Frankrijk, en in Duitschland,
tegen de godsdienstlooze volksschool en het godsdienstlooze socialisme,
is een mepijveren voor wat, eer Rome nog gesproken had, oak
door ons allerwegen was geproclameerd. De invoering van vrije univer-
siteiten in Frankrijk, al kwam ze van Roomsche zij, heeft onze warme
instemming. En zelfs als in de republieken van Zuid-Amerika een
wat to star en te manlijk ultramontanisme genezing zoekt aan te
brengen in den normaal geworden burgerkrijg, wenschen we allerminst,
om het waarschijnlijke van •een min prijslijke nevenbedoeling, het lof-
felijke in dit strevIen to miskennen.

Maar onze g eest ver wanton erkennen we in de ultramontaa,nsche
partij nergens, zoomin aan deze als aan gene zijde van den Oceaan.
We waren nooit een, we zijn het niet en zullen het nooit worden, en
doen zich al soms gevallen voor, waarin we, als in de bovenge-
noemde, met Rome tegen de Revolutie zouden kiezen, er zijn er
and:ere, en van niet minder aanbelang, waarin we even beslist tegen
Rome veeleer aan het liberalisme onze sympathie zouden gunnen;
ook daarbij intusschen meer op een veilig sturen van het e i g e n
scheepke door doze „Scylla en Charibdis" bedacht, dan door ver-
wantschap en beginsel gedreven.

§ 14. In Protestantsche landen.

Neon, als geestverwanten erkennen we slechts twee soorten van poli-
tieke partijen: 1. de zoodanige, die in landen bloeien, waar de Fransche
revolutie nooit doordrong, en 2. dezulke die, waar deze revolutie
insloop, zich tegen h,aar keeren op den grondslag van Gods Woord.

Tot de eerste categorie nu behooren de politieke partijen in E n g e-
land en de Vereenigde Staten.
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In geen dier beide la aden is de oude maatschappij losgeschroefd,
om er een nieuwe, naar Fransch model, voor in stee te brengen.

In beide landen staat de overheid nog op de basis van Gods
Woord en van de historische rechten, die in den oorsprong van het
verleden der natie wortelen.

Aileen de radicalen in Engeland, vooral de Birmingham-club, maken
hierop een uitzondering.

Vraagt men ons nu, of dan in de Engelsche politiek onze sym-
pathieen voor de Tories of Whigs zijn, dan is uit onze „gaucherie", —
gelijk men het genoemd heeft, reeds of to leiden, dat we meer naar
de „Whigs" overhellen, en komen we er voor uit, dat voor zooveel
de toestanden van verschillende volken zich vergelijken laten, de bin-
nenlandsche politiek van Forster en Gladstone vrijwel hetzelfde bedoelt,
als wat de antirevolutionairen beoogen in Nederland.

Hiermee rijmt, dat het Nieu w s v. d. D a g er nog onlangs op
wees, hoe volstrekt niet een liberaal als Gladstone op een Holland-
schen liberalist geleek, alsook dat de echte puriteinen in Engeland,
schier als een man, op Forsters hand zijn.

Forster nu, weet men, is de man van de Engelsche schoolwet.
In Amerika spreekt het vanzelf, dat we voor de „republikeinen"

en tegen de „democraten" partij kiezen. De republikeinen zijn de
geesteskinderen der oude „Pelgrims-vaders"; de helden van den
Slavenoorlog, Rome's tegenstanders, en de tolken van dien echten
burgergeest, die vooral in Nieuw-Engeland ontloken is.

Em wat de tweede categorie betreft, houde men voor Duitsc h-
1 an d wel in het oog, dat niet de Kreuzzeitun g, maar de
Reichsbo te met zijn veel zuiverder toon het blad van onze
sympathien is. Daarmee is allerminst ontkend, dat de K r e u z zeitung
deze laatste drie jaren zich op kloeke wijze gewroken heeft op den
zedelijken val, die in 1866 Bismarcks roekeloos optreden haar be-
rokkende; ntaar tot ons leedwezen mag niet verzwegen, dat doze
terugkeer tot betere paden nog nooit beslist en energiek genoeg was,
om, wat karakter betreft, de K reuz z eitung met de Reichsbote
te doen concurreeren. Vooral sedert de „Christelijke socialisten" de
koe bij de horens hebben gevat, beweegt zich de antirevolutionaire
partij in Duitschland op vrijer en op vaster banen en komt ze van
den smaad der „Jonkerpartij" eenigszins los.

Voor de eigenlijk Roomsche landen staan we bijna onaandoenlij k.
Vooral nu in Frankrijk zelfs een De Broglie als „complotteur" van het
tooneel is gejaagd en een Gambetta, eenrnaal meester van den toestand,
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de kalmste man ter wereld blijkt; nu op de constitutioneele kleurverblee-
kers ook nu niet viol to rekenen en de legitimisten door hun bond met
Plomplomb ellendiglijk em hun eere kwamen, —nu wendt, wie Frank-
rijk en zijn God liefheeft, heist met deernis het oog van zulk een schouw-
tooneel van menschelijke zelfverlaging af, zich verliezend in het heerlijk
heimwee naar wat dat Frankrijk had kunnen zijn, indien het eons niet
naar de Sorbonne, maar naar den man van Geneve had geluisterd 1

Ditzelfde geldt, mut a t i s mutandi s, ook voor Oostenrijk en Italie,
voor Spanje en Belgie 1 Wel weten we, dat de clericale partijen in deze
landen meest de prediking van het Evangelie verhinderen willen, terwijl
de radicalen ons te dien opzichte meest genegen zijn; maar welbezien
is dit voor deze exclusief Roomsche landen een zoo bijna niet meetel-
lende quaestie, dat het uiterst oppervlakkig zou zijn, daarnaar onze
symphatieen te regelen. En te minder mogen we dit, wijl een misbruik,
als door de Antwerpsche Godloochenaars van den G e u z e n-naam, en
door de deftige Brusselsche radicalen van wizen Marnix van St: Alde-
gonde gemaakt is, maar al te schreiend toont, op wat ergerlijke wijs
we ons met soortgelijke „geestverwanten" compromitteeren.

Dat wij ten slotte de handelingen van het Russische gouvernement
niet zelden gunstiger beoordeelen, verklaart zich gereedelijk uit de om-
standigheid, dat elke paging am Rusland naar den revolutionairen model-
staat om te scheppen, dusver steeds met beslistheid is tegengestaan. De
zich hierin uitsprekende overtuiging: „dat Rusland op eigen paden een
eigen regeeringsvorm to zoeken heeft, zonder zich door andere utopieen
te laten verleiden", is een door en door antirevolutionaire gedachte, die
een strong veroordeelen b.v. van wat in Polen geschied is, zeker aller-
minst uitsluit. Voeg daarbij dat Rusland en in Europa en in Azie steeds
als patroon van het Christelijk geloof tegenover den Islam stond, en door
zijn Caesaropapie in den Czaar eon niet te versmaden geestelijk
tegenwicht tegen den Paus van Rome oplevert, en onze lezers zullen
het plaatsen kunnen, hoe een machtig rijk met zoo gewenschte merk-
teekenen steeds aan al wat a.ntirevolutionair was, zekere mate van
sympathie inboezemde, en zoo ook nu in zijn worsteling gedragen werd
door den zedelijkeu steun van Gladstone en Forster, van de republikeinen
in Amerika, van de antirevolutionaire partij in Duitschland, en dat
zoo ook al wat Christelijk-nationaal in ons eigen land heette, zonder
afspraak, als een eenig man, voor Rusland partij koos.

(29 April '78).



TWEEDE HOOFDSTITK.

HET GEZAG.

Noch in den volkswil noch in de wet, maar
alleen in God vindt zij de bron van het sou-
vere ine gezag, en verwerpt mitsdien eenerzijds
het beginsel van volkssouvereiniteit; terwijl
zij anderzijds de souvereiniteit van Oranje
eert, als onder de leiding Gods in ooze ge-
sehiedenis geworteld; door de mannen van
1813 in den Nederlandschen staat tot ontwik-
keling gebracht; en door de Grondwet als
zoodanig bevestigd.

I.

SOUVEREINITEIT.

§ 17. Absoluut gezag.

Souverein in absoluten zin is alien. zulk een gezag, waar geen
gezag boven is, dat steeds beveeR en nooit gehoorzaamt; noch beper-
king toelaat noch mededinging gedoogt; en een is voor al wat ademt.

Souverein in volstrekten zin hen ik alleen over datgeen, waarme6
ik doen kan wat ik wil, en omdat ik als mensch nooit of nimmer,
tegenover niets en in geen enkel geval, zulk een onbepaalde almacht
bezit, kan er bij mij, als mensch, ook nimmer van een oorspronkelijke
souvereiniteit sprake wezen.

Omdat ik naar hartelust , op het stuk papier, dat voor mij ligt, tee-
kenen of schrijven kan wat ik ,wil, ben ik toch tegenover dat stuk
papier nog geen. souverein. Want dat papier is Of hard Of zacht, Of
vezelig Of glad, het heeft een bepaalde dikte en lengte, en wat dies
meer zij, en aan al die eigenschappen ben ik gebonden; ze beperken
mijn macht en dwingen mij, dat ik er mij naar schik. Om souverein in,
degelijken zin to zijn, zou ik in dit geval dus en dat papier, en die
scbrijfpen, en dien inkt zelf hebben moeten maken, en ze telkens voor
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elk gegeven geval weer moeten maken, om ze elk oogenblik juist te
doen beantwoorden aan mijn doel en elken hinder voor het doorzetten
van mijn wil te verwijderen. Maar ook al stelt ge dat inogelijk, dan
nog zou mijn souvereine macht tegenover dat stuk papier niet absoluut
zijn, wijl ik bij het maken er van mij gebonden zou vinden aan de
gemeenlijk daarvoor gebruikte grondstoffen en in zwang zijnde instru-
menten, en ik dus niet zelden, gelijk dit den besten fabrikant overkomt,
mijn poging om nog een verbetering aan te brengen of nog een fout
to doen verdwijnen, zou zien afstuiten op de grenzen van wat rnogelijk
is. Ook die grondstoffen en die instrumenten zou ik derhalve geheel
in mijn macht en bedwang moeten hebben. En neem nu eens aan,
dat ook dat ondenkbare zich denken liet, en dat voor de pen en voor
den ink!, dezelfde vrijmacht van scheppende bewerking to mijnen dienste
stond, dan zou ik, om absoluut souverein alleen nog maar voor het
machinale schrijven te wezen, bovendien nog naar eigen wensch en
lust de wetten moeten kunnen vaststellen en wijzigen, die het kleven
van den inkt aan de penstif I en het uitvloeien van het vocht op
het papier beheerschen.

§ 19. Aileen denkbaar in God.

Dit nu, van dit speciale geval op het algemeen overgebracht, toont
derhalve, dat voor een absolute souvereiniteit over eenig voorwerp
vereischl• worden: 1. dat ik dit voorwerp geheel in mijn bezit hebbe,
2. dat ik het zelf gernaakt hebbe naar eigen goedvinden, 3. dat het
in het leven roepen van de grondstoffen, waaruit het gemaakt is,
aan mijn vrijmacht hange, en 4. dat het aan mij sta, de wetten to
bepalen, die zijn werking beheerschen en zijn verhouding tot andere
voorwerpen regelen zullen.

Wijl nu nooit of nimmer eenig mensch, van wat talent of naam of
macht ook, over zulk een mogendheid beschikt heeft of beschikken kan,
volgt hieruit, dat nooit een eenig worst naar recht en in der waarheid
absoluut souverein over zijn yolk, nooit een eenig vader naar recht en
in der waarheid absoluut souverein over zijn gezin, nooit een eenig
veehoeder naar recht en in der waarheid absoluut souverein over zijn
ooilam of zijn rund heeft kunnen zijn. En dat alzoo de vorsten, die
zich desniettemin zulk een recht hebben aangematigd, dit niet dan
te g e n recht, door mi s b r u i k van geweld, en met verwoesting van
de geestelijke bewerktuiging van hun volkeren hebben gedaan. Dat de
vaders, die desniettemin zulk exorbitant recht over vrouw en kroost
en dienstpersoneel hebben uitgeoefend, dit nooit hebben kunnen doen,
dan to spij ci van Hecht en billijkheid, en ten koste van de fijnere

3
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bewerktuiging van de edeler deelen van het familieleven. En dat zelfs
evenzoo de woestaard, die zich aan zijn eigen rund of lam vergreep,
daardoor een hoogere rechtsordening geschonden heeft en, om den
souverein over zijn dier te kunnen spelen, zichzelf tot den rang der
ellendelingen heeft verlaagd.

Souvereiniteit over landen en volken onderstelt souvereine macht over
de gezinnen en dus over de personen die deze volken uitmaken, en
kan derhalve alleen berusten bij zalk een, die deze volken, deze gezin-
nen, deze personen in het aanzijn riep. In het aanzijn riep naar zijn
vrijmachtig welbehagen, zonder aan iets gebonden te zijn (Ian aan wet-
ten en ordeningen, die hij zelf vooraf, naar den eisch van zijn eigen
wezen, bepaald had. Bepaald had voor hun vleesch en bloed, maar ook
voor hun hart en hoofd, voor hun smaak en gevoel, voor hun zedelijke
en godsdienstige ontwikkeling. Z156 dat en het bezit van hun geheelen
persoon zijns was, en hun schepping uit hem, en uit hem de stoffe
voor hun zinlijk zoowel als geestelijk wezen, en van hem evenzeer de
wetten, die den oorsprong, het bestaan en de ontwikkeling van geheel
de menschelijke persoonlijkheid beheerschen.

Bij wien nu anders, zoo bidden we u, kan hiervan sprake zijn, dan;
bij den hoogen, den heiligen, den almachtigen God?

Voorts wordt souvereine macht uitgeoefend in het huis van uw buur-
man links en in het huis van uw buurman rechts, en beider eenheid
wordt gevonden in den burgemeester van uw d o r p. Maar naast dat
dorp ligt een ander dorp, en voor de vereeniging van het in die beide
uitgeoefend souverein gezag, verwijst men u dus vanzelf naar het g e-
westel ij k bestuu r. Maar ook uw gewest is door ander& gewesten
omringd en voor de eenheid ook van deze moet er dus bijgevoegd dat
het naar al die gewesten vloeit van eenen rijkstroon, gelijk het uit de
hoofdsteden dier gewesten afvliet naar de gemeentehuizen. Maar zie,
nu kunt ge dan ook op aarde niet verder; nu stuit ge; nu loopt ge
vast. Immers, naast en om uw land liggen ook andere landen,
waar souverein gezag uitgeoefend wordt, evenals in het uwe; doch
als ge nu op aarde naar het vereenigingspunt ook van die laatste
lijnen zoekt, ziet ge u hopeloos te leur gesteld. En zoo moet ge
wel hooger op naar een macht, waaraan gelijkelijk al doze landen.
onderworpen zijn! En nu, aan wien anders zou die alle volken be-
heerschende macht toekomen, clan aan den Heere, onzen God?

Voeg er nog dit bij.
Wat op dit oogenblik in de verschillende landen en volken bestaat,

is zoo geworden en gekomen door wat er vroeger is geschied. Het ge-
slacht dat t e g e n w o o r d i g leeft, miste elke vrije beschikking en was,
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goedschiks, kwaadschiks, wel gedwongen, om de landserfenis te aan-
vaarden invoege als cen vroeger g e s l a c h t die ten deele ver-
rijkt, ten deele bedorven had. En ook dat vroeger geslacht ging daarbij
niet naar louter willekeur to werk, maar vond zich op zijn beurt in
zijn vrijheid van beweging belemmerd door wat een nog vroeger
g e s 1 a c h t had gedaan. En zoo, al doorgaande en al opklimmende,
leest men aan de hand der historic van een gestadige, nooit rustende
wijziging, die het politiek souverein gezag, in elk land en bij alle volken,
ondergaan heeft en waarvoor slechts al die gesIach ten saam
verantwoordelijk staan.

Zoek ik dus ook bier wear naar den oorsprong van -net souverein
gezag, dan most ik ook hier natuurlijk een macht vinden, die a 1
d e z e geslachten saam kon beheeTschen; een macht die heel de
historie van ons yolk en van andere natien in haar hand had; een

w. niet voor een enkele eeuw, maar van alle eeuwen; en
ook bier vragen we weer: in wien anders zou zulk een macht rusten
kunnen dan in God?

Kort saamgevat: het souverein gezag in politieken zin, dat op aarde
under volken wordt uitgeoefend, most in juiste harmonie saamwer-
ken met de wetten die het m e n s c h e 1 ij k leven beheerschen; met de
wetten die 1 u c h t en land en stroom en het leven van het dier
regelen in hun machtsontwikkeling; met de wetten die de his torie
van ons yolk en van a n d e r e natien geleid hebben; en eerst wanneer
geheel dit samenstel van wetten — daaronder begrepen, die voor ons
denkend (d e logic a), willend e zedel ij khei d), gevoelend (d e
aesthetica) en eeuwig (de godsdienst) leven — in juist en
behoorlijk verband op elkaar werken, loopt geheel het rad des levens
majestueuslijk om de spil der souvereiniteit.

§ 20. Alle souverein gezag uit God of to leiden.

Uit dien hoofde belijden wij dan ook van heeler harte, wat de
apostel van Jezus elk Christen op de lippen lei; t. w. dat al 1 e macht
die e r i s, van God k w a m of, em de woorden van het Program
to gebruiken, dat „de bron van het souvereine gezag niet in wet of
volkswil ligt, maar in God."

En waarlijk, men most Of al bitter slecht doordenken, of zal wel
eerlijkheidshalve dienen toe te geven, dat slechts de Godloochenaar
ens de waarheid van dit uitgangspunt kan betwisten.

Immers, wie God n i o t loocheni, most wel belijden dat Hij de Al-
machtige is, en dat dit samenstel der dingen, dat we de wereld, en,
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dat andere samenstel, dat we op die wereld ons 1 a n d, ons yolk of
ons rijk noemen, van Hem afhangt.

En hoe, zoo vragen we, wil men nu toch op politiek terrein een
gezag constitueeren, dat over recht en onrecht beslissen zal; wat
burgerlijk slecht en burgerlijk goed is, zal uitmaken; dat over uw
bezit, over uw huis in sommige gevallen, soms zelfs over uw persoon-
lijke vrijheid, — ja, bij loting over het leven van uw kinderen zal
to zeggen hebben; — en dat toch niet aan God ontleend, niet van
God ontvangen, niet uit Hem gevloeid en geweld zal zijn?

Maar immers, dan krijgt ge een Goddelijke macht naast uw God of
liever nog, dan houdt, wit ge uw God noemt, op waarlijk God to zijn.
Want zie, met de eene hand uw recht van den staat, en met de
andere in tijd van krankheid uw redding van uw God to vragen, dat
is geen godsdienst van gezonde m,annen! Dat is met woorden,
spelen in gezonde dagen, om, als men ziek ligt, te spelen met zijn
eigen hart. Poezie! geen werkelijkheid wa,armee we het leven door-
komen. Of wilt ge: goddelooslijk als burgers ons aanstellen, om
straks even onmanlijk in onze vroomheid to zijn.

II.

HAAR IIISTORISCHE ONTWIKKELING.

§ 21. Sonvereiniteit in elken levenskring.

Daarom dan is de bron van alle souverein gezag alleen in den
levenden God te zooken, wijl Hij alleen over alle schepsels en alle
orde der dingen en alle rijk der natuur de oppermachtige beschikking
heeft of om een woord der Schrift te bezigen, „omdat de grondvesten
des aardrijks des Heeren zijn en Hij de wereld daarop gezet heeft!"

Uit die bron vloeit nu het souverein gezag naar al het geschapene uit.
Volstrekt niet alleen op staatkundig, maar op elk gebied.
Er wordt gezag uitgeoefend door de rtatuurwetten op de stof. In die

stof door de sterkere op de zwakkere elementen. Gezag geoefend door
klimaat en bodem op de plantenwereld, en in die plantenwereld door de
wetten die haar leven beheerschen. Gezag geoefend ook door de natuur
op de dieren; in die dierenwereld door het eene dier op het andere; in
de huishouding van sommige hunner door aanvoerders; en op alle door

den mensch. En evenzoo nu grijpt er beheersching, machtsuiting, ge-
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zagsoefening plaats door en onder menschen, en in die menschen-
wereld weer op elk terrein.

Er is een gezag, een macht, waaraan ons lichaam en in dat lichaam
bloed en zenuwen to gehoorzamen hebben, op straffe van verarming en
verzwakking. Er .bestaat op het gebied van het denken een gezag van
de denkwet, een macht der logica, die de vorming van elk oordeel moet
Demerschen. Er wordt gezag geoef end door het talent op het gebied der
wetenschap, door het genie op het gebied der kunsten. Gezag is on-
misbaar en bestaat bij elke handeling van menschen, 't zij ze voor nijver-
heid of landbouw, voor zeemanschap of koophandel saamwerken. En
al deze soorten van gezag nu worden (wat het wezen der zaak aan-
gaat) ingesteld, in stand gehouden en geoefend, noch door overeen-
komst noch door wettelijke bepalingen, maar „alleen door God den
Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde."

Men kart noch mag met zijn lichaam leven naar welgevallen, maar
moel. God daarin gehoorzamen. Men kan nooh mag denken naar
keur, maar moot dit doen gelijk God de macht tot oordeelvorming
oplegt. En zoo ook op het gebied van studio en bedrijf, blijft ons
niet antlers over dan do wetten en verhoudingen op te sporen, die
God daarin gelegd heeft.

Gezag in gelijken zin nu hestaat ook op zedelijk en evenzeer op gees-
telijk terrein. Het zedelijk leven is, evenals het lichamelijke leven, onder-
worpen aan wetten en invloeden, die God en niet de mensch bepaalt,
en, op straffe van zedelijk te vergaan, is ieder en cen iegelijk gehouden,
die wetten op te volgen en aan die invloeden te gehoorzamen. Een
regel, nog sterker doorgaand voor onze geestelijke, eeuwige ontwikkelin,g,
die, uiteraard van Gods rand en besluit en van de door Hem gestelde
voorverordineeringen en geestelijke wetten afhankelijk, in den meest
volsirekten zin aan zijn absolute souvereiniteit is onderworpen.

§ 22. Souverein gezag in den politieken levenskring.

politieke souvereiniteit staat dos volstrekt niet op zichzelf,
maar is 'slechts een der schalmen in de groote keten, die heel
de schepping innerlijk saamhoudt en hair door do ordinantien Gods
doet bestaan.

Desniettemin vah er tusschen al deze en tusschen bet souverein
gezag op politick terrain dit verre van onbelangrijk verschil op to
merken, dat op staatkundig terrein de macht om deze hoogste macht
met bewustheid en door opzettelijke wilsuiting uit te oefenen, door
God overgedragen worth op eon mensch.

Eon ROM oefende evenzeer souverein gezag nit als eon Bismarck
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thans, maar met dit zeer aanmerkelijk verschil, dat Rafael dit onbe-
wust en vanzelf, en Bismarck slechts door een opzettelijke daad doet

Op elk ander terrein des levens oefent men slechts gezag door de
ordeningen Gods onbewust te laten werken en er zelf een schakel
in to zijn; maar op staatkundig terrein is de souverein zelf bekleed
met de wetgevende d. i. rechtsbepalende macht en komt het
hem toe, het aldus vastgesteldo recht, als eenig geldend recht, met
den sterken arm te mainteneeren.

We herhalen dus wat we in den aanvang van dit artikel zeiden: Er
vloeit souverein gezag uit God Almachtig naar alle deelen van
z ij n s c h e p p i n g, naar al het geschapene; naar dampkring en bodem,
naar plant en dier, naar 'S menschen lijf ziel, en in die ziel naar zijn
denkend, gevoelend en willend leven; en voorts ook naar de maat-
schappij in al haar organische kringen van studie of bedrijf; en ten
laatste eindelijk naar het geslacht, naar het huisgezin, naar de sarnen-
woning in dorpen en steden, en eindelijk, als naar den kring die dit
altos omvat en volledig heveiligen moot, naar den s t a a t.

Reeds hieruit blijkt derhalve, dat het politiek gezag slechts optreedt
naast menigerlei ander gezag, dat in natuur en geesten-
wereld, in maatschappij en gezin, even absoluut en heilig bestaat.

Elke poging van het politiek gezag om op een dier andere terreinen
zelf ten principale te willen heerschen, is derhalve schending van
Gods ordinantien, en het verzet daartegen geen misdaad, maar plicht.

En ook, indien in eenig land het politiek gezag wettelijk de grenzen
aibakent, waar het andersoortig souverein gezag ophoudt on het zijne
begint, dan is dit allerminst een beperking van die souvereiniteit,
maar slechts een aanwijzing van haar natuurlijke grenzen.

Terwiji omgekeerd iets prijs to geven, 't zij aan de maatschappij,
't zij aan het gezin, 't zij aan de natuur, van wat naar Gods indeeling
tot het politiek gezag behoort, geen daad ware to achten van liberaliteit,
maar van heiligschennis.

En geheel de leer der souvereiniteit hangt dus inaar daaraan, dat
men: 1. wel inzie hoe er souverein gezag op elk gebied des levens
heerscht; 2. dat men het politieke souverein gezag wel i n z ij n
eigenaardige natuur doorgronde; om alsdan 3. alles er onder
te brengen wat er wel, en alles er uit te scheiden, wat er niet
toe hoort.

§ 23. Historisehe wording Tan het politiek souverein gezag.

De wijze nu waarop God Almachtig het souverein politieke gezag
overdraagt, kan velerlei zijn. Somtijds geschiedt dit door verjaring no,
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gewelddadige verovering. Soms door schikking en overeenkomst. Soms
ook door geregelde opdracht, 't zij bij acclarnatie door het yolk, 't,4
in plechtige vergadering van zijn hoonieden. En eindelijk, wat
de individueele dragers der Kroon aangaat, meest door vererving na
versterf.

Geen dezer middelen ligt buiten het Goddelijk bestel. Ook ten deze
gaat zijn heerschappij door de zonden der volken en de misdaden der
machthebbers heen. En dan mag en moot telkens, bij overgangen, de
machthebber als drager der souvereiniteit worden aangezien, zoodra
hij door erkenning of vreeze, zijn invloed ver genoeg kan doen reiken,
om wat hij tot recht stempelt, rechtsverbindend te doen
zijn voor de conscientie der natie.

W i e ten gevolge van doze gebeurtenissen drager der souvereiniteit
wordt, doet niets ter zake. Het souverein politick gezag kan uit God
Almachtig afvloeien zoowel naar het hart van eon enkel man als naar
eon stamhuis van helden: maar het kan ook op een instelling nederdalen
waarvan de Consuls of de Dictators of de Exarchen of, wil men, de
President en der Republiek, slechts de tijdelijke dragers zijn. ja, zelfs
zoo weinig is men hierbij aan een enkel individu gebonden, dat het
souverein gezag, gelijk in onzc aloude republiek, op de Staten van het
land kan rusten, of zelfs, gelijk in moor dan een land van Amerikay
kan gelegd zijn op de kiezers zelven.

Maar men lette er wel op, dat alleen dan, wanneer volmondig erkend
en beleden wordt: „Dit souverein gezag is uit God en niet uit den
mensch," de verwoestende gronddwaling van de Volkssouvereiniteit
hierbij ten voile overwonnen blijft en uitgebannen.

Want beeldt, het yolk zich in, dat het de souvereiniteit verle en en
kan, dan beschouwt het zich zelf ook als oppermachtig; wil heerschen
in stet: van to gehoorzamen; en gaat naar het woord van Ezechiel
„zitten in Gods stool."

En of men nu al voor die „Volkssouvereiniteit met open vizier"
den bedekien vorm van een „Contrat social" of van „de wet" in
stee brengt; hiermee roeit ge den wortel der goddeloosheid niet uit.

Ook bij de theorie van het „Contrat social" blijft het schepsel
spreken: „Ik doe doze dingen bij de gratie van mijn eigen welbe-
hagen," en legt ,daarmee den grondslag voor eon Staat, die eindigen
m o e t met tegen God en zijn Woord over te staan.

En wat men, in fatsoenlijker vorm, thans van „de wet" als bron van
het gezag bazelt, ach, ook dit is natuurlijk niets dan eon fiche om aan
den to weinig aristocratischen volkswil to ontkomen. Want wat toch
is „die wet," waarbij men dan zweren zal, naar het eigen zeggen
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dezer heeren, anders dan de uitspraak in behoorlijken vorm wat het
„p a y s le g a 1," d. i. het noodig gekeurde yolk, heeft gewild?

Tegenover deze fiction en gedrochtelijke theorieen handhaven we
daarom met ernst en beslistheid doze drie stellingen: 1. het politiek
gezag vloeit, evenals het souverein gezag, op elk gebied uit den leven-
den God; 2. voor de overdraging van dit gezag bezigt de Heer in
het verloop der geschiedenis zoowel de gerechtige als de ongerechtige
daden der menschen; en 3. de overdraging heeft plaats aan
enkele individuen, aan stamhuizen, aan instellingen, of aan de
natie zelve.

§ 24. Omwenteling.

En vraagt men nu ten slotte, of dan b. v. de Bulgaarsche natie Mar
souvereiniteit niet eerlang aan haar eventueelen vorst zal opdragen, en
of er alzoo niet telkens oogenblikken zijn, dat, Of bij de s t i c h t i n g•
van nieuwe state n; Of bij omwenteling eon nieuw souverein
gezag door het y olk wordt in het leven geroepen, dan
stemmen we dit voor den vorm toe, maar loochenen het in
beginsel.

Of als eon executeur den boedel van den verstorvene liquideert en
verdeelt, is hij dan voor die weken of maanden bezitter geweest?
Een bezitter die alsnu uitdeeit ? Of ook, krasser nog, als ge eon
brieventasch met banknoten op straat vindt en die na vele dagen
aan den eigenaar terug bezorgt, zijt gij het dan, die uit uw bezits-
macht hem alsnu die schatten g e e f t?

Maar immers niemand denkt er aan, zulk eon ongerijmdheid te
beweren! En waarom dan, zoo bidden we u, iets anders dan een
executeur s-bemoeiing te zien in het overdrawn of opdragen van
de souvereiniteit door eon natie aan eon vorstentelg?

"Omdat de natie namens den Ahnachtigen God dit kleinood a an
den Vorst overbreng t, schuilt daarom soms bij den b o o d-
schapper en lasthebber de volmacht van het gezag?

En woes men ons ook dan nog b.v. op toestanden, als onder do
Commune to Parijs hebben bestaan, met de strikvraag, of ook dat
dan uitoefening der souvereiniteit was, dan wagen we de wedervraag,
of als ge weg zijt, en van u zelven ligt, en als eon onzinnige ijlt
in uw koortsen, gij er dan nog zijt en als mensch uitkomt.

En nu, evenals dan eon ieder zou antwoorden, dat in zulk eon ijlen
niet de bewuste mensch maar zijn losgelaten zinnen aan het woord
zijn, — zoo oordeelen ook wij van de Commune en soortgelijke
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toestanden, dat dit niet de uitoefening van souverein gezag, maar een
krank en doodelijk ijlen van zijn ingedrongen Spotbeeld was.

(3 Mei '78).

III.

ILAAR RECHTSGROND TEN ONZENT.

§ 25, De souvereiniteit van Oranje krachtens de historie.

Ook in ons land, gelijk in elken staat, werkt een politiek souverein
gezag.

Dat souvereine politiek gezag bepaalt ook ten onzent wat recht en
wat onrecht zal zijn; bestrijdt dat onrecht en handhaaft dat recht,
desnoods met geweld; treedt als vertegenwoordiger en in naam der
natie op bij het Buiten I a n d; en zoekt voorts in den lande de
gelegenheden on voorwaarden to bestendigen, to verbeteren, to ver-
meerderen, waardoor het Nederlandsche volksleven, en in dat yolks-
bestaan het menschelijk levee, bloeien kan.

Bij wie nu herust doze uit God gevloeide staatkundige souvereiniteit?
Deze oppermacht bij de gratie God s?

En dan stems, ieder toe, dat, hierop niet kan geantwoord: bij den
wilden volkshoop. Ook niet: bij de kiezers. Stellig niet bij het Ministerie.
Evenmin bij de Staten-Generaal . En dat te beweren : de souvereiniteit
ligt in de we t, even ongerijmd is, als to zeggen dat de nachtegaal
in zijn slag zit, daar immers juist de souverein de wet moet g e v e n.

Reeds hieruit volgt feitelijk dat de souvereiniteit, die toch ergens
zijn moet, geen ander° rustplaats voor het hol van haren voet kan
hebben dan het Stamhnis van Oranje.

Een voorloopige slotsom, waarmei het verhaal der historic ten voile
ac,cordeerl.

In 1813 loch is, under ieders gedoogen, en met een enthousiasme
dat elk protest, stet hot ware geuit, in een „God wil het!" zou
gesmoord hebben, do stamhouder van Oranje uitgeroepen tot S o u v e-
reinen Vorst.

Doze gebeurtenis hoekt e de G r ond we t van 1814 in dezer voege :
„De souvereini te i t der Vereenigde Nederlanden is en blijft op-
gedragen aan den Prins van Oranje-Nassau, om door zijn wettige
nakomelingen to worden bezeten erfel ij k."
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Hiervoor in de plaats schreef men in de Grondwet van 1815: De
Kroon der Nederlanden is en blijft opgedragen aan den Prins van
Oranje-Nassau, om door zijn wettige nakomelingen to worden bezeten
erfelijk."

Waaruit blijkt, dat „Kroon" in 1815 geheel hetzelfde bedoelde wat
„Souvereiniteil" in 1814 wilde, en men slechts ter voorkoming van
misverstand, en om elk absolutisme of te snijden, alsnu deze onbe-
twiste „Souvereiniteit" met den naam van „Kroon" bestempelde.

Een opvatting van het in 1815 gebeurde, die zelfs nog in 1848
door het toenmalige Kabinet gedeeld werd, toen het in zijn programma
van 13 Mei deze woorden ten beste gaf : „De natie gevoelt diep,
dat, evenals zij hare zelfstandigheid verschuldigd is aan het regeerend
geslacht, die zelfstandigheid gehecht blijft aan het behoud van
de souvereiniteit in dat huis."

Daar nu in ditzelfde jaar de toen herziene Grondwet nogrnaals
dezelfde formule: „De Kroon is en blijft opgedragen," let-
terlijk overnam, is het o. boven alle verdenking zeker, dat de
Grondwetgever, zoo in 1815 als in 1848, evenals in 1814, slechts het
geven van staatsrechtelijken vorm bedoeld heeft aan het historische
feit, dat in 1813 voldongen werd.

De Grondwet draagt niets op, maar constateert integendeel dat de
Souvereiniteit, de Kroon, reeds eer de Grondwetgever aan het woord
kwam, „opgedragen was," niet om door de Grondwet weer ontnomen,
gewijzigd of overgedragen te worden, maar om „opgedragen te
b 1 ij v e n."

§ 6. De souvereiniteit van Oranje in 1813.

En nu de historische gebeurtenis van 1813.
Waren Van Hoogendorp, Van der Duin, Van Stirum,

De Kemper en Falck in het bezit der souvereiniteit, en togen
ze als eon tijd geleden de „Grandes" van het trotsche Spanje, de
landen door a la recherche d'un prince?1)

Zoo weinig, dat voor den troon der Nederlanden, toen die werd
opgericht, Oranje j u r e s u o geen candidaat, maar pretendent, ja,
meer dan pretendent, de eenig re ch th eb bende en alleen v e r-
kiesbare was.

Om u hiervan to overtuigen, behoeft ge slechts een lijst voor u
zelven op te maken van de buitenlandsche prinsen, of ook van de
binnenlandsche grooten, die nevens en onder Oranje, we zeggen niet

1) Om een vuist tu zuehen.
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met kans van slagen, veel min schijn van recht, maar dan toch wel-
staanshalvr, als serieuse candidaten destijds waren te noemen geweest.

En beseft ge dan onmiddellijk, dat die lijst onder den Oranjenaam
geheel in blanco zou hebben rn o e ten blijven, — erken dan ook
dat het Driemanschap koos zonder keuze te hebben, en aldus slechts
op de ontwijfelbare aanduiding afging, die in den toenmaligen toe-
stand als slotsom van ons historisch en staatsrechtelijk verleden,
onmiskenbaar sprak.

Toch school in wat door de mannen van 1813 tot stand kwam,
wat „Ons Program" zeer terecht „een ontwikkeling" noemt van het
in dien toestand gegevene.

Drieerlei toch was in dien toestand geboden.
Vooreerst de onmogelijkheid om de staatsregeling van de

Utrechische unie te herstellen.
Ten a n d e r e de noodzakelijkheid om ter bedwinging van de

f actiezucht tot den eenhoofdigen, erfelijken regeeringsvorm to
komen.

En ten der de de plicht der dankbaarheid, om dit eenhoofdig gezag
op to dragen aan het Huis van Oranje.

Maar dit drieledig resultaat der historic nu is door de mannen van
1813 in dier voege ontwikkeld, dat ze voor dat eenhoofdig bestuur
den vorm van het K o rri n g s c h a p kozen, en van meet of op dat
Koningschap den Nederlandschen stempel drukten, door het als
schild v o o r, niet als bolwerk tegen de rechten en vrijheden •der
natie to stellen.

Of hiermee onberispelijk is gehandeld en niet to veel word toe-
gegeven aan het verleidelijk denkbeeld om „een Koning als andere
volken to hebben", kome later ter sprake.

Thans slechts zOOveel.
Door een jets minder hoogen titel zou het Huis van Oranje allicht

aan luister gewonnen en de staatsmanswijsheid dier dagen misschien
het middel gevonden hebben, om reeds in de Grondwet van 1814 te
brengen, wat thorns zelfs in '48 nog onbereikbaar bleek. Een staatsrech-
telijke winste, die ons met de autocratische illusion van '20 waar-
schijnlijk de ontreddering van '30 en de radeloosheid van '48 zou
hebben gespaard.

§ 27. De souvereiniteit van ()ramie als myslerie.

Maar hoofdzaak is en blijft, dat, doze souvereiniteit van Oranje
nu daargelaten, de wijze waarop ze staatsrechterlijk belichaamd
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geformuleerd word, naar luid „Ons Program", zonder de leiding Gods
in onze historie is geworteld."

Van de leiding Gods mag en moot hier gesproken worden, omdat
het scheppen van groote mannen, moor dan iets anders, een onmid-
dellijke machtsdaad van den Vader der geesten is.

Komt hier nu bij, gelijk in het onderhavige geval, dat in eenzelfde
familie een volgreeks ontstaat zonder wederga, als in de personen
van den Zwijger, van Maurits, van Frederik Hendrik en
van Willem den D e r d e, om nu slechts de starren van de eerste
grootte to noemen, onder de bewondering van geheel Europa ten
tooneele trad; — bij, dat doze volgreeks van geestelijke eminentien
zijn uit eon prinselijk huis, dat den luistcr van eon doorluchten naam
aan de glorie van karakter en persoonlijkheid kon toevoegen; bij
óók, dat deze groep van helden en geniee n, door een grootsche
gedachte bezield, aan een zelfde levenstaak zich heeft toegewijd; —
en wil dan bovendien het geval, gelijk hier, dat deze schitterende
heldengroep telkens het zinkend vaderland voor den ondergang behoedt,
ja, het nit die inzinking opheft tot eertijds nooit gekende macht en
glorie; en alsnu, prinsenhuis en nationale eere samenhuwend, in den
strijd voor het heiligst ideaal wederzijds de innigste lotgemeenschap
door het plengen van het edelst bloed bezegelt, clan, zijn we
nog argeloos, nog superstitious, nog verouderd genoeg, om in de
opkomst van zulk een stamhuis, dat in zedelijken zin toon, wet en
leiding aan het nationale leven gaf, een langzaam arbeiden van de
Voorzienigheid Gods to eeren, teneinde zich een drager van zijn souverein
gezag in deze landen bey bereiden.

Feller tegenstand dan tegen Oranie ten onzent opgezet,
stelselmatig aangekweekt en met het meesterlijkst talent georganiseerd
is, brak tegen goon vorstenhuis in Europa los. En als dan desniettemin,
be spijt van dien tegenstand, in weerwil van de ongunst der tijden,
zelfs onder nazaten die hun groote voorvaderen niet evenaren konden,
de zedelijke macht, de invloed, de hoogheid en het aanzien van zulk
een huis toch aldoor stijgt, als beslister in zijn onmisbaarheid erkend
en zonder opzet of intrigue door den natuurlijken loop der gebeurte-
nissen tot. de erfelijkheid van het stadhouderschap verheven wordt, —
is dan, zoo vragen we, „wortelen in onzen nationalen levensbodem"
een to sterke uitdrukking voor de historic, die Oranje in de historic
dezer landen had doorleefd?

Vraagt men dan ook, of we het stamhuis van Oranje dus met den
stralenkrans van het mysterie willen omringen, dan antwoorden
we zonder aarzeling : met het mysterie, ja, van eene hoogere leiding
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dan in de leiding der menschen aanwijsbaar is; en van een ver-
borgene macht, die, bij het gestadig wisselen van personen en ge-
beurtenissen, met ons yolk steeds een grootsch doel voor oogen had
en hield, en niet ophield ons voor de bereiking van dat Joel ook met
de eminentie dezer prinsen te verrijken. Een mysterie, indien men ons
de bekentenis dan afperst, waarin nog het geheim van het „O ranjo
b o v e n !" ligt, en dat, ook voar de toeko rust, wat ook wegvalle, nog
hope geeft op nationaal geluk.

Een geloof (want dit is het) dat intusschen allerminst wegneemt,
dat we op staatsrechtelijk terrein volkomen nuchteren nlijven en scherp
wenschen toe te zien, dat de politieke oppermacht, die aan Oranje
wend opgedragen, Haar Groens geestige uitdrukking, niet in een souve-
reiniteit „als in China, in Japan, of ook in Rusland thuis hehoort,"
ontaarde, maar blijve wat hier alleen viel op to dragen: „over Neder-
land een echt Nederlandsche Souvereiniteit." 	 (6 Mei '78).



DERDE HOOFDSTUK.

DE ORDINANTIEN GODS. 1)

Ook op staatkundig terrein helijdt zij de
eeuwige beginselen van Gods Woord; zOd
evenwel. dat het staatsrezag noeh reehtstreeks
nuch door de uitspraak van eenige kerk,
maar alleen in de conscientie der overheids-
personen, aan de urdinantien Gods gebon-
den 7.,jn

ALLEEN 'PE KENNEN UIT GODS WOORD.

§ 28. Alle rechtsbepaling gebonden aan Gods wit.

De overheid heeft de bevoegdheid, om te bepalen wat recht in
den lande zijn zal, en den plicht om dat recht, desnoods met
geweld, to handhaven.

Hieruit ontstaat de vraag, n a a r welken maatstaf de overheid
bij dit vaststellen van het recht behoort te werk to gaan.

Aan willekeur denkt hierbij niemand.
Een gouvernement dat grillige verordeningen in het leven riep, zijn

luimen tot wet stempelde en van invallen rechtsbepalingen maakte
oordeelde zich zelf en hield geen stand.

Wat recht is, mag en moot de overheid hepalen, maar ze kan dat
alleen doen door uit te gaan van de onderstelling, dat dat recht op

2) Ordinantie; Met Ordonnantie: een ten onrechte door Van Dalen overgeslag.en woord.
,,Ordonnantie" is van lateren, Franschen oorsprong en heperkter 'an heir p. Cf. K ILL \ F.N

in voce: „Ordinantie" e. a. ordo series, modus, norma ; ordinamio, instruct l o, thgestio,
dtspositio; c. const hitt°, decretum, placatum. sanchum, lea. OA de state,-ovi-izetters h..u-
den zich constant aan dozen V01111 cr. Job 38: 38 ; Ezech. 13 : 11 18: Ps 119:91 ; Rom 13:2.
Voor het engere begrip van mensehelijk bevel heeft de Staten-overzetting daarentegen „Or-

16 : 4.
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zich zelf, buiten haar toedoen, eer zij nog gesproken heeft, reeds
be s t a a t, en dat haar werkzaamheid zich uitsluitend bepaalt tot
het juist weergeven in 's lands wet van wat objectief recht
is naar den eisch der beginselen.

Die beginselen to kennen, is derhalve voor den souverein uitgangspunt
van alien goeden wetgevenden arbeid en, naar gelang zijn inzicht in
die beginselen juister en vollediger is, waarborgt hij aan zijn staats-
instellingen een to duurzamer bestaan en heiliger karakter.

Kennis dier beginselen nu is, naar onze overtuiging, noch zuiver
noch in vollen omvang te verkrijgen dan door de studie van Gods
Woord en het onderzoek naar Gods ordinantien.

De maatstaf toch, door anderen aan de hand gedaan, om wat recht
en onrecht is to toetsen, bevredigt ons niet; en noch in de hi s to r i e,
noch in de rechtswetenschap, noch in de stelsels der
philo s o f en is, voor zoover we oordeelen kunnen, een betrouwbaar
uitgangspunt voor de kennis der ware, deugdelijke, eeuwige recht s-
beginselen geboden.

Niet in de hi st orie! Want al stemmen we voetstoots toe, dat in
de zeden, gewoonten en usantien van een yolk zich het rationale
rechtsbesef uitspreekt, en elke wetgeving zonder basis zou zijn,
die met dit historisch verleden niet rekende, — zoo kan toch dahrom
reeds de historic nooit toetssteen voor de beginselen zijn, wijl ze wel
een gestadige toepassing gaf, maar nooit die beginselen ze I-
v o n formuleerde ; en, ook al leverde dit Been bezwaar op, niets ons
bij die toepassing zekerheid biedt tegen verbastering en ontaarding.

Evenmin kunnen we afgaan op de r e c h t s w e t e n s c hap! Want
wel geven we toe, dat er in het rechtsbewustzijn der natien een
gestadige ontwikkeling plaats grijpt, en de rechtswetenschap door het
nasporen dezer ontwikkeling ten deel de lijnen kan ontdekken, waarlangs
het recht zich uit zijn beginselen beweegt. Maar toetssteen voor die
beginselen zelven kan evenwel het aldus gewonnen resultaat daarom
nooit wezen, wijl bij den zondigen mensch ook de ontwikkeling
van zijn rechtsbesef gestoord is, en de uitkomst bij de niet-
Christelijke volken van ons werelddeel (het oude Rome niet uitgezonderd)
dan ook vols!rekt onbevredigend is gebleven, b. v. voor de rechten der
menschelijke persoonlijkheid.

En om eindelijk bij de philosophie heel te zoeken, is zoo juist
de gronddwaling der revolutionairen, dat we slechts op de willekeurige
stelsels van Rousseau en de Encyclopaedisten, later van
do dernocraten, toen van de fatsoenlijke constitutioneelen, en nu weer
van de radicale socialisten en doctrinairen van alle gading behoeven
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te wijzen, om te herinneren waar men aanlandt, indien de mensal
zich vermeet om beginselen to de c re t e e r e n, in stee van die o p
te spore n, en Gods schepping saam wil person in het keurslijf van
eon menschelijke theorie.

Neon, zoodra er van recht sprake is, moot ge partij kiezen voor of
tegen den levenden Go d. Want dit spreekt vanzelf : Leeft die
God, en zijn wij en is ons yolk en zijn alle nation der garde Hem
onderworpen, dan komt de vaststelling van wat recht of onrecht is,
ook aan Hem alleen toe.

Men kan niet eon man uit een stuk, een doordenker en moedig karak-
ter zijn, en zich toch laten verleiden om zijn conscientie in tweeen to
splitsen, om nu voorts in de eerie heeft zijn God to belijden en in
de wederhelft voor een recht te buigen dat buiten dien God omgaat.

Dat laat zich noch denken voor de rode, noch rijmen voor de
conscientie. Het eerie sluit het andere eenvoudig uit.

Is God werkelijk G o d, dan gaat van Hem ook alle rechtsbepaling
uit en blijft ons niets anders, dan met heiligen eerbied naar den
weg te vragen, die ons tot de meest zuivere kennis ieiden kan van
wat God Alm.achtig, krachtens den aard van zijn hoogheerlijk Wezen,
tot recht voor heel zijn schepping, tot eeuwig recht voor alle creatuur
gestempeld heeft.

§ 29. Gods ordinantien over de natuur en het mensehelgk
leven.

Mogen we nu dit „o rdinantien God s" noemen, dan volgt hieruit,
dat er ordinantien Gods zijn voor den bodem en het klimaat; ordinantien
Gods voor de producten en hulpbronnen van ons land; en ordinantien
Gods voor de dieren waarover we heerschappij ontvingen. Maar ook ordi-
nantien Gods voor ons menschel ij k leve n, zoo voor ons lichaam
als voor onzen geest, voor de ontwikkeling van onze menschelijke
vermogens, voor de verhoudingen van bloedverwanten en magen, voor
handel en bedrijf, voor onze roeping en besterruning als natie, kortom
dat er een wil, een bevel, eon ordinantie des Heeren is voor alles
waarbij onder menschen zich twee meeningen tegelijk als mogelijk voor-
doen, om alsdan krachtens de waste beginselen, die uit zijn heilig Wezen
voortvloeien, de eerie mogelijkheid goed, de andere of to keuren.

Nu ware het voor ons natuurlijk het gemakkelijkst, indien het God be-
liefd had, om al deze ordinantien in duidelijke uitspraak mede te deelen.

Maar dit wilde Hij niet, en het voegt ons, in dat willen te berusten.
Integendeel, verreweg de meeste dier ordinantien kunnen slechts uit

de zaken zelven worden opgentaakt, en voor wat het natuurlijke en
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stoffelijke leven van mensch en dier a,anga.at, is e m p i r i s c h o n d e r-
z o e k schier het eenig mogelijke; maar, haasten we ons er bij to
voegen, wijl hier geen menschelijke wil en dus ook geen z o n d e
storend in het spel komt, ook bijna altijd voldoende.

Voor de eigenlijke moeilijkheid komen we eerst dan to staan, als
we tot dat ander deel van het to regelen leven naderen, waarin die
men s chel ij k e wil wel meespreekt en het, behalve op de waar-
neming van zichtbare feiten, ook op een zichtbare conclusie aankomt.

Dan toch is het noodwendig gevolg van onzen zondigen toestand, dat
we telkens verkeerd waarnemen, onjuiste gevolgtrekkingen maken, en
ondanks de beste bedoelingen, afdolen van het spoor der gerechtigheid.

Ook zoo blijft or dan onder de volken en vorsten nog wel een na-
tuurlijke Godskennis werken, en een zedewet in de conscientien spreken,
en een algemeen besef van wat schandelijk is de deugd beveiligen,
maar hoe hoog ook deze steunsels der gerechtigheid to waardeeren
zijn, tot de juiste kennis van Gods hoogere ordinantien voeren ze niet.

Dit blijkt genoegzaam uit de geschiedenis der uitnemendste onder
de volken der oudheid en nog uit den diep ellendigen toestand van
het menschelijk leven b. v. in China, in Siam of Beludchistan.

§ 30. Er is een openbaring van Gods wil.

Bestond er nu g een openbaring, dan zouden ook wij desniet-
temin een soortgelijken toestand voor lief moeten nemen, en met
berusting de gevolgen hebben to dragen, die de zonde als verdeelende,
verduisterende en verstorende macht op elk gebied van het menschelijk
leven, en zeker niet het minst op het terrein van het recht, na zich
sleepte.

Maar zie, nu is het immers juist onze belijdenis als Christenen, dat
er zulk een „o penb a r in g" wel is. Dat de verdeelde en afgedoolde
volken n i et aan zich zelf zijn overgelaten. Dat God Almachtig op bij-
zondere wijze, ter keering van de gevolgen der zonde, zich w el t e r-
doge op velerlei wijs en in velerlei tijden aan ons geopenbaard heeft,
en dat er alzoo eon „Woord Gods" in engeren zin aanwezig en onder
ons bereik is. waarin over die eeuwige beginselen een zeer aanmer-
kelijk licht wordt verspreid en waarin tot op een zeer belangrijke
hoogie die ordinantien Gods voor ens menschelijk leven zijn aangeduid.

En nu begrijpen we volkomen, dat er mannen zijn, die deze open-
baring n i e t als van God afkomstig met geestdrift en dankzegging be.
lijden, maar wat we niet begrijpen is, dat men dat Woord Gods wet
aanvaardende, en aanvaardende in zijn hoogheilige beteekenis, des-
niettemin zijn landsbestuur en wetgeving en rechtspleging buiten de

4
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in dat Woord Gods geopenbaarde ordinantiên wil laten omgaan.
Dit, we aarzelen niet het uit te spreken, is erger dan inconsequentie;

is een zeggen te belijden, als men toch niet belijdt; een onzedelijke
halfheid, die aan alien manlijken ernst gespeend is; of, wilt ge, een
spelen met het heilige, den man van karakter onwaard.

Wij, anti r e v o l u t i o n a i r e n, althans, wenschen aan zoo dubbel-
hartig en halfslachtig bedrijf niet medeplichtig te worden, en stellen
er deswege onze core in, tegenover de heerschende begrippen onze
overtuiging steeds scherper in de richting van deze stellingen to ont-
wikkelen: 1. Alle recht dat op aarde gelden zai, moet getoetst aan
het r e c h t; 2. Het recht bepaalt God alleen naar den aard van zijn
heilig Wezen; 3. Voor zooveel het „menschelijk Leven" betreft, is de
zuivere kennis en vastheid van deze ordinantien door de zonde te
loor gegaan; 4. De natuurlijke godskennis en het natuurlijk rechtsbesef,
hoe hoog ook te waardeeren, zijn dientengevolge onvoldoende om ons
de eeuwige beginselen te doen kennen; 5. Door de bijzondere, boven-
natuurlijke openbaring van Gods Woord is op belangrijke wijze licht
over die beginselen verspreid, ook wat het bur gerl ij k le v en aan-
gaat; en deswege is het onze roeping, om ook op staatkundig terrein
de eeu w ige begin selen van dat Godswoord to belijden.

(8 Mei '78).

H.

WERHENDE DOOR DE CONSCItNTIE DER OTERHEID.

§ 31. De Heilige Schrift als oorkonde dier openbaring.

Bekleedt God de overheden met souvereine macht, om to bepalen
wat recht zal heeten; en wil Hij dat zij dit doen zullen, niet naar
luim of willekeur, maar overeenkomstig de eeuwige beginselen, die
door Hem zelf vastgesteld en verordend zijn, dan dient uitgemaakt,
tangs welken weg de overheid kan to weten komen, welke die
eeuwige beginselen zijn.

Ware nu dit samenstel der dingen gebleven wat het oorspronkelijk
was; had geen zonde den gang van dit heerlijk organisme verstoord;
en liep het nog gelijk God het in den aanvang had doen loopen, —
dan kon het antwoord op die vraag luiden: De aardsche souverein
kent die eeuwige beginselen uit wat hij om zich ziet, uit den gang
van het levers, uit den eigen loop der dingen



DR ORDINANTIiiN GODS.
	 51

Gelijk eon ervanen werktuigkundige de beginselen, waarnaar een uur-
werk is saamgesteld, vanzelf to weten komt, als hij dit uurwerk uit
elkander neemt; of ook een scheikundige de samenstelling van een
voorwerp, ook zonder bijgevoegde verklaring, leert kennen door ont-
leding, — geheel op dezelfde wijze zou dan de souverein door een-
voudige waarneming van het leven den r e c h t e n gang van dit leven,
d . i. de beginselen waarnaar het recht loopt, kennen leeren.

Zoo oordeelen, nu de erkentenis van de zonde almeer wegvalt, dan
ook de meesten.

Evenwel, daarom, van naderbij bezien, te zonderlinger, overmits
er, indien er geen zonde bestond en alles wel liep, ganschelijk goon
overheid zou zijn.

Werkte alles vanzelf, welnu, dan z o u het ook vanzelf werken,
en noch biding noch terechtzetting door een macht van buiten behoeven.

In dien zin hebben onze Her v o r m e r s zeer juist ingezien, dat
de overheid er alleen o m den wine der zonde i s, en dat dien-
tengevolge alle politick zich deelt in twee breede stroomen, naar gelang
ge, met de eeuwen die achter ons liggen, de zonde der personen en
der volkeren belijdt, dan wel, met onze eeuw, die zonde slechts als
het nog niet rijp zijn van de aldoor rijpende vrucht wegcijfert.

Wij, die onze overtuiging gewold zouden aandoen, indien we het
ontzaglijke feit van de zonde, als van een zeer positief, alles ver-
storend en verwoestend bederf, verzwakten, zijn derhalve ook verplicht,
voor de overheid een anderen weg to openen, die haar tot kennis
van de ordinantien Gods leiden kan.

Dit nu deden we door de verwijzing naar wat voor het onvrije (d. i.
stoffelijke) leven, ja, nog uit de natuu r, maar voor het vrije (d. i.
zedelijke) leven (en daarop komt het hier toch voornamelijk en bijna
geheel aan) uit Gods W o o r d van die heilige ordinantien kenbaar is.

Maar ook hiermee is de oplossing der moeielijkheid nog niet gevonden.
Ze zou dit zijn, indien de Heilige Schrift op de manier van een

wetboek ware ingericht, zoodat men, de verschillende titels en artikelen
opslaande, in verklarenden vorm daarin de bepalingen gereed vond,
die voor de betrekkingen van overheid en onderdann, en van die
onderdanen onderling, behooren te golden.

Zoo intusschen is de Heilige Schrift n i e t.
Ze is g e e n repertorium van wetsbepalingen, maar de gewaarmerkte

oorkonde van een machtige levensopenbaring, die eon geschiedenis van
eeuwen omvat, en waar de ordinantien Gods, d. zijn eeuwige en
onveranderlijke beginselen, wel i n zijn, maar meest in vermengden
vorm, of, wilt ge, als gouderts verscholen in de mijn.
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§ 32. De nitlegging der Rettig° Schrift. Theocratie.

Dit nu doet een andere, niet minder gewichtige vraag rijzen,
namelijk: op welke wijze de overheid zal te weten komen, welke
die eeuwige beginselen zijn, die Gods Woord ons voorlegt.

Drie antwoorden zijn op die vraag denkbaar.
Vooreerst kan men zeggen: Dat aan te wijzen, is de taak

der kerkt en, gelijk men weet, gal Rome dit antwoord metterdaad.
Rome heeft nooit ontkend, dat aan de overheid in eigen sfeer

zekere zelfstandigheid van oordeel toekwam, maar zoo dikwijls or
van de eerste, eeuwige beginselen sprake was, zich steeds, ook ten
aanzien van de overheid, het recht van beslissing voorbehouden.

Let wel, voorbehouden niet slechts in den aannemelijken zin, dat
zo haar beslissing aanbeval en aandrong, maar zich gereserveerd als
uiloefening van een haar toekomend gezag, dat, wel feitelijk op zij
kon gezet, maar, mar geestelijk recht, nooit straffeloos kon geschonden.

Denk aan Syllabus en Encycliek!
Tegen doze oplossing der quaestie nu plaatsen wij ons lijnrecht over.
Wij verlangen niet dat eenige Geref or meerde kerk het recht

ontvange, om ten behoeve van de overheid in eon land als het onze
uit to maken, welke op politick terrein de Goddelijke ordinantien naar
luid van het Woord zijn.

Een gevoelen to hebben, staan we aan de kerk toe. Het recht
om binnen haar geestelijke sfeer haar gevoelen to propageeren, blijft
onbetwist. Zelfs belet nets, dat de kerk, bij voorkomende zaken, haar
bode of haar beklag ook over politieke zaken bij de overheid indiene.

Maar nooit of nimmer kan, zonder schromelijke verwarring van
beider levenssfeer, aan de kerk het recht worden toegekend om j u r e
s u o vast te stellen wat voor den staat zal golden.

Zulk eon the o c r a tie in een gemengde gemeenschap wenschen we
niet, maar bestrijden we veeleer met alle macht.

En we doen dit op grond van doze beide afdoende redenen: 1. dat
dit Roomsche S t a a t s r e c h t, waar het ingang vond, steeds op
tyrannie en volksbederf uitliep, en 2. wijl de kerk de gave mist, die
vereischt is om voor de burgerlijke saamleving wetten te geven, die
kennis van en zin voor dat Leven verraden.

§ 33. Caesaropapie.

Een tweede antwoord kan z ijn: laat do overheid zelve kerk
z ij n! Een oplossing onder den naam van Caesaropapie bekend
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en vooral in Rusland tot eere gekomen. De Czaar in dat rijk is
Keizer en Paus, d. i. Souverein en Opperpriester, of wil men Over-
heid en. Kerk sa'am in een persoon.

Dit voorkomt de botsing.
Aan de kerk blijft dan haar invloed, maar ze kan Bien niet

oefenen dan door den souvorein, en heeft dus slechts een invloed
in schijn.

Metterdaad is het dan ook in Rusland de Czaar, die, Of zelf Of
door zijn organen, bepaalt wat als Goddelijke ordinantie in zijn rijks-
gebied zal gelden en dient de kerk slechts om dit to sanctionneeren
bij den eenvoudigen leek.

Op gewijzigde schaal is deze caesaropapie ook door de Protestantsche
vorsten ingevoerd, met name in Buitschland, en, toen ten onzent
de gebeurtenissen van 1816 gaande waren, moet tot onze schande
gezegd, dat zelf onze uitnemendste predikanten destijds verre van
ongezind waren, om Willem den Eerste bij zijn bedenkelijke schreden
op dezen caesaropapistischen weg to volgen.

Ook dit stelsel nu verwerpen we met stellige beslistheid, wijl het
tot het geestelijk versterf der kerk moet leiden en juist hierdoor de
geestelijke kennis van Gods Woord ook voor de overheid doet
to loor gaan.

Alle caesaropapie onttrekt aan de kerk van Christus haar vrijheid
van beweging en daarmee een van haar onmisbare levensconditian;
toovert haar herders en leeraars om in een snort geestelooze, trotsche
hoogheden; en stelt kerk en kerkbestuur vijandig tegenover elkaar.

Dit verzwakt de kerk; doet ze kwijnen; en verdooft haar den
levensgeest I

Zie maar Bens wat er aan levenskracht nog in de Grieksche
kerk sehuilt! Hoe, ellendig zwak de Evangelische kerken in Duitsch-
land staan! Ook, hoe doodend voor de Nederlandsche He r-
vormde Kerk ten onzent doze teedere omhelzing van de o, zoo
Christelijk gezinde overheid gewerkt heeft.

Kwijnt nu de kerk, dan gnat hiermee ook die frissche, geestelijke
dampkring to loor, waarin alleen een geede uitlegging van het Woord
Gods gedijen kan, en komt men, of tot het Byzantijnsche letterkauwen,
of, gelijk ten onzent, tot het desnoods door een J o o d doen opleiden
van de volksjeugd tot ,,Christelijke" deugd.

En wijl we nu een bezielend leven en niet de dorheid willed,
naar Gods heerlijke ordinantien en niet naar uitgeholde woorden of,
ieeggeboorde termen zoeken, ijveren we ook tegen deze tweede schier
nog ellendiger oplossing nit overtuiging en met kracht.
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§ 34. De conseientie der overheid.

Van antirevolutionaire zij gal men daarom steeds, gelijk ook nu
het Centraal-Comite, het derde antwoord : door de conscientie
der overheid zelve.

We verhelen ons zelven volstrekt niet, dat hierbij de mogelijkheid
bestaat, dat de conscientie der overheid voor de invloeden van Gods
Woord geheel ongenaakbaar zij. Het kan zijn, dat de overheid, zelfs
van een gedoopte natie, of geheel afvalle van het geloof en zich
driestweg tegen de Christelijke belijdenis keere, of wel, under een
soort Christelijk masker, en nog vinniger en gevaarlijker, wijl bedekter,
strijd voere tegen wat bij Gods Woord leek Maar dit bezwaar kan
ons daarom niet ophouden, wijl deze mogelijkheid evenzeer bij do
twee vorige oplossingen bestaat, en dan slechts een nog veel af-
schuwelijker, nog stuitender, nog walgelijker karakter verkrijgt.

Dit bezwaar wortelt dan ook niet in. het stelsel, maar in de ellende
onzer toestanden, en is, uitzonderingen nu daargela ten, van tweeen
een : of de natuurlijke kastijding, waardoor een natie, die Gods Woord
vergat, weer naar dat Woord wordt teruggedreven, of, als de belijders
van Gods Woord in die natie slechts een kleine minderheid vormen,
de van God hun geboden prikkel om voor uitbreiding van invloed
to ijveren.

Hoe we ons voorts doze working van Gods ordinantien op de con-
scientie der overheid voorstellen, tonne ons slotartikel.

(10 Mei '78).

III.

NAAR EIOEN TRANT EN ONDER SOCIALE INYLOEDEN.

§ 35. Het feit der zonde.

Michelet schreef in zijn keurig geschrift „N o s fil s" zoo waar en
juist: „De groote tweesprong van bet leven ligt bij de erkenning of
loochening van het feit der z o n d e. Op dien tweesprong moet ge
kiezen, en naar gelang ge dan rechts van de erkenning, of links van
de loochening van dit feit uitgaat, landt ge bij gansch andere kusten aan."

Dit beamen we volmondig.
Ook op politick terrein.
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Ziet ge in den mensch wel terdege een zondaa r, dan kan er van
eon opmaken van de eeuwige rechtsbeginselen uit zijn z o n d i g besef
ook geen sprake wezen, en bestaat er aan een direct Woord Gods
ter aanduiding van de rechtsbasis, onafwijsbare behoefte.

Maar ook, is de mensch u nog slechts e en onont wikkeld e,
dan, het spreekt vanzelf, kan zijn rechtsbesef, hoewel nog niet vol-
komen helder, toch juist en vertrouwbaar wezen, en behoeft ge dairom
geen buitengewoon „Woord Gods" meer, wijl ge het dan hebt in
het woord des menschen.

En nogmaals keert dezelfde tegenstelling terug onder hen, die anders
in het aanvaarden van „Gods woord" als regel van gedrag, OOk op
politiek terrein, eenstemmig zijn.

Immers ook dan weer vindt men eenerzijds hen, die het eerst
beleden feit der zonde straks weer uit het oog verliezen, gelijk Rome,
en de caesaropapiste n; terwij1 anderzijds de verdedigers van
het Protestantsche staatsrecht, ook bij de raadpleging van
Gods Woord, met dit feit blijven rekenen.

Veronachtzaamt men op zijn verderen weg de diepe beteekenis van
het feit der zonde, gelijk de theocrate n, dan acht men den zon-
daar alleszins geschikt en bekwaam, om tot vaste, juist omschrevene,
scherp belijnde kennis to geraken van wat over het burgerlijk leven
in Gods Woord geopenbaard is; laat dit aldus door eon geestelijke
kaste of eon kliek van hoftheologen vaststellen; en wrijft dusdoende
de teedere kiemen dezer beginselen met zijn stramme juristenvingeren.
dood.

Maar wil men dit niet en blijft men ten einde toe in het oog
houden, dat men met zondaren to doen heeft; met eon zondaar
op den troon; met zondaren in de raadszaal; met zondaren in het
studeervertrek; maar met zondaren ook bij de stembus en om den
huishaard, — dan moot men, of men wil of niet, wel tot de vol-
mondige bekentenis komen, dat het Woord God s, hoe volkomen
in zich zelf ook, juist omdat het slechts z o n d aren vindt, in de
diepte van zijn beginselen nooit volkomen kan worden verstaan, en.
dat het stelliglijk, en met zekerheid, en eons voorgoed, voor alle
eeuwen en voor alle landen, muurvast opmaken en formuleeren en
decretheren van de rechtsbeginselen of ordinantien, ens in dit Woord
geopenbaard, kortweg tot de onmogel ij kheden behoort.

Uit dien hoofde weigeren wij dan ook, ons door een s c h ij n-
zekerheid to laten blinddoeken, die geen zekerheid hoegenaamd op-
'evert, en leggen we ten deze, met bescheidener resultant tevreden,
dan Czaar of Pans beoogt, ons neder bij de werking, die op de c o n-
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scientie der overheidspersonen door dat Woord wordt
uitgeoefend.

§ 36. Taakverdeeling.

Met overheidspersonen bedoelen we, in dit verband, den souverein
met al zijn onderhebbende landsdienaren, zoodat al aanstonds de
mogelijkheid niet is uitgesloten, dat een, zelfs naar de conscientie
verstompt, souverein, door doze hierarchie van landsdienaren, een recht
uit Gods Woord in zijn landswetten deed boeken, dat hij zelf nooit
zou gevonden hebben.

Bedoelen we ook, dat de conscientie der landsdienaren
bij de toepassing en uitvoering der wetten, ook een wet, die onbezield
was, mei de eeuwige rechtsbeginselen bezielen en doortrekken kan.

Ja, bedoelen we evenzeer, dat in geheel dit regeeringslichaam, met
al zijn vertakkingen, zich allengs een traditie voor de conscientie
kan vormen, die bij de keuze van nieuw personeel op heilig rechts-
besef letten doet, en bij de vestiging van de algemeene begrippen, die
op de bureelen sullen golden, een komend geslacht doet voortspelen
in den Bens aangegeven toon.

Hiermee is volstrekt niet bedoeld, dat elk bureelist voor zijn to
verrichten taak telkens den Bijbel zou naslaan.

Aan zoo oppervlakkige opvatting denken we niet!
Pat, elk bur eelist in zijn huis bij den Bijbel leve, om daarin

voor zich self het leven zijner ziel en de wijding van zijn levenstaak
to vinden, uitnemend; maar de taak om uit Gods Woord de rechts-
beginselen op to delven en op het hun speciaal toebetrouwde deel
van den staatsdienst toe to passen, gaat de krachten van den gewonen
bureelist en ambtenaar zoo verre to boven!

Dat zou tot een seer ziekelijk dilettantisme leiden, dat, evenals
in B a r e b o n e s parlement, zich self, na korte proefneming, executeerde!

Neen, ook hierbij blijve een iegelijk in zijn orde.
Rechtshoogleeraren, politieke philosofen en de denkers onder onze

staatslieden, zien zich hierbij den zwaarstert arbeid aangewezen en
moeten, op streng wetenschappelijke wijze, worstelen om aan de be-
ginselen die ze voor het hooger forum bepleiten, het waarmerk to
toonen van hun oorsprong uit Gods Woord.

De practische staatslieden, volkstribunen en leiders der pu-
blieke opinie, moeten, met die beginselen gewapend, rustelooze critiek
oefenen over het ongerechtige in den bestaanden toestand, en dien
toestand naar eisch der ordinantien Gods pogen to beteren.

TerwijI eindelijk aan de ambtenaren en bureelisten geen hooger eisch
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to stellen is, dan dat ze, zelf in dien kring van gedachten ingeleid
en in dien dampkring ademende, ook bij hun werk met hun con-
scientie zullen zijn, opdat bij uitvoering en instructie de geest dozer
hoogere beginselen niet uit het staatsorganisme te loor ga.

§ 37. Kerk en Pers.

En vraagt men nu ten slotte, op welke wijs deze werking van
Gods Woord op de conscientie der overheidspersonen
toegaat, dan moet tusschen een rechtstreekschen en zijdelingschen
invloed wel onderscheiden.

Rechtstreeks werkt doze invloed, doordien de verantwoorde-
lijke overheidspersonen, die op den hoogsten sport der ladder staan,
zelf, met eigen oog, 't zij in het studeervertrek, 't zij in het Kabinet,
uit Gods Woord saarnlezen, wat ze straks op katheder of tribune
als stelsel van regeerkunst bepleiten zullen.

De z ij d elingsc he invloed daarentegen is velerlei en wordt ge-
oefend door de k e r k, door de p e r s, door den volksgeest en door
den geest van Europa.

Over de afbakening van het terrein der Kerk spreken we later.

Hier komt alleen de roeping der kerk te berde, om, voor zoover de
overheidspersonen tot haar kring behooren, zeer bijzondere
geestelijke zorg aan doze uitnemende leden te besteden. Voorts om
door het kweeken van degelijke, principieele theologische studie, de
studio van Gods Woord ook voor den staatsgeleerde mogelijk te maken.
En niet het minst om, door het tegengaan van spiritualistische een-
zijdigheid, de gronddwaling uit to roeien, als ging de burgerlijke samen-
loving den Christen niet aan.

Na de kerk komt de p r s, een soort middenpersoon, of, wil men,
niet-officieele folk tusschen natie en overheid. Immers, fluistert die tolk
dag aan dag van een politiseeren buiten den Christus, een afgaan op
eigen inzicht, en een voor het hoofd stooten van Gods Woord, dan
neemt hierdoor ongemerkt de gevoeligheid van de conscientie der
overheidspersonen op dit stuk af, en krijgen ook zij ,het dolen
lief op eigen paden!" Maar staan er in die pers organen op, die de belij-
denis van Gods Woord weer aandurven, de beginselen van dat Woord op
politiek terrein weer aanbevelen, en yolk en vorst op hun gehoudenheid
aan de Goddelijke ordinantien wijzen, — dan wordt almeer de con-
scientie der overheidspersonen eerst gestooten, straks geprikkeld, en
komen ook in hun overleggingen de orclinantien Gods weer tot macht.

:Viet minder stork wordt de conscientie der overheidspersonen in
de derde plaats bearbeid door den volksgees t.
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Zit er in het yolk erns t, dan kan de overheid den luchthartige
niet spelen. Een yolk, dat naar God vraagt, is niet to regeeren, tenzij
de souverein zich regeeren late door Gods Woord.

De geest van yolk en overheid zijn wel onderscheiden, rnaar toch
niet hermetisch in afzonderlijke kamers afgesloten en doordringen
alzoo elkaar weerkeerig.

Weet dus een overheid dat ze, bij regeling van de wetten, naar
den eisch van Gods Woord, op onwil en verzet zal stuiten, dan is
ze zelve licht geneigd, mee of to dolen en to wierooken voor de
goden van den dag. Terwijl, omgekeerd, een yolk dat in zijn y olk s-
z an g e n en volksleuzen, in b i d- en nationale vierdage n, in zijn
petitionnement en bij de stembu s, steeds kiest voor wat den
levensernst verhoogt en het volksleven adelt en de glorie van den
Almachtige bedoelt, — dan ook vanzelf aan de overheid aanleiding
geeft, om, al ware het slechts ter bevrediging der natie, weer to
vragen naar de ordinantien Gods.

§ 38. De geest in Europa.

Eindelijk maakten we ook nog gewag van den gees t van
E u r op a, een factor waarop gemeenlijk veel to weinig wordt gelet.

Want zie, wat to Parijs, to Berlijn, to Londen gedacht, gezonnen,,
geloofd wordt, heeft op geheel de Europtesehc pers. en letterkunde, en
door Naar op onze eigene pers en litteratuur, zulk een volstrekt over-
wegenden invloed, dat er letterlijk een omgaan van de opinie, een
verloopen van kleur in kleur, een kentering van de heerschende be-
grippen in alle kleinere landen is waar to nemen, zoodra een der
groote wereldsteden daarin voorgaat. Denk b. v. nu nog laatstelijk aan
de Meiwetten en het veld winnen van het staatsabsolutisme.

En dat is volkomen natuurlijk.
rmmers, de invloedrijke personen in ons eigen land lezen bijna niet

anders dan boeken uit den vreemde. Uit den vreemde zijn de
hulpmiddelen voor hun studio; is de lectuur van hun uitspannings-
uren; zijn de modellen die ze nabootsen; zelfs in onze grootere pers
vindt men bijna niet anders dan den weerklank van wat de groote
bladen in Frankrijk, Duitschland of Engeland inhouden. En zelfs in
onze salons, en in de boudoirs onzer dames, en op onze gymnasien
en hoogere burgerscholen, is het altijd weer een uitheemsch product
dat den geest boeit en bezig houdt. Och, ons eigen, inheemsch, Hol-
landsch geestesleven is zoo klein. Klein van omvang en vaak kleiner
van karakter. Daar ligt goon verweer, goon bestand tegen den mach-
tigen stroom van huiten in. We drijven mee.
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Gaat nu die stroom, gelijk thans, bijna geheel tegen den C h r i s t u s
en zijn Woord in, dan is het natuurlijk, dat de algemee n e b e-
g r i ppe n, ook ten onzent steeds meer verbasteren en de conscientie
der overheidspersonen eer ten kwade dan ten goede aandoen.

Maar stel, omgekeerd, dat doze machtige stroom, met zuivere
wateren in de richting van Gods Woord liep, dan zou de werking op
de overheidsconscientie metterdaad een onberekenbare zijn, en de in-
vloed, die het verste kwam, weldra desniettemin de mach tigste
blijken.

Welke aanduidingen nu hierin voor de plichten der Christenheid
op politick, of journalistisch of ook op internationaal gebied liggen,
zou allicht stoffe tot een hoogst belangrijke studio opleveren, maw

ligt ditmaal buiten ons bestek.
Onze taak was het, uiteen to zetten, hoe wij, antirevolutionairen,

ons den zeer wezenlijken invloed van Gods W o o r d op het staats-
leven wenschen, zonder dat aan het recht der vrije conscientie of
der v r ij e wetenschap worde to kort gedaan, en ons loon zou
reeds overvloedig wezen, indien we hopen mochten, in die poging
althans eenigermate to zijn geslaq gcl I	 (17 Mei '78).



VIERDE HOOFDSTITK.

DE OVERHEID.

De overheid, zoo leert ze, is als dienaresse
Gods, in eene Christelijke en dus niet-gods-
dienstlonze natie, gehouden tot verheerlijking
van Gods naam.	 Program 1 4a.

DE STAAT EEN ZEDELIJR ORGANISM.

§ 39. Eene heerschappij hebbende Overheid.

De antirevolutionaire partij belijdt, dat er een Over h e i d is, en
hecht er aan, dat ook in onze Grondwet deze term, deze uitdrukking,
dit woord van „overheid" nog voorkomt.

Met dezen titel van „overheid" duidt ze aan, wat onze vaderen
gewoon waren, met een aan het Latijn ontieende uitdrukking, d e n
magi straat to noemen, d. een macht in den lande, die recht
heeft om to bevelen en recht om gehoorzaamheid of to eischen.

Dus aan het hoofd van den Staat, niet een stel „ambtenaren", een
hieruchie van „aangestelden" of „zaakbezorgers", naar het ellendig
stelsel waarin men zelfs den koning „den eersten ambtenaar van
het gemeenebest" dorst noemen, maar „een over ons gestelde macht,"
die we to eerbiedigen hebben.

Ja, zóó ver trekt dit de antirevolutionair, dat z. zelfs in staten
met republikeinschen regeeringsvorm, de gekozen president, zoodra hij
eenmaal zijn waardigheid aanvaardt, zelfs tegenover degenen die hem
kozen, met een niet aan hen, maar aan God ontieende macht heeft
op to treden.

Dit raakt het beginsel van gezag.
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Zijn de regeeringspersonen eon soort eminente huisbedienden in de
gemeenebestelijke huishouding; bruikbare manner, die men aanstelt
om in 's lands dienst to arbeiden, gelijk men artsen en heelmeesters
en ziekenverzorgers aanstelt in een nosocomium; of wil men, met een
onedeler, moor modern beeld, een soort g er ants van een wereld-
hetel, met hun staf van chefs en oberkellners en kellners en facteurs
ender zich, dan, het spreekt vanzelf, is er van gezag geen sprake.

Er bestaat dan dienstbetrekking, arrangement, overeenkomst, af-
spraak, contract; maar van magistrale hoogheid is schijn noch schaduw
meer aanwezig.

Het samenleven in een zelfden Staat wordt dan een soort maat-
schap, een societeit van verinooten, alien op zich zelf staande
individuen, die eerst, door zich to verbinden en op bedingen aaneen
to sluiten, den Staat maakte n.

Men gehoorzaamt dan, wijl er toch orde moet zijn. Hit zelfbe-
heersching evenzeer als uit zucht naar zelfbehoud. Niet wijl het
zedelijk zoo over ons verordend is, maar omdat het, jammerlijkerwijze,
anders nu eenmaal niet gaat.

En daartegenover nu belijdt de antirevolutionair, dat de Staat is
een z e d e l ij k organisme, en bedoelt hiermee, dat de verschil-
lende betrekkingen, die zich in het staa.tsleven openbaren, met door
afspraak tot stand gekomen, maar als een macht buiten ons, over
ons, verordend zijn, en wel met een heilig doel.

§ 40. De Staat een organisms.

Len organisme vormt elk levend voorwer p, en de eigenaar-
digheid van een organisme is, dat al de deelen en ledematen en
gewrichten en verbindingen, waaruit het is sa'amgesteld, in kiem reeds
aanwezig zijn eer men ze nog waarneemt, en bij voortgaande ont-
wikkeling vanzelf en geleidelijk dien vasten vorm aannemen, waarin
de kracht van het geheel zich openbaren zal.

En evenzoo, dat de krachten, die in deze ledematen zullen werken,
en de wetten waaraan die krachten zullen gehoorzamen, buiten den
wil of het toedoen van dit levende voorwerp, zoo vanzelf vaststaan,
dat ze zich, hoe ook gewijzigd naar de omstandigheden, altijd weer
als identieke krachten en wetten vertoonen zullen.

Zedelijk nu worth zulk een organisme, indien het doe', waarmee
dit organisme geschapen werd, niet in het stoffelijke, in het aardsche,
in het vergankelijke ligt, mar in het edele en hooge en heilige.

Het menschelijk hart b. v. is eon organisme, wijl het bestaat uit
elementen, die het niet zelf koos, maar kreeg, en gehouden is to
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werken met krachten, en te gehoorzamen aan wetten, die het, zijns
ondanks, volgen m o e t, en het geheel van al zijne deelen, zal het
wel zijn, richten op een eenig doel.

Maar ook, het menschelijk hart is een zed el ij k organisme, omdat
het doe], waartoe dat menschelijk hart alzoo gecomponeerd werd en
de beschikking ontving over de krachten die het in zich vond, niet
is een voorbijgaand genot, noch ook een oogenblikkelijke schittering,
maar een ontwikkeling, die, wortelend in het heilige Gods, ver over
de grenzen van dit leven uitgaat.

Zoo nu ook is voor ons de Staat daarom een organism e, over-
mils de personen, en het onderscheid van die personen en hun
verbindingen. en de daaruit ontstaande betrekkingen, en alle sociale
krachten, die in deze personen schuilen, óók in verband met den
bodem waarop ze leven, en geheel de stoffelijke omgeving waarmeè

te rekenen valt, vooreerst niet toevallig bijeenkwamen, maar in hun
oorsprong op elkaar zijn aangelegd ; en krachtens hun aard en wezen
aldus bijeen hooren; en dat voorts de wetten, waaraan het leven
en de ontwikkeling van dit geheel gehoorzaamt, niet naar willekeur
konden worden vastgesteld, maar in den aard van het staatsleven,
behoudens de noodige correctieven, gegeven zijn.

Niet een bijeenvoeging, maar een le vend geheel is alzoo voor
onze overtuiging dat nationaal leven, dat in den Staat tot zijn vaste
uiting komt, maar zoo dat ge gezinnen en maagschappen en ge-
slachten, en dorpen, en stolen, en neringen, en bedrijven, en zeden,
en gewoonten, en rechtsusantien, niet mechanisch in elkatir gezet,
maar organisch, evenals de celgroepen in het menschelijk lichaam,
aldus gevormd zijn door 4n natuurlijken drang, die, ook bij ontaar-
ding en afwijking, Loch generaallijk een hoogere aandrift gehoorzaamde.

Maar, en dit mag nimmer weggelaten, aldus, naar den wil van
een hoogere, alles voor elkaär bestemmende macht geworden zijn,
met een zedelijk doel.

De Staat is maar niet, opdat er eon Staat zou zijn.
De Staat is niet „Selbstzweck", d. heeft niet zijn bestaansreden

en het doel van zijn aanzijn in zich zelf.
Integendeel, ook dat staatsleven is slechts middel ter voorbe-

reiding van dat gemeenschapsleven van nog hoogere orde, dat nu
reeds kiemt, en eens volheerlijk zich openbaren zal in het Konin k-
rijk Gods.

In dat Koninkrijk zal de harmonie volkomen zijn, en elke strijd
tusschen de rijkste ontplooilng van de vrije p e r s o o n l ij kheid en
de heerlijkste ontwikkeling van het innigst verbonden gemeen-
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s c h a p s I e v e n, volstrektelijk en algeheellijk zijn opgeheven in de
aanbiddinge Gods.

En om dat voor te bereiden, en aan de komst van dat Koninkrijk
mee te arbeiden, heeft het staatsleven de roeping, nu reeds dien
hoogeren vorm van gemeenschapsleven aan te bieden, die doen kan
wat noch het gezin noch de familie vermag, t. w. een t e r r e i n en
levenskring ten behoeve van de menschelijke per-
soonlijkheid op te leveren voor de zoo min mogelijk
belemmerde ontwikkeling van de alzijdige krachten
die in hair sluimeren.

§ 41. De staat een z e d e l ij k organisme.

Nu zijn daarin natuurlijke trappen.
Er zijn staten waarin dit naastbijgelegen doel nog slechts in zeer

beperkte mate bereikt word. In andere kwam men een schrede verder
vooruit. Er zijn er onder de constitutioneel geregeerde landen, waar
reeds aanvankelijk een zeer gewenschte levenstoestand bereikt werd.
Maar ook zelfs in de keurigst geregeerde landen van de twee eenig
bier meetellende werelddeelen, is, van wat het staatsleven in zijn
ideale ontplooiIng worden meet, nog nooit meer dan de morgen-
schemering begroet.

Maar tangs welke nu nog onbekende paden en nu nog onvoorziene
en dies onbegrepen worstelingen het staatsleven zich naar dat ideaal
ook toe bewege, toch kan het aan zijn einddoel reeds nu ten
deele beantwoorden, en door zijn ongelooflijken invloed op de enkele
personen, en door den eerbied dien het wekt voor de wet.

In welken zin we dit laatste bedoelen, zal later blijken ; thans is
het ons genoeg, indien men slechts inziet, hoe uit dit erkennen van
den Staat als een zedelijk organisnie, vanzelf de erkenning van d e
over hei d, als rechtens macht over ons hebbende, volgt.

En dit, dunkt ons, kan geen onzer lezers moeilijk vallen.
Immers, in elk organisme bestaat er onder de leden, waaruit het is

saamgesteld, versehil tusschen de macht die aan het eerie, en de macht
die aan het andere lid is toegekend.

De twijg heeft macht over het blad dat er aan wiegelt; de tak over
de twijgen ; over die takken wederom de stam ; terwiji i n dien stam
de vezelen de schors, en de weeke sappen in het hart de vorming
dier vezelen beheerschen.

In veel sterker mate en met nog veel scherper onderscheiding weet
en ziet ieder, dat bij het paard de hersenen en zenuwen over den
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kop heerschen, en die kop over alle spieren van heel het prachtige
lichaam macht en bedwang heeft.

En zoo mogelijk nog in nog absoluter zin bevindt elk in zijn eigen
persoon, dat het eene deel van zijn lichaam uitnemender, sterker en
invloedrijker is dan het andere, en dat hart en hoofd heel onzen
persoon (althans in normalen toestand) omleiden naar onzen wil.

Dit nu op de s o c i a 1 e organen overbrengend, vindt ook het kind
bij zijn opgroeien in het familie-organisme, zijn vader als hoofd en
bestierder aanwezi g. Aanwezig als een macht waaronder hij ge-
bonen is; die er was eer hij het levenslicht zag; en waaronder hij
zich dus niet gesteld heeft, maar is geworde n.

En evenzoo nu spreekt het ook vanzelf, dat er ook in het rijkbe-
werktuigde organisme van het volkslefven sommige bijna invloedlooze,
en naast die weer invloedrijke, en invloedrijker en boven die weer
nog machtiger leklen modem zijn, terwijl er eindelijk, wadr ook, een
alles beheerschend lid moet wezen, dat macht over idle deelen heeft,
en het geheel weet te stieren en te leiden.

Zonder dit zou de Staat zelfs geen organisme wezen kunnen, en
die twee: de Staat een zedel ij k organism e, en aan het hoofd
van dien Staat een gezaghebbende Overheid, zijn dus
beide, op elkaar sluitende, grondwaarheden, die van het wezen van
den Staat onafscheidelijk zijn. 	 (20 Mei '78).

REGEEREN.

§ 42. Regeeren.

Aan de Overheid komt het toe, heerschapp ij te v o e r e n. Ze
heeft een hears chend e, niet een bedienende macht ontvangen.
En ze mist derhalve karakter, werpt zich zelve weg en verzaakt Naar
roeping, indien ze den hoogen moed mist, om met bevelende autoriteit
en dwingend gezag op te treden.

En, let wel, dit belijdt de anti-revolutionair, niet wijl zijn stelsel
het nu eenmaal zoo eischt en de weerlooze bevolking er dan maar aan
moat opgeofferd. Maar, integendeel, overmits naar zijn innigste over-
tuiging alleen de handhaving van die autoriteit het yolk gelukkig maakt.
en prijsgeving er van het nationale leven doet kwijnen.

Elke regeeringsvorm, hoe tranniek en despotisch ook, is nog altijd
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verre verkieslijk boven volslagen regeeringloosheid. En regeeringloos-
heid, men weet het, kan niet alleen ontstaan door een revolutie met
petroleum en straatsteenen op het plein van het paleis, maar evenzeer
door een revolutie met leuzen en ideen in het kabinet en parlement!

Re g eeren is geheel iets anders dan administreeren, en de
untaarde constitutioneele toestanden, waarin we van lieverle6 geraken,
leiden er al moor toe, om juist dat administreeren op den voorgrond
en het eigenlijk gezegde regeeren, als ongeoorloofde machtsover-
schreiding of overtollige weeide, op den achtergrond te schuiven.

En dit nu verheft de maatschappij niet, maar richt haar ten gronde.
Geen ongelukkiger gezin dan zulk een, dat met een zwakkeling tot

wader, aan een span niet ongelijk is, dat zonder teugels voortholt.
En zoo ook geen rampzaliger yolk dan dat, zonder gezag of autoriteit,
aan zich zelf overgelaten, de zenuw van zijn volkskracht almeer voelt
verslappen.

Immers, door dit laten glippen van de hoogo autoriteit op den troon,
snijd I. men in het hart des yolks het b e s e f van plicht bij den
wortel of en knakt daardoor de zedelijke veerkracht der natie.

Bij verreweg het grooter deel der onderdanen ontbreekt een z el f-
st andig zedelijk leven. Men moge dit betreuren, maar neemt met die
Ieedbetuiging het feit niet weg. En dat feit is geen ander, dan dat de
zondige neiging om e i gen lust tto volgen, voor het zinl ij k e to
leven en zich in het minst niet om de hoogere belangen van het
geli e e 1 to bekreunen, verreweg de meeste inwoners van ons goede
land ten prikkel en drijfveer is. Een feit, dat men korter ook alzoo
kan formuleeren : tot het standpunt om zijn plicht te doen „om Gods
wil" klom nog slechts de kleine kern der natie op.

En juist nu omdat dit zwichten voor de onmiddell ij k e autoriteit
Gods, bij alle volkeren en nation, de uitzondering der edeler geesten
is, mag noch kan de middell ij k e vorm van die autoriteit in het
optreden der overheid ontbreken, of alle plichtsbesef verslapt.

En vergeet het niet; „verslapping van het plichtsbesef" is een euvel
dat zich aanstonds als de moeder van vele andere kwaden in den
gang van het nationale leven openbaart.

Werkt toch de prikkel van het heilige „moeten", of ook van het
nog heiliger „niet mogen" bijna onmerkbaar flauw, dan slaat de yolks-

ontwikkeling hierme0 vanzelf uit haar z e d e l ij k spoor en wordt arm
aan machtige, aan weldadige, aan degelijke k a r ak ter s.

En wiji men dan toch leven moot en voor dat leven een uitweg
moot vinden, grijpt dan de droeve overgang plaats naar een geheel
andere levensbeschouwing, die heel het nationale 'even straks van

5
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den zedel ij k e n kant om doet slaan: bij de zinlijke naturen naar
genotzucht en bij de fijnere geesten naar overschatting van i n t e 1-
ligentie en k u n s t. Een droef proces, dat we thans bezig zijn ook
ten onzent to doorloopen, en dat in de leuzen van ,,v olksvermaak"
en „v olksverlichtin g" zijn schreiend arme leuzen vindt; arm,
wijI ze omgaan buiten het hart.

§ 43. Tyrannie.

Op herstel van het gezag dringt daarom de anti-revolutionaire partij
aan. Op een weer installeeren van de overheid als met autoriteit bekleed.
Op terugkeer naar die begippen van een h e e r s c h a p p ij-voerend
bewind, die een yolk, wil het zijn zedelijk karakter handhaven, niet
missen kan.

En bier dringt onze partij op aan, niet om tyrannie in to voeren,
maar juist om tyrannie te stuiten.

Immers, een wel opgevoed kind vindt er niets ergerlijks, niets ver-
nederends bijaldien vader of moeder, die over hem gesteld zijn,
hem iets gelasten of bevelen.

Dat noemt hij geen tyrannie, maar uitoefening van bun recht.
En dat weki niet zijn wrevel, maar zijn gevocl van plicht.
Maar weet ge wanneer die wrevel met onbedwingbare kracht hem

uit het hart en hot blood naar het aangezicht vliegt, het is als een
paar broeders of zustors, die in niets zijn meerderen zijn, bij absentie
van vader, er lust aan hebben, „eons den bans over hem te spelen",
hun heerschzucht aan hem to koelen en hem te behandelen alsof hij
lam mindere en onderhoorige ware.

Zie, daar kan het hesto kind niet tegen.
Daar komt al wat aan karakter en rechtsbesef in zijn hart is, met

we,erzin en wrok tegen op.
Dat voelt hij als tyrannie ; als tyrannie van het ergerlijkst kaliber ;

als een kwaad dat hij niet dulden kan noch wil.
En dat nu juist is, helaas, do droeve toestand, waarin we op politiek

terrein geraak ten.
Bij absentie van een overheid die regeert, hebben ook in onze maat-

schappij „de broertjes en zusjes aan den eenen kant" gecomplotteerd
om over de „andere broertjes en zusjes", die ze niet zetten kunnen,
den bans te spelen, en, wijl ze Of meerderen Of de sterkeren, Of del
brutaleren waren, de anderen er onder to houden, ze te tyranniseeren
en te onderdrukken.

Do machl die de overheid liet glippen, heeft alzoo de minst con-
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scientieuse groep burgers opgeraapt, om ze alsnu tegen medeburgers
die in alles „huns gelijken" waren, uit te spelen.

Geheerschl worth er derhalve toch!
Maar nu in dier voege, dat de heilige regeeringsautoriteit in zeer

enheilige partijtyrannie ontaardt en de heerschappij der over ens ge-
stelde machten, in stee van het zedelijk Leven te kweeken, den volksaard
bederft, de burgers tegen elkander opzet en het vnur van wrok en
wrevel voedt.

Juist om datiraan een cinde fie maken en aan dien ondraaglijken
moedwil voortaan elke kans to benemen, roept derhalve onze partij
weer om een overhei cl. Om eon overheid die het heet e n h et i s.
Om een macht, die we als over ons staande erkennen, wijl we
wezen dat ze over allen staat, en haar bedwang, naar recht en op
cenditie van gelijkheid, benrtelings aan de „coinplotteerende" en beur-
tclings aan de „geplaagcle" onder de broertjes en zusjes doet gevoelen.

44. De Orerheid dienaresse Gods.

Maar, en dit verlieze men nimtner uit het oog, zulk een overheid
wenschen we alleen da.n, indien ze op wil treden als d ien are s se
G ods.

Over ons, mits onder Hem, en derhalve met ons aan then Eêne
tonderworpen, die, wijI Hij God is, alleen onder alien het recht om
recht, of to dwingen, aan zich zelven ontleent en dus aan anderen
,oven kart.

Zoo blijven dan de personen der overheid voor ons geheel gewone
menschen, die uit zich zelf niet hel minste zelfs niet over den minsten

onderdanen to zeggen hebben, en in zich zelf van rechtswege in
him cigen nietigheid nederliggen naast den daglooner en den bedelaar.

We verwerpen itit dien hoofcle en hestrijden derhalve elk denkbeeld
n elke gedachte. alsof een koning, als mensch en dus als zondaar,

4-en ander, beter, hooger soort wezen dan de gewone mensch zou zijn,
met veronlwaardiging en ergernis. Komen we er tegen op, zoo dikwijls
men voor vorsten en prinsen Gods heilige wei. terugschuiven en voor
hen een afzonderlijke levensnorma vast wil stellen. En laten ook nu
nog. zoomin als onze vaderen, at van de besliste overtuiging, dat
zelfs de machtigste potentaat op garde, wat zijn persoon als mensch
aangaat, wel gehoorzamen, nooit bevelen kan.

Bevelen kan alleen God, en de mensch slechts in zkiverre, als hij
door God en van zijnentwege en onder verantwoordelijkheid aan zijn
hriIige vierschaar, met gezag en heerschappij bekleed is.
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Bekleed, hetzij als vader en in a n in het huisgezin, waar hij als
hoofd des gezins bij de gratie Gods, niet slechts mag maar m o e t
bevelen. Hetzij als kapitein aan boor d, naar luid van wat nog
in onze scheepsbrieven staat : „Ik N. N., naast God schipper van mijn
schip." Hetzij eindelijk als koning in het rijksbewind, indien hij
drager der kroon is, niet door complot of krachtens volksleuze, maar
(overeenkomstig zijn eigen en zijns valks belijden) eeniglijk b ij d e
gratie Gods!	 (22 Mei '78).

III.

HET GELOOF DER NATIE.

§ 45. Het geloof tier natie.

Dienaresse Gods is de overheid feitelijk altijd. Bij alle nation. In
den persoon van alle vorsten en machthebbers. Alle eeuwen door. In
Bien zin namelijk, dat ze, willens en wetens, 'tzij t e g e n wil
en dank, van God afhankelijk blijft; van Hem alleen haar heer-
schappij ontving; en z ij n raadslagen dient.

Maar bevatten we de bedoeling van het Centraal Comae wel, dan
reikt de strekking van „het Program" bij het gebruiken van dien term
„dienaresse Gods" verder, en stelt zij den eisch: dat de overheid haar
roeping om God to dienen erkennen en zich, plichtshalve, uit
gehoorzaamheid, als dienaresse Gods gedragen zal. Vandaar de
opzettelijke bijvoeging, „dat ze gehouden is, als overheid in een
Christelijke en dus niet-godsdienstlooze natie, Gods
naam to verheerlijken."

Vooral op die inlassching : „in een Christelijke en dus niet-gods-
dienstlooze natie" komt het hier ann.

Immers, bij eon yolk, dat in zijn bestaan als natie vreemd aan den
waarachtigen God was gebleven, kon van een „dienen Gods", in
engeren zin voor de overheid pen sprake wezen. Plichtsvervulling wordt
voor de overheid, ook bij den besten, in eigen geloof gewortelden,
toeleg, eerst mogelijk gemaakt door het g e 1 o of der n a t i e. Een
schakel in het geheel van het anti-revolutionaire stelsel, waarop niet
genoeg kan worden gelet.

Niet zelden toch wordt ons, en, ons dunkt, niet zonder schijn van
recht, b. v. door den liberalist, de zeer ernstig gemeende, vraag voor
de voeten geworpen : „Waartoe toch eene afzonderlijke staatspartij
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gevormd en niet liever voetstoots u bij ons aangesloten? Welbezien
wilt ge toch immers hetzelfde als wij."

Wel haast men zich, er dan bij' te voegen, „dat ongetwijfeld het
dogmatisch uitgangspunt lijnrecht tegenovergesteld en het historisch
inzicht geheel verschillend is, maar, zoo herneemt men, voor de prak-
tijk des 'evens kan dit toch geen principieele tegenwerking rechtvaar-
digen, en op practisch gebied zijt ge voor vrijheid en ontwikkeling,
voor recht en beginselvastheid gelijk wij."

Daarop nu is onzerzijds steeds tweeerlei geantwoord.
V o o r e e r s t, dat onze eischen ongetwijfeld op tal van punten

accordoerden Inet de theorie der liberalisten, ma.ar, wijl de libe-
ralisten in de t o e p a s s i n g telkens hun eigen beginselen met voeten
treden, niet met hun p r a k t ij k, b.v. in de schoolquaestie.

Maar ook ten tweed e, dat, naar de zinspreuk „d u o cum
faciunt i d e m non e s t i d e m" (al doen twee hetzelfde, dan is
het daarom nog hetzelfde niet) liberalist en anti-revolutionair steeds
gescheiden lagen door het g e l o o f.

Twee ramtorens — niet waar? — kunnen in een zeeslag op elkaar
inbonzen, elkander beuken en rammeien en in den grond zien te borer,
die desniettemin precies tender zijn gebouwd. Niels
belet zelfs dat ze op eenzelfde werf, door denzelfden bouwmeester,
naar hetzelfde model zijn vervaardigd. Het laat zich uitnemend denken,
dat de machinerien, die aan beide monsters st.uwkracht in de lendenen
moeten blazen, van een zelfde type en van dezelfde ijzerfabriek her-
komstig zijn Ja, zoover kan de gelijkheid gaan, dat zelfs de stukken,
die deze ramschepen voeren, in eenzelfden moedervorm gegoten zijn,
met metaal uit een zelfden gloeioven gevloeid.

En toch staan die twee scherp lijnrecht tegenover elkaar, al-
leen... ja, alleen... omdat daarboven in den top een anders gekleurde
wimpel van den steng waait en daarbinnen in dat torentje een man
zit met andere insignes op den rand van zijn kraag.

Zoo nu ook ware het denkbaar, dat het scheepke, door de liberalisten
in zee gebracht, en dat andere, waar van wij aan het optuigen zijn, zoo
volmaakt op elkaar geleken, dat men met den besten wil ze niet uit
elkaar kon kennen ; en dat toch beide tot een worsteling op leven en
dood waren. geroepen, enkel om de vla,g die over en weer in top
werd geheschen, en die bij ons de . niet twijfelachtige kleur toont van
het geloof.

§ 46. geloof in nationalen, niet kerkelijken zin.

Maar — en dat sehijnt men maar niet to willen verstaan — dit
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spreken op politiek gebied van „geloof" heeft met onze confessie van
de mysterien der zaligheid niets ter wereld uitstaande, en is bedoeld
als een zuiver s ta atkundig begrip.

framers, zooniin de hovenier tuinieren kan zonder rekening to
houden met den aard van den bodem, waarin zijn planten wortelen;
zoomin de melkboer ons deugdelijke zuivel kan bereiden, indien hij
niet let op den bodem, waarop zijn koeien grazen; zoomin een bouw-
meester een hecht en wel doortiminerd huis kan zetten, tenzij hij zich
schikt naar de soort van bodem, waarin zijn bouwerf viel, — evenmin
kan ook een overheid het v o 1 k, en in dat yolk het r e c h t, doen
bloeien, tenzij er rekening worde gehouden met den lev en s g r o n d,
waarin die natie wortelt en waarop dat recht gefundeerd staat.

Die levensgrond nu is bij een Christelijke natie, zoowel voor haar

eigen existentie, als voor de basis van het recht: het gel 0 o f.
Voor de basis van het re c h t. Want als de huidendaagsche

politieken ons telkens weer voordreunen, dat het op het bevestigen
van „den rechtsstaat" aankomt, eischt de eerlijkheid toch, dat men
nu vender ons ook aangeve: waar de spil van dat recht is to zoeken;
en dan immers bleek op overtuigende wijs, in ons hoofdstuk over de

dinantien God s, dat er (voor wie het feit der zonde nog niet
loochenen durft) ter bepaling van wat recht, — recht naar den eisch der
eeuwige boginselen, — is, goon andere toetssteen aanwijsbaar blijft d a n
in het geloof.

Maar nu ten tweede, t. w. dat dit geloof ook tevens de levensgrond
is, waarin de natie wortelt.

Dit doelt natuurlijk niet op de uitwendige verschijning van het
yolk, op het lichaam, op de voeding, op het klimaat of wat dies moor
zij. Wel staat ook dit er mee in verband, gelijk bij zware pestilentie
of cholera-epidemieen onmiddellijk uitkomt. Maar toch raakt dit alley
nog to uitsluitend het lagere, dierlijke leven, om voor de natie a 1 s
natie to beslissen.

Neon, haar levensgrond kan een ontwikkelde natie alleen hebben
in ha.ar edeler, in haar bewust, in haar zedelijk 'even.

En nu van tweeen een.
Nu staat of dat nationale leven op den bodem der autonome zedelijk-

heid 1 ), Of wel ze belijdt dat de drijfkracht van het zedelijk leven
uitgaat van den levenden God.

In het eerste geval ligt dan zeer zeker de diepste levensgrond der
natie in de philosophi e, maar ook, in het tweede geval, even
onbetwistbaar in het geloo f.

1) Een zedelijkheid die bloeien kan zonder godsdienstigen wortel.
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§ 47. Geloof aan den levenden God.

'miners, het lijdt goon tegenspraak, dat men onmogelijk eon God belij-
den en tegelijk in lets anders dan dien God zijn levensgrond kan hebben.

God als „God" wil nu eenmaal voor ieders besef zeggen: „de diepste
Gorsprong", de „Springader des 'evens", „alter werkingen diepste We-
zensgrond"; en dies is het feitelijk God Almachtig in zijn goddelijke
qualiteit wegcijferen, indien men niet erkennen wil of durft, dat de
bodem, de grond, het terrein zelf, waarop ons edeler, hewust, zedelijk
leven tiert, is het geloof in zijn aanwezen en in zijn alomtegen-
woordige working.

En vandaar dan nu ook het beweren der anti-revolutionairen, dat
in ditzelfde geloof de zenuw ligt van het staatk un d i g organisme,
waardoor de overheid de natie regeert.

Stel toch dat ge te doen hadt met eon natie, die niet geloofde in
den levenden God, die dus ook niet geloofde dat ze in Naar con-
scientie, om zijnentwil, tot onderwerping a.an het door Hem vast-
gestelde recht en tot gehoorzaamheid aan de van zijnentwege geboden
nrdinantien gehouden was; door vat motief, zoo vragon meent
ge dan toch wel, dal. zulk eon yolk zou to regeeren zijn?

Wijs, om u hij die vraag uit de klem to redden, niet op de heide n-
sche nation, want bij die alle heeft de gebondenheicl van het recht
aan het b ij geloof in hour goden gehangen, — en immers naar die
afgoden wilt ge toch niet terug? Eer zelfs kon dat feit nog tegen u
gekcerd door de eenyoudige herinnering, hoe, teen bij doze vo]ken
„de goden" yielen en „de levende God" hun plaats nog niet had
ingenomen, alto autoriteit, zoo in Athene als in Rome, over den kop
ging en het yolk volstxekt onregeerhaar block.

En wat men dusver van „philosophische nation", dat is bij
bestuur van opzettelijk ongeloovige levenskringen, die nu eons naar
hartelust to work konden gaan, b. v. onder de Sansculottes en de
Communards, to aanschouwen. kreeg, was ongetwijfeld leerrijk, maar
voor u geen argument.

Immers, teen bleak feitelijk, dat hij wegvalling van het geloof,
in letterlijkott zin oin eon natie lot, gehoorzaamheid te dwingen, niets
overbleef dan het geweld.

Het geweld van de guillotine of van het peletonsvuur, maar dat,
wijl het geweld is, nooit regeeren, hoogstens worstelen kan;
worstelen tot eon nog geweldiger, in de forsche gestalte van eon
Buonaparte of in de dichte rijen der Versaillianen, ter verniet ging
van doze politieke onnatuur optreedt.
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Maar hier volgt dan ook logisch uit, dat er geen ander cement is
om de muren van het staatsgebouw vast en sa'am te houden, dan
het gel o o f. Het geloof, dat er een God is, die het recht verordend
heeft, waaraan men zich hoe ft te onderwerpen en een overheid
heeft ingesteld, die men to g e h o o r z amen heeft.

Wordt dit element in het nationale besef gemist, dan valt er aan
geen regeeren meer to denken. Wordt dit element in het nationale
leven verzwakt, dan wordt het regeeren moeielijk. En alleen waar
dat geloofselement nog drijfveer van het nationals leven is, kan een
krachtige regeering bestaan.

Dan toch vindt de overheid in die natie voorhanden: 1. een per-
soneel voor haar ambtenaren, die uit rechts besef het recht hand-
haven; gehoorzaamheid'eischen zonder zich zelf te verhef f en,
en die de gr en z en eerbiedigen, door God aan hun gezag gesteld.
Maar ook 2. in die natie zelve een geneigdheid om te gehoorzamen,
nit plicht, zonder vreeze; een buigen voor bet recht om Gods wil;
en een nobele levenssfeer, waarin het recht kan opbloeien.

Wordt nu eerst hierdoor haar optreden als „dienaresse Gods"
mogelijk; is eerst hiermee aan de voorwaarden voldaan, waaxonder een
optreden als „dienaresse Gods" voor de overheid alleen denkbaar is;
en zijn eerst aldus de onmisbare gegevens aanwezig, om tot een
regeeren, dat re g e e r e n, in hoogeren zin, heeten mag, te geraken,
dan is hiermee, bedriegen we ons niet, ook bewezen wat to bewijzen
viel: dat namelijk in de vlag van het ge 10 of op bet politieke
scheepke geen draad, hoe ragfijn ook, van k e r k el ij k spinsel ge-
weven wend.	 (27 Mei '78).

Iv.

EEN CIIRISTELIJKE NATIE.

48. Christelijk, in tegenstelling met het niet-Christelijke.

De Staat is een „zedelijk organisme". Deswege heeft de Staat evenals
elk hooger organisme, een „hoofd". Dat „hoofd" van den Staat noemen
wij, wijl er gezag en heerschappij van uitgaat: „de overheid." En wijl
beide, en dat „organisme" en dat er toebehoorend „hoofd" door
G o d alze5 in die onderlinge betrekking zijn geplaatst, behoort niet
slechts die Staat God Almachtig to wen, maar mag ook die overheid
niet anders dan als „dienaresse Gods" worden beschouwd.
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Tot dit punt aangekomen, hebben we alsnu in ons voorlaatste
a rtikel uiteengezet, hoe van deze zedelijke, nobele opvatting van het
staatslevm dan alleen sprake kan zijn, als er „geloof" in het hart
tor natie zit. En is ten andere aangetoond, dat dit woord „geloof"
in dit verband allerminst op eenige „kerkelijke confessie" doelt, maa.r

uitsluitend ziet op het vaste besef, dat er eeuwige, onwrikbare, wijl
in Gods wil en wezen gegronde r echtsbeginselen zijn, en,
daarrneè samenhangend, op de diepgewortelde overtuiging, dat men
de overheid „gehoorzamen" moot, niet wijl ze anders met geweld
er toe dwingt; noch ook wijl er zonder dat geen orde denkbaar is;
maar eeniglijk en alleen overmits God Alma chtig ons deze
vhoorzaamheid oplegt.

Of dit nu yooralsnog ook op ons staatsleven van toepassing is, zal
hewezen zijn, indien ten slotte nog door ons is duidelijk gemaakt, in
welken zin we meenen, met good en deugdelijk recht, voor ons yolk
nog den eeretifel te kunnen handhaven van eon „Christelijke natie"
te zijn.

Pit nu kan nict moeielijk vallen.
Immers, ons yolk als natie rekent nog met het geloof, of het

doet dit niet.
Doet het dit wet, dan zal het niemand in den zin komen, daarbij

aan het geloof der Bouddhisten of Mohamedanen of Joden te denken,
en komt alleen het geloof, waarvan de wortel in Christus ligt, naar
ieder toestemt, ten deze in aanmerking.

Dit vereenvoudigt de quaestie.
Zoo loch komen we voor deze scherpgeteekende vraag te staan :

Berust het nationale leven van ons yolk op metaphysische onderstel-
lingen, die God almachtig loochenen, of wel op de zoodanige, die
God als „God" in zijn glorie en majesteit, naar Christelijken zegs-
trant eeren?

Pit nu kiwi niet beslist door hoofdelijke stemming, en mag nict
uitgemaakt worden bij „den tel."

Voor elk zedelijk organisme geldt als regel, dat bij quaestien van
karakter en overtuiging alleen de edeler deelen recht van beslissing
hebben en men zich in niets aan de neiging der min edele deelen stood.

Als de martelaar op de houhinjt klimt, stenimen al de leden en
de deelen van zijn persoonlijkheid, zijn verbeelding en zijn verstand
incluis, tegen: wijl ze voor de pijn ineenkrimpen en het vuur schuwen
en voor den dood terugdeinzen: en beslist alleen de z e d e l ij k e
w i I, die eon hooger beginsel Bert en dies a.an eon hoogere wet
gehoorzaamt. En al stemden dan ook alle overige leden tegen, de
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bloedgetuige geeft zich in den dood, en een ieder die het aanziet
jubelt, dat die „mensch", die „persoon", dat „organisme" zich heerlijk
in zijn „Christelijk" karakter heeft geopenbaard.

Evenzoo nu duet het er derhalve ook niet toe, of in het „zedelijk"
organisme van den Staat, op den tel af, sommige, vele of zelfs de
meeste ledematen en deelen zich persoonlijk van geen levensbetrek-
king op den Christus bewust zijn, wijl men, voor de vraag die ons
thans bezig houdt, alleen te letten heeft op de aandrift van de edeler
deelen, die aan het nationaal geheel gang geven.

§ 49. Christelijk, in zijn hoogere nationale levensrichting.

Under „edeler" deelen nu kan men, zoomin als ergens waar (le
geheele mensch in het spel komt, zoo ook niet bij het nationale
leven, allermeest „de knappe koppen", de mannen der „intelligentie",
de „aristocratie der zich zelf behagenden", of, wil men, het „denkend
deel der natie" verstaan. De natie is geen „intellectueel" maar een
„zedelijk" organisme, en is dus krachtens deze haar natuur gehouden,
ook het edele of min edele karakter van haar deelen allereerst naar
„zedelijken" maatstaf te beoordeelen.

Erasmus van Rotterdam was duizendmaal knapper man dan Jan de
Bakker, en toch was niet deze treffelijke eminentie op intellectueel ge-
hied, maar de man van het „Gevangenpoortje" tolk van wat destijds
het nationale leven bewoog. Een (Tuw verder was Huig de Groot, het
„Delftsche orakel" bijgenaamd, zeker tweemaal zoo intelligent als
Bogerman, en toch stond ook doze „vader van het volksrecht" buiten
den stroom van het nationale levet". Nog later won Spinoza het onge-
twijfeld zees verve van Witsius in vlucht en stoutheid van gedachte,
maar zonder in het nationale streven, dat Witsius zoo heerlijk vertolkte,
ook maar de zolen zijher voeten to hebben nat gemaakt. En zoo nu
ook is het onloochenhare feit, dat de loochenaars van den Christus,
de bestrijders van de Openbaring, de zelfgenoegzame denkers, ook thans,
zelfs in nog veel sterkere mate, de overmacht van intelligentie en
geleerdheid op lam zij hebben, nog allerminst eon afdoend bewijs,
dat daarom ook de stroom van het nationale leven ! reeds van den
Christus is afgeleid en vliet uit de philosophic.

Om dit uit te maken, dient op geheel andere teekenen gelet. Dient
de natie niet als a g g r e g a a t, d. bij den tel, maar als samenhan-
gend geheel, d. i. als organism e, bezien. Dient dat organisme bezien,
niet slechts gelijk het nn zich vertoont, maar in zijn samenhang met
het leven van die v r o e g e r e eeuwen, toen het zijn duidelijksten
stempel ontving en zijn karakter zich vormde. En client eindelijk
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bij die aldus begrepen natie gelet op haar levensuiting in haar beste
oogenblikken, op het lied w aa r in ze haar verborgen leven nit-

stort; op de d r ij f v e e r e n die ook nu nog haar het inachtigst be-
wegen; en op de algemeene b e g r i p p e n die onder haar gangbaar zijn.

En billijkt men nu (gelijk we meenen dat men eerlijkheidshalve zal
moeten doen) dien aldus aangegeven maatstaf welnu, dan zij de vraag
geoorloofd, of do Nederlanders uit hun barbaarschen staat niet eerst
allengs tot nationale bestanddeelen zich ontwikkelden, toen tie algodein
hier vielen en het K r u i s tot volkssymbool werd? Gevraagd of uit
deze elementen niet toen eerst een energiek nationaal geheel is ont-
staan, toen in den strijd voor het Evangelie de worsteling tegen
Spanje haar wijding ontving? Gevraagd, of niet alle machtige com-
motion van het nationale leven ten onzent steeds het belang der
„C h r i s te 1 ijk e re 1 i gie" tot middenpunt hadden? En evenzoo ge-
vraagd, wal, het heden aanbelangt, of ons yolk in momenten, als
1813 en 1830 te heleven gal, of ook, als gevaar en epidemie den
schrik om het hart deden staan, niet steeds zich den ,,k reet n a a r
God" liet ontglippen, cer men CT zelf op hedacht was? Gevraagd
ook, of Bilderdijk, of Da Costa, of Beets, of Ten Kate niet onze beste
dichtcrs zijn, en tevens mannen die van den C h r i s t u s niet aflieten,
en of in den stroom die daarnaast loopt, Tollens en De Genestet, die
ongetwijfeld primeeren, niet evenzoo gedurig weer de snaar plachten
te betokketen van het godsdiens ti g gevoel? Gevraagd niet minder,
of niet en 1853 met zijn April-beweging i n evenzoo rinds 1857, vooral
bij het groote Volkspetilion it e in en t van 1878, ile school-
quaestie, het onweersprekelijk bewijs leveren, dat de strijd oin de
„Christelijke religi e" en den B ij b e I, nog altijd het gevoeligst het
nationale leven raakt? Ja, gevraagd ten slotte, of de algemeene be-
grippen over huislijk samenzijn en huwelijk en 1 kinderplicht en yrouwen-
waarde en wat dies meer zij, niet nog altijd, zelfs bij wie persoonlijk
afvielen, reader aan de „g rond wet Christ i" dan aan de excen-
trieke dogma's van philosofen als Van Houten staan?

En indien nu een ander dan ecn toestemmend antwoord zich
op deze reeks van vragen ter nauwernood denken laat, is dan hiermee,
zoo vragen we, het pleit niet als voldongen te heschouwen en het
karakter van ons volksleven niet als „Christelijk" gevindiceerd?

Als „Christelijk" gevindiceerd, zelfs in dien zin, dat, ook al drong
het ongeloof nog veel verder door dan thans, en al nam de afval
nog schrikbarender proportion aan, dit „Christelijk" karakter der natie
niettemin ongekrenkt en onaangetast zou hlijven, zoolang het aan de
liberalistische 'eiders in pers en parlement nog niet gelukt was, een
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anderen, „nieuwmodisehen" le v ens vorm voor den ouden in de
plaats to stellen en dien aldus gevonden vorm met eon nieaw en
gee st to bezielen?

Tweeerlei zij, ter voorkoming van misverstand, hierbij ten slotte nog
opgemerkt:

1°. dat we, van politieke zij dit vraa,gstuk beziende, met opzet van
de Christelijke k e r ken en haar invloed en haar doop en haar wortel
in het leven der natie gezwegen. hebben.

En 2°. dat de quaestie der Joden, die men vaak als argument
te gen het „Christelijk karakter" der natie bezigt, op het door ons
ingenomen standpunt geheel wegvalt. Eerst als men „bij den tel"
gaat rekenen, komen ook doze eenlingen in aanmerkingen. Voor de
natie als „zedelijk organisme" in haar karaktervorming, rekenen ze
niet mee.	 (30 Mei '78).



VIJFDE HOOFDSTUK.

GEEN „ETAT ATHEE".

De overheid. zoo leert ze, is als dienaresse
Gods, in eene Christelijke en dus niet-gods-
dienstlooze natie, gehouden tot verheerlijking
van Gods naam, en behoort diensvolgens : a. uit
bestuur en wetgaving alles te verwijderen, wat
den vrijen invloed van het Evangelie op ons
volksleven belemmert ; b. zichzelve, als dear-
toe in volstrekten zin onbevoegd, te onthouden
van elite rechtstreeksche bemoeiing met de
geestelijke ontwikkeling der natie ; c. alle
kerkgenootschappen of godsdienstige vereeni-
gingen, en voorts alle burgers, onverschillig
Welke hunne denkwijze aangaande de eeuwige
dingen zij, te behandelen op voet van gelijk-
heid ; en d. in de conscientie, voor zoover die
bet vermoeden van achtbaarheid niet mist, een
grens te erkennen voor haar macht.

I.

BRIE STELSELS.

§ 50. Ignoreeren van den Godsdienst.

Zoo zagen we dan : wat de overheid is, te weten: „dienaresse
Gods"; en staan thans voor de vraag : \Vat heeft de overheid te la t en
en te d oe n, om in dit dienen van den Almachtigen God getrouw to

worden bevonden ?
Bijna eensluidend met het „Program", is hierop ons erachtens te

antwoorden : De overheid heeft tegenover God Alm.achtig re oh t s t r eek-
sche en zijdelingsche plichten.

De rechtstreeksche zijn. Of van negatieven Of van positieven a.ard.
Ne gatief is de overheid gehouden: a. tot vrijlating van het

Evangelic, b. tot vrijlating van de geestelijke volksontwikkeling, c.

tot vrijlating van de eerediensten, en d. tot vrijlating van de conscientie_
Positie f daarentegen is de overheid verplicht: a. het wetsstand-
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punt to handhaven, b. den eed te eeren, en c. een dag in elke week
Godo te wijden.

We ontveinzen ons niet, dat in doze korte aanduidingen het onder-
scheid tusschen het staatsleven, gelijk onze liberalisten dit wenschen
in te voeren, en gelijk wij, anti revolutionairen, ons dit voorstellen,

zeer scherp uitkomt.
Dit zal men het best inzien, indien men zich de moeite geeft, even

in te denken, wat de liberalisten willen.
Him Staat is los van God, een e tat a t h é e.
Dit wil volstrekt niet zeggen, dat ze, hoofd voor hoofd, eene oneer-

biedige positie tegenover God Almachtig wenschen in te nemen, maar
bedoelt enkel, dat h. i. de godsdienst op het terrein van het gemoeds-
leven thuis hoort en dat de Staat als politieke macht elke aanraking
met dit intieme leven zooveel mogelijk vermijden moot.

Ideaal zou h. i. de toestand eerst dan zijn, indien men het in de
staatsbureaux zeOver kon brengen, dat er nooit of nimmermeer van
God of godsdienst of kerk in de regeeringskringen sprake viel.

Wat van dien acrd nog bleef, dient, zullen ze consequent zijn,
allengs weg to vallen.

Weg to vallen het koningschap „bij de gratie Gods." Weg to vallen
het aanroepen van Godes heiligen naam in de troonrede. Weg te
vallen het toebidden van Godes heilige hoede bij de inzending van
wetsontwerpen. Weg to vallen de officicele Zondag. Weg to vallen elke
betrekking met de kerk. Weg to vallen de eed. Enz.

Dit geldt zoowel van liberalisten als conservatieven. Niet indien
men op hun zeggen of beweren, maar wel indien men op de begi n-
s e len van hun politiek stelsel afgaat. In die beginselen Loch is,
zoomin bij den conservatief als bij den liberaal, plants voor een „dienen
van God", en hoogstens door inconsequentie, door partijbelang, of,
wat wel het Godonteerendst is, door de Hobbesiaansche theorie, laat
men dan God Almachtig, gelijk het niet onwaar is uitgedrukt, dienst
doen als „de onzichtbare rijkspolitie, die den volkshoop verschrikt."

De gronddwaling, waarvan dit politieke stelsel uitgaat, is de bewering,
dat het eigenlijk niet is uit te maken of er een God is. Dat derhalve
objectief in zake den godsdienst niets valt vast to stellen, en geheel
doze trek van het menschelijk gemoedsleven thuis hoort op het sub-
jectieve, persoonlijke, hoogstens huiselijke en kerkelijke terrein.

Het moderne subjectivisme, de onware theorie alsof het godsdienstig
gevoel een soort apart vermogen was, dat evenals muzikaal gehoor
slechts in enkelen helderder uitkwam, en, daarmee saamhangend, de
valsche voorstelling alsof we wel weten kunnen wat de mensch van
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God d e n k t, — maar niet of en wat God is, — moest met logische
noodwendigheid tot dit G o d-!ooze politieke systeem leiden. Een sys-
1C4'rn, waarin "loch voor een gebed in de raadsvergadering, noch
voor eon biddag van bet yolk plazas blijft, en alles wat staat is,
als staat. den levenden God heeft to ignoreeren.

§ 51. Staatskerk.

Daartegenover nu stelt (le anti-revolutionaire partij haar zeer
beweren, dat de godsdienst niet enkel subjectief, maar wel terdege
allereerst o h jectief is; dat de wetenschap, dat er een God is en
dat we met lien levenden God ie doen hebben, wet terdege vas t
staal en erkend m o e worden, onafhankelijk van ons gevoel; en
dat derhalve ook de Staat, als „11 e z ed el ij'k e organisatie van het
volksgeheel - mei deze grond- en springader van alle zedelijk lever)
wel terdege le rekenen heeft.

Ze grondi dit beweren niet op de geopenbaarde, maar op de natuur-
lijke godskennis (d e theologia nalurali s), die is op te maken
nit wat van God gezien worth, in de schepping; vooral in den mensch;
Met he' mina ook irr bet volksorganisme zelf.

Hierbij betreedt ze met bewustheid het spoor onzer Gereformeerde
godgeleerden, die amt. doze „tiatuurlijke godskennis," juist ter wille van
wat buiten het Koninkrijk der hemelen viol, steeds onverbiddelijk
vasthielden, en !evens word zt s hierbij, om ook dit or nog bij to
voegen, nog onlangs door do voarlezingen van Max Milner over den
godsdienst, volkornen in het gelijk gosloki.

Wel deze natuurlijke, niet de geopenbaarde godskennis, heeft een
voor een iegelijken mensch dwingend karakter. De zekerheid aan-
gaando de eerste eischt niet wat de zekerheid a,angaande de lweede
eischt, t, w. tTn bovennatuurlijke verlichting.

OM die oorzaak is de niet-helijdende overhoid wet bevoegd en ver-
plicht, in volstreklcn en rechtstreekschen zin, de eerste
inatuurlijke), maar niet de tweede (geopenbaarde) godskennis, als
officieel richisnoor voor zijn optreden to nemen.

Dit laatsto zou alleen dan kunnen. indien er een buitengewone
macht, een bovennatuurlijk orgaan bestond, om in elk gegeven geval
met stellige zekerheid nit to maken, wat de geopenbaarde gods-
kennis eischt.

Maar dii, orgaan ontbreekt. En moest ontbreken, omdat hierdoor
iif Stan! vergeestelijk t Of de godsdienst verw e re 1 d I ij k t zou
worden.

Pogingen om desniettemin zulk een orgaan iii het !even te roepen,
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gelijk Rome aanwendde, leden dan ook jammerlijk schipbreuk en be-
dierven Staat en Kerk beide.

Wat van verschillende natuur is, kan nu eenmaal niet dooreen-
gemengd.

De „Staat" is niet het „Koninkrijk Gods" en het „Koninkrijk
Gods" kan zich niet person laten in de enge vormen van het staats-
leven. En elk streven om in dien zin een „Christelijken Staat" to
doen herleven, verwerpen we dan ook met beslistheid, evenals we ons
met bewustheid tegen mannen als Rothe keeren, die in hun theorieen,
zonder lijnen of grenzen, de kerk in den Staat em daarna den Staat
in het Godsrijk doen uitvloeien.

Zulke ongezonde begripsverwarringen mogen niet toegelaten, wijl
ze alle helderheid van begrip en voorstelling benevelen en het afgematte
denken doen terugzinken in de verborgenheden van het „onbewuste"
leven en het beweeglijk „gevoel."

En dat mag niet. Want we hebben, bij wat we doen, ons verstand,
ons denken, onze redo te gebruiken, en voor de wetten van ons
denken kon zulk een chaotische dooreenwarring niet bestaan.

§ 52. Staat en Kerk in levende correspondentie; elk wor-
telend op eigen beginsel.

De Staat is voor deze tegenwoordige aardsche bedeeling en heeft
voor de eeuwige huishouding der menschheid hoogstens een voorbe-
reidend karakter; terwijl het omgekeerd tot het wezen van he t
Koninkr ij k Gods behoort, zijn doel en geaardheid aan de toe-
komende bedeeling te ontleenen en het aardsche, gelijk het nu is,
hoogstens voor het diepere en eeuwige te gebruike n.

Hierdoor ontstaan twee verschillende reeksen van gedachten, die
steeds verder uiteengaan, en dus ook in onze voorstelling niet mogen
vermengd worden.

De overheid wortelt rechtstreeks in het natuurl ij k leven en
heeft als zoodanig, d. i. rechtstreeks, dus ook goon andere dan een
natuur 1 ij k e godskennis; terwijl het Koninirrijk Gods een boven-
natuurlijk Rijk is, waara,an dienovereenkomstig dan ook onverduisterd
de bovennatuurlijke godskennis schittort.

Door deze natuurlijke godskennis weet de overheid: 1. dat er een
God is; 2. dat deze levende God het lot van al het geschapene, dus
ook van den Staat, regelt; 3. dat doze albesturende Voorzienigheid
gerechtigheid wil en dies een wreker is van het onrecht; en 4. dat
er ander menschen zonde werkt, waarvan alleen hooger tusschenkomst
kan verlossen.
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En op grond nu van deze geheel uit de natuurlijke godskennis
verkregen wetenschap komt de Staat er toe, in zijn publieke hande-
lingen God te eeren; Godes heiligen naam in staatsacten aan to
roepen; den eed te heiligen; een rustdag Hem te wijden; bij nationale
rampen biddagen te houden; gerechtigheid tot met den zwaarde to
oefenen; en den loop van het Evangelic vrij te laten.

Drie stelsels alzoo.
1. De G o d-looze Staat der liberalisten, die, en de natuurlijke en

de geopenbaarde godskennis verwerpend, het ignore e r e n van den
levenden God tot lens kiest.

2. De theocratie der Roomschen en inconsequente Protestanten,
die den Staat als Staat rechtstreeks beide en op de natuurlijke en op
de geopenbaarde Godskennis doen rusten, en derhalve den Staat als
actief bevorderaar doen optreden van het Koninkrijk Gods, gelijk b.v.
in de middeleeuwen allerwegen en nog ten deele in Pruisen.

En. eindelijk 3, de politieke en toch den levenden God belijdende Staat
der Gereformeerde of Puriteinsche volkeren, die den Staat rechtstreeks
alleen op de natuurlijke godskennis bouwen; en dientengevolge de over-
heid in de sfeer der natuurlijke godskennis a c t i e f, maar in de sfeer der
geopenbaarde godskennis slechts p a s s i e f als dienaresse Gods laten
optreden, gelijk b.v. in de Vereenigde Staten van Amerika, waar men
eenerzijds als overheid bidt, biddagen uitschrijft, den zevenden dag Bert
enz., en toch anderzijds zich neutraler tegenover de kerken onderling
gedraagl dan eenig land van Europa. 1 )	 (3 Juni '78.)

I) De voorstelling der Gereformeerde dogmatiei van een overheid ass dienaresse Gods
in de ker Ic kan Kier buiten aanmerking blijven, als alleen geldende voor landen van
onvermengde bevolking en voor natie'n, die eigenlijk niets dan een kerk willen zijn,
met een politie voor de burgerlijke orde e r i n.

II.

DE ONTWIKKELING TAN HET GEREFORNEERDE
STAATSBEGINSEL.

§ 53. Indifferentisme.

Het verschil tusschen de positie, door de liberalisten en ons, op staat-
kundig terrein, tegenover den godsdienst ingenomen, is derhalve geen
minder dan dat onze tegenstanders den godsdienst in al zijn levens-
uitingen met aehterdocht ass een gevaarlijken indringer bespieden, terwij1
hij ons daarentegen een van onze maagschap en een huisgenoot is,
op wiens bijzijn en invloed we prijs stellen.

6
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Beiden oordeelen we, dat de overheid zich zooveel mogelijk van alto
inmenging in zaken, ,,de zaliging der ziele" rakende, to onthouden
heeft; maar bij de liberalisten steunt dit oordeel op de overweging,
dat de overheid to good i s voor den godsdienst, en bij ons
op de overtuiging dat de godsdienst te good is voor de overhei d.

Die ons bestrijden, manen tot onthouding, omdat inmenging d e
overheid zou bederven. En wij sporen tot niet-bemoeiing aan, over-
mits inlating met dit heiligste den god sdienst zelf zou doen
verbasteren en ontaarden.

Onderschatting van, zooal niet minachting voor het Christelijk geloof
drijft den liberalist, terwijl ons juist liefde en eerbied beweegt.

Of, wil men, korter gezegd: tot •onthouding ra.adt de liberalist, om
den invloed van het geloof binnen zoo eng mogelijke perken
o p te sluite n, err wij, juist omgekeerd, om den heiligenden invloed
van het geloof zoo zuiver, zoo krachtig, zoo ver m o gelijk te
doen werken.

Grey* hiervan is dan ook, dat eon .liberalist eigenlijk zijn staats-
inrichting schikt en a,anlegt op eon atheist.

We weten wel betel, dat de meeste liberalen nog geen atheisten
zijn en zelfs op vroomheid nog eenigen prijs stellen, — inaar, hoe
betrekkelijk waar dit ook in het private leven moge zijn, op staatkundig
terrein is eon atheist hun ideaal.

Zie, op een natie van enkele athelsten zou him staatsideaal eerst
recht heerlijk passen I

Dan was men of van ja1 die netelige, splinterige quaestien! Dan langer
geen moeite met conscientie-eisch en gemoedsbezwaar! Dan geen be-
letsel meer tegen eene, alle kinderen opnemende, volstrekt neutralo
staatsschool! Dan geen last meer van processies of volkspetitionne-
menten! Dan, kortom, geen enkele storing meer van de geregelde
trillingen van den zuiver ma,gnetisch-liberalistischen stroom.

§ 54. Gereformeerd beginsel.

Wij daarentegen willen onzen staat zOO inrichten, dat het politieke
leven en het y olks leven op elkaax sluiten. En wig we nu niet eon
yolk van .athelsten, mar eon „Christelijka natie" zijn, wenschen we
aan den Staat ook zulk eon regeling to geven, die practisch op lien
toestand past, d. w. z. een inrichting, waarin de Christen zich thuis en
op zijn plaats gevo.elt en die den atheist steeds aan het onloochenbare
feit herinnert, dat niet de Christen, maar hij de uitzondering is,
en er dus dOk wel op) hem, ja, maar toch niet dan bij exceptie is
gerekend.
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Een stelling, waarbij we uitgaan van het notoire feit, dat de staats-
regeling niet op blinde, noch op doove, noch op kreupele lieden is
aangelegd, maar zich regell naar den gewonen mensch, die ziet, hoort
en loopt; en, evenals in casu aan de atheisten, zoo ook wel aan de
blinden, do dooven en kreupelen een zoo good mogelijke existentie
verzekert, maar eene existentie die dan loch steeds het karakter van
uitzondering blijft dragen, en trimmer re gel kan worden.

Zelfs gaan we hierin zOnver, dat we weigeren zouden, ter wille
van den atheist den Staat van directe geloofspropaganda of te houden,
indien (wat we ontkennen) het geloof van (lien acrd was, dat het
staa tspropaganda verdroeg.

Leerde de historic, dat staatsberrioeiing orn het geloof uit te breiden
eu zuiver le houden, doel trof dan zou de eere Gods en de behoudenis
van zondaren ons zoo boven alles gaan, q1at we geen oogenblik aarzelen
zouden, zeif de staatsmacht te hulp le roepen.

Gods core loch en de glorie van zijn naant slaan zoo oneindig hoog
boven alle constitutie en parlementair belang en conventioneelen vorm,
dat aarzeling zonde zou zijn, indien men wist dat staatsdwang die
eere kon verhoogen.

En zoo ook, de „zaligheid der zielen", (le „behoudenis van zon-
daren”, het ,,in aanraking brengen van den zinlijken mensch met de
hoogere Ievenskrachten des hemels", is een zoo eminent heilig belang,
dat we er voetstoots alle politieke belangen voor zouden prijsgeven,
indien gebleken was, dat staatsbemoeilng dit doel kon helpen bereiken.

Men verdenke ons dus waarlijk niet van schroomvallig onze denk-
beelden le verbergen of door halfgelool en halfslachtigheid te heulen
met ons vreemde theorieen.

Neen, wij resolvee r e n het rad des levens nimmer, en staan
beslist en schrap tegen elke revolu tie, die dat rad kenteren doet.

Wat b o v en was, blijft ook bij ons boven, en hoog blijft ons de
naam van God Almachtig boven alle schepsel, ook boven de schepping
van den Staat, zweven, als al to sailm slechis instrumenten, die strekken
moeten tol zijn prijs en cer.

§ 55. bluing onprofjtellk gebleken.

Ii a a t le (Ins staatsdwang, we zouden geen oogenblik voor staats-
bernoei'ing (mits het persoonlijk en huiselijk leven ongedeerd bleef)
terugdeinzen.

En dat we hiervoor nu w61 terugbeven, ja, er uit alle macht tegen
protesteeren, en met alien invloed, waarover we beschikken, ons stellen,
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tegen hen, die nog in staatsbemoei1ng ten deze heil zoeken, is dan
ook eenig en alleenlijk om de alles afdoende reden: dat staatsbe
moeiing met de behoudenis van zondaron steeds gebleken is de eere
Gods to verlagen in stee van te verhoogen, en het leven der vroomheid
te verstikken in plaats van to doen tieren.

De proef is genomen.
Genomen eeuwenlang; bij alle volkeren; onder alle hemelstreken; op

allerlei wijs; onder alsoortige omstandigheden; genomen 66k met list
en bijbedoeling, mar toch meest met oprechtheid en ernst; ja, z66
genomen, dat zelfs de slachtoffers (gelijk a. a. Servet) de billijkheid
van den maatregel erkenden; al wraakten ze ook de juistheid der
toepa ssing.

En van al doze proefnemingen nu is het stellige, ontwijfelbare en
niet te wraken resultaat d i t geweest: dat Gods naam er op steeds
ergerlijker wijze door beroofd is van zijn glorie; dat de zaliging der
zielen er op ongelooflijke manier door verhinderd is en gestoord; dat
het godsdienstig en zedelijk leven der volkeren er door achteruit genet
in plaats van vooruitgeholpen is; en dat het Evangelie, in stee van,
er aan invloed door te winnen, er steeds meer zijn gezegende working
door inboette en verloor.

Indien er ,dan ook eenig resultaat der historie voor ons vaststaat, dan
is het dit. Indien we van eenige les der geschiedenis vrij durven uit-
spreken, dat er van vergissing goon sprake meer kart zijn, dan geldt dit,
dunkt ons, wel het overtuigendst van dozen buit der waarheid. Ja,
indien men nog zal weten kunnen, dat men i e t s weet, dan is het wel
doze al to duur, helaasl en tot den jammerlijken prijs van veel kostelijk
en veel heilig bloed gekochte wetenschap : dat d w a n g t e g en den
aard van alle hooger leven, en dies het heftigst tegen
het karakter van het Christelijk geloof, indruischt.

§ 56. Gereformeerde theorie en practijk.

Het is dan ook op dien grond en uit dien hoofde, dat we ons van
Godswege verplicht en genoopt hebben gezien, om op dit zeer gewichtig
en hoogst aangelegen punt, in den zin van eon consequenter ontwik-
keling 1 ), of te gaan van de gedragslijn, die door ooze politieke vaderen,
wel zelden anders dan met mate in de practijk gevolgd werd, maar,
toch onveranderlijk als goed en deugdelijk in theorie is aangeprezen.

Hun stelsel toch (wel niet voor ons land, maar dan toch in a b-
s t r a c to door artikel 36 van de Nederlandsche Confessie vertolkt)

1) Cf. Dr. A. Kuyper. Het Calvinisme oorsprong en waarborg onzer con.
stitutioneele vrijheden. 1875, Amsterdam.
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ontaardt, zoodra men het op landen van gemengde bevolking wil toe-
passen, weer geheel, in het door }tame uitgedachte, door Rome inge-
voerde en tot op den huidigen dag door Rome gehandhaafd systeem.

Zelfs het ter dood brengen van ketters is, zij het ook met velerlei
beperking, nag in de 17de eeuw door den hoogleeraar Maresius, op
grond dezer theorie aan de overheid als plicht voorgehouden.

Daar behoeft dan ook niet over gedisputeerd. De kenner der historie
kent ook deze historic_ we zegen niet onzer schande, maar dan
toch onzer kortzichtigheid en onzer verblinding.

Immers, in de practijk hebben alle Gereformeerde volken en kerken
en overheden en canonisten, met Voetius aan het hoofd, tegen dit
door henzelven nog in a b s t r ac to beleden stelsel practicaal ge-
protesteerd en gereageerd.

Volgens de les van hun stelsel to handelen, was toch van den aan-
yang of voor hen zeer hooge uitzondering. Zelfs de plakkaten tegen
Rome bleven meestal vogelverschrikkers van papier. En indien men
vraagt, wal nit de godsdienstige geschiedenis der Gereformeerde vol-
keren in Zwitserland, Holland, Schotland, Engeland en Amerika als
historisch resultaat op dit stuk te voorschijn kwam, clan is het geen
ander, dan een steeds onbeperkter huldigen van de exceptie op de
beledene theorie, eii een steeds milder eeren van de vrijheid der
conscientie en van de vrijheid der religie op alle manier.

Hiertoe m o e s t het komen, wijl de Gereformeerde volkeren den wil
in zich droegen om hun protest tegen menschel ijk gezag in
z a k en van geloof door te zetten, en niet genoeg kan er op gelet,
hoe de Engelsche revolutien der 17de eeuw, dank zij vooral de energie
der independenten, deze vrncht der consientievrijheid aan den stare
van het kemgezonde, nog echt Gereformeerde leven hebben geplukt.

Zonder verbloeming of paging om den aftocht to dekken, broken we
dus in dit opzicht met de gebrekkige staatstheorie onzer politieke vade-
ren; keuren of wat zij krachtens die verkeerde theorie, in strijd met
hun eigen beginsel, te Geneve, in Engeland, en ten deele ook hier to
lande bedreven hebben; en aanvaarden, voor wat ons. aangaat, met
ernst en nit voile overtuiging in concreto dit andere beginsel: V an
Staatswege niets minder maar ook niets meer clan
vrijheid voor de ontwikkeling van het geloof.

(6 Juni '78).
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III.

DE TRUE LOOP TAN GODS WOORD.

§ 57. Het Evangelie ga vrij uit.
De overheid staat alzoo buiten het terrein van den g e op en-.

baarden godsdienst. Zij bezit qualita te qua wel de „nit-
t uur 1 ij k e godskennis", maar niet rechtstreeks de „bovennatuur-
lijke". Waaruit voortvloeit dat zij tegenover de „bovennatuurlijke
openbaring" slechts plichten in ne g a t rev en zin heeft, en alleen
krachtens de „natuurlijke godskennis" tot het nakomen van positieve
verplichtingen gehouden is.

Ze weet, juist door de „natuurlijke godskennis", dat doze godskennis
niet genoeg is; dat ze veeleer een bijzondere openbaring postuleert;
en dat de onderdarten, die ze regeert, als mensc he n, als wezens
van hoogere beslemming, als geschapen voor meer dan Oen levee,
nog een andere leiding, nog een andere hulpe, nog een ander licht,
dan zij geven kan, behoeven.

Ze weet ook als historischc overheid van een Christenvolk, dat dit
hoogere licht niet bij Confusius, niet bij Buddha, ook niet bij Darwin
is to zoeken, maiar alleen bij Jezus Christus, of, wil men, in het
„eeuwig Evangelic."

Maar op de vraag, tangs welken weg dit Evangelic tot het yolk
moet gebracht en welke plichten dit Evangelie aan het yolk oplegt,
heeft zij, als overheid, pen beslissend antwoord.

Immers, ze is buiten machte zelve een antwoord to vinden, daar
het Evangelic buiten haar sfeer on boven haar bereik Iigt. En een
antwoord van anderen overnernen kan zo evenmin, daar die ant-
woorden uiteenloopen d zijn en zij de geestelijke bevoegdheid
mist oni to kie zen.

Op dien grond beleden we derhalve, dat de overheid in staats-
rechtelijken zin zich anders dan n e g a tie f ten opzichte van
het Evangelic gedragen mag.

Ze kan ,er niet v 0 o r, maar mag er veel minder nog, iets tegen doen.
Haar houding moot die van eerbiedige bejegening en welwillendheid

zijn, maar met eon welwillendheid, die juist nit vrom en eerbi ed
weigert iets to doen wat ze niet kan.

Dienovereenkomstig spreekt het „Program", o.i. volkomen juist, ten
doze van vierderlei verplichting.

a. Het Evangelic hebbe zijn vrijen loop!
De overheid moot aan de prediking van het Evangelic Been moeielijk-

heden in den weg leggen. Green beperking of belemmering mag or zijn
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voor de vrije verkondiging van het Woord. Een iegelijk brenger van de
Illijde Boodschap moet het in alle gedragingen aan de overheid en
haar dienaren kunnen aanzien, dat ze het Evangelie ten vriend en
nimmer ten vijand wil zijn; en daarom, verre van den weg voor Gods
Woord to vcrsperren, veeleer de paden effent voor zijn loop.

Hiertegen kan rechtstreeks en zijdelings overtreden.
Rechtstreeks heeft de overheid in 1816 door haar curateele over

Ile Ned. Herv. Kerk dit ma,chtige lichaam, dat ter verspreiding van
het Evangelic in het midden der natie stond, met volstrekte maehte-
loosheid geslagen; en in een bureaucratisch skelet doen verdorren,
wat eons een levend lichaam was.

Rechtstreeks ook heeft de overheid, door aan de hoogoscholen voor
schier alle vakken van wetenschap bij voorkeur bestrijdeu..s van hot
Evangelie to bermemen, en het ontstaan van vrije Evangelische hooge-
scholen, zooveel aan haar stond, onmegelijk to maken, den loop van heir
Evangelic en onder de hoogere ambtenaren en onder .le klassen der
intelligentie, op zeer stuitende wijze beleininerd.

En evenzoo heeft ze z ij del i n g s door haar koelheid en 3tughaid,

ja — waarom het niet uitgesproken? door de onheuschheid vaak
van haar ambtenaren, alomme den indruk gevestigd, dat . zij den vrijen
gang van he( Evangelic Hever niet z i e t dan w el.

Dit nu inag o. i. niet geduld on moot veranderd.
Goon guns t, maar ook gees tegenwerkin g.
Gods Woord hebbe van overheidswege zijn vrijen loop.

§ 58. aeon contra-Evangelie.

b, Er worde van staats‘vege goon (. ()II	 a-Evange1i6

ingevoerd en bescherind.
Men kan het Evangelie op tweeerlei wijs hestrijden: Of door het Evan-

gelic zell aan to tasten; Of door een Humaniteit s-Evangelie, of
welk ander stelsel ook, er tegenover to plaatsen; en ook door dit laatste
to doen, stelt de Staat zich .aan het Evangelic van Christus tot vijand.

Dan neemt Merl wel den glimp aan van onzijdig to zijn, maar
graaft feitelijk eon mijn, die op vorzwakking van de kracht van
Jozus' Evangelic is aangelegd.

Men bereikt dan hetzelfde Joel, dat men met cordate, openlijke
hestrijding zou beoogen, maar nu tangs bedekten weg, zonder zich
zelf bloot to geven, in schijnheiligen fruit.

Dat we hieraan intusschen ook ten onzent toe zijn, behoeft nauw-

lijks gezegd.
Klaar als de dag toch weet een leder, dat uit de kringen onder
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intelligentie en geleerdheid in de grootere steden, met steeds beslister
energie, de poging is uitgegaan, om aan het historische Christendom
den voet to lichten en het to doer verdringen door een soort van
philosophische moraal, die als twee druppelen water gelijkt op de
ideeen, in de intelligente kringen van Rome en Athene gangbaar, toen
Jezus in Bethlehem geboren werd.

Volgens ons stelsel nu, had de •overheid deze samenzwering tegen
het historisch Christendom wel volkomen vrij moeten laten, maar toch
met leak oogen moeten aanzien en nimmer mogen begunstigen.

Maar zie, in stee van deze eenig passende houding, heeft de over-
heid in deze landen zich van meet of v o o r deze vijanden van het
historisch Christendom par t ij g e s t el d; schier alle plaatsen en be-
trekkingen van invloed hun in handen gespeeld; hun denkbeelden
almeer in 's lands wetten opgenomen; en, last not leas t, de millioe-
nen uit gemeentekas en 's lands schatkist voor hen beschikbaar gesteld,
one, door middel der openbare school, met hope op welslagen, doze
stelselmatige ondermijning van het Christendom te kunnen doorzetten.

59. Gelijk reeht voor alien.

e. Er zij gelijk recht op godsdienstig terrein voor
allen.

Hoezeer ook met voorliefde voor het Evangelie bezield, nag de lands-
overheid zich toch nimmer door die sympathie laten verleiden,
predikers, die het Evangelie b es t r ij d e n willen, te bannen of to binden.

Wi! een Jood tegen den Messias der Christenen opkomen, of een
Mohammedaan tegen de Heilige Schrift, of een Darwinist tegen het
beeld van creatie, of ook een positivist tegen den wortel, die voor alle
heiligheid in het geloof ligt, dat moot hun vrij staan.

Vrij, wijl de overheid, eenmaal de hand aan het wieden slaande, zoo
licht de tame voor onkruid aanziet. Vrij ook, omdat deze bestrijders,
indien ze teruggeslagen werden, den roam niet moesten houden, dat
ze onzedelijk verwonnen, slechts weken voor geweld. Maar vrij bovenal
wijl het Christendom zelf dit gestadig duel met de kampioenen uit
andere legerkampen noodig heeft en zijn zedelijke meerderheid juist
toonen moot doox de overwinning in een zuiver gee s t el ij k en strijd.

Maar ook de vereeniging van geestverwanten tot zulk een doel
moet vrij gelaten. Zelfs of zulk een vereeniging den naam van kerk
of gemeente of genootschap aanneemt, meet den Staat om het even
zijn. Ja, al wilde zich een kerk van atheIsten vestigen, men zou ze
moeten laten begaan. Geen protectie, maar ook pen preventie of
repressie. Men late groeien wat groeien w it en k a 11; en aan de
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Cbxistuspredikers en Christusbelijders, desnoods aan de Christelijke
martelaren, verblijve de eere, om de innerlijke leegheid van het n i e t-
Christelijke geestesleven te bewijzen.

Ge moet de vrijheid voor den ongeloovige zoowel als voor den
gel o o vi g e aandurven, of de kracht, waarop ge leunen wilt, blijkt
nog een ander° te zijn dan die van h e t gel o o f.

En geldt dit ten opzichte van de be s t r ij d e r s van het Evangelic,
dan natuurlijk in nog veet strengeren zin van de verschillende, uiteen-
loopende, sours zelfs bizarre vormen, waaronder de p red i k in g van
het Evangelic optreedt.

Een Baptist moet door de overheid niet voorgetrokken boven een
Irvingiaan en een Irvingiaan niet boven een Remonstrantschgezinde.
Tusschen kerk en kerk, onder wat lens of formulier ook optredende,
kieze de overheid nimmer partij.

Aan de Roornschen mag niets gegund, wat men aan de Gerefor-
meerden onthouden a', en evenmin nia,g aan de pauselijke geloovigen
ooit een druk, overlast of verkorting van rechten worden aangedaan„
die wij voor ons zelven niet zouden gedoogen.

Zelfs indien Rome nog tienmaal sterker en grievender dan dusver
ons tergde en hoonde, dan zou het nog voegen, stiptelijk kalm en
koel van hoofd te blijven, eni nooit een stroobreed of te wijken van
ons beginsel dat n i e t-inmenging van de overheid tot richtsnoer stelt
op het terrein van den geopenbaarden godsdienst.

Eindelijk, oak voor wat uw Iiiiise/ijk en burgerlijk Leven aangaat,
moeten „alle burgers, onverschillig welke hun zienswijze aangaande
de eeuwige dingen zij, behandeld op voet ,van gelijkheid", d. w. z. niemand
rnag p e r se om wat hij gelooft of niet gelooft, b.v. van het bekleeden
van posters of betrekkingen warden uitgesloten, en zelfs voor den
atheist moet op het stuk van den eed itaar een middel worden gezocht,
om zijn geestelijke blindheid zooveel mogelijk schadeloos voor hem.
zelven op politick terrein te maken. Zoo komt het dan ook volstrekt
niet te pas, onze geestverwanten, omdat ze orthodox zijn, stelsel-
matig uit alle hoogere schoolbestuur te weren, en staat op het desaan-
gaande nog onlangs door liberale bladen verdedigde stelsel het smade-
lijk merle van hooggaande i 1 l i b era litei t.

En eindelijk d. Er worde nimmer geweld gedaan aan
de conscientie.

Er zij vrijheid van propaganda; vrijheid van belijdenis; vrijheid
van eeredienst; maar bovenal de wortel van al deze vrijheden, t. w.
de vrijheid der conscientie.

Hierover, als van te wijden omvang, in een slotartikel afzonderlijk.
(13 Juni '78).
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Iv.

DE TRUHEID TAN CONSCIiNTIE.

§ 60. De conseientie souverein in eigen kring.

In de conscien tie alzoo — en alleen dit punt bled nog ter be-
spreking over -- ligge voor de staatsmacht een onoverschrijdbare grens.

De grenzen der staatsmacht liggen in den , wil Gods. De overheid
heeft zOOveel macht als God haar opdraagt. Niets meer. Maar ook
niets minder. En ze zondigt, zoowel door een deel der haar toegekende
macht ongehruikt to laten, als door eon deel van het haar niet
toegekende to neme n.

Er is maar een macht zonder grens : ,de macht Gods. Deswege
a 1 ni a c 1i t geheeten. ileden waarom men dan ook geen „oratorische
phrase" gebruikt, maar slechts een zuiver logisch hegrip aangeeft,
indien men van „staatsapotheose," d. i. van „staatsvergoding" en van
het drijven van „staats,alvermogen" beticht een iegelijk, die aan den
Staat het recht toekent, 0111 bij .de uitoefening van zijn macht to doen
alsof er voor hem geen grenzen bestonden.

Immers, zoodra men niet meer van „God" spreekt, maar van een
„instelling door Hem in het leven geroepen," doelt men op eon'
dee ling van macht die plants green.

God riep instellingen van allerlei orde in bet leven, en aan elk
van die schonk Hij een zekere mate van macht. Hij heeft alzoo de
macht, die Hij uit te reiken had, verdeel d. Hij gal niet aan een
enkele instelling al zijn .macht, maar aan elk dier instellingen die
macht, die met Mar aard en roeping overeenkwam.

Door ,dit deelen van de macht ontstonden de g r e n z e n, gelijk
door het splitsen van het communaal bezit eener dessa de grenzen
der sawahs ontstaan.

Gold het dus bier, gelijk bij de verdeeling van Java's hodem, eon
handtastelijke, stoffelijke zaak, dan zou er over de grenzen der staats-
macht geen geschil kunnen bestaan.

Eens voorgoed zou God alsdan de grenzen voor de macht van
elk zijner instellingen hebben kunnen afbakenen; ons een beschrijving
van die a fbakening hebben kunnen meedeelen; en bij elk voorkomend
geschil zou een opslaan van dit goddelijk „kadaster", als we ons zoo
mogen uitdrukken, de zaak beslechten.

Maar dit is niet het geval.
De verschillende organisation toch, welke God, die ,der persoonlijkheid
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vooraan, door zijn scheppingsvermogen in het leven riep err aan Welke
Hij meld toebedeelde, zijn bijna alle, geheel of ten deele, van z e d e-

1 ij k e n aard. Er is een eigen leven der wetenschap; een eigen leven
tier kunst; een eigen leven van de kerk; een eigen leven van het
huisgezin; een eigen leven van stad of dorp; een eigen leven van
den landbouw; eon eigen leven van de nijverheid; een eigen leven van
den handel; een eigen leven van de barmhartigheid, en wat niet al.

Welnu, naast al doze en nog zooveel andere goddelijke organisatien
staat nu ook de organisatie van den Staat.

Niel er hove n, maar er n a a s t. Want elk dezer organisatien bezit
„een souvereiniteit in eigen kring," (1.•w. z. ontleent de macht, waar-
over ze beschikt, niet aan een goedheid van den Staat, maar ontving
die rechtstreeks door de goedheid Gods.

De vader heeft macht over zijn kind, niet omdat de Stant hem die
macht toekent, maar bij de gratie Gods; en in den Staat blijft geen
ander recht dan oin hoogstens dat door God aan then vader verleende
recht to codificeeren, en, waar de vader do rechten, die God ook aan
dat kind als menschelijk persoon verleend zou willen krenken,
den toestand to herstellen, gelijk die door God is gewild.

Slechts hierdoor is de Staat van al deze overige organisatien onder-
scheiden, dat alleen de overheid een publieke macht beeft, terwijI
alle overige organisatien, op zich zelven, van private natuur zijn.

Welke de geaardheid van (lit onderscheid is, stippen we later aan.
Voor wat ens nu hezig Irouth, volsta de epmerking, dat alleen de
overheid (1€ macht ontving, cm	 de organisatien,	 dus ook de
personen, bij geschil over .Hecht, wat haar voorkomt recht le zijn,
desnoods met het geweld van den sterken arm en, moot het, met het
zwaard to dwingen; en tevens - - en bier vooral lette men op —
de verplichting ontving, om moved mogelijk voor deze organisatien
en personen in te springe waar deze hun natuurlijke levenstaak
geheel of ten deele ongedaan mochten taten.

§ 61. De eonseigntie grans voor de staatssouvereiniteit.

Brie gevallen Loch komen bij doze organisatien (en personen) in
het werkelijke leven voor.

Of de eene overschrijdt de haar gestelde glens en benadeelt dusdoende
de andere. In dit geval moet de overheid den indringer terugdringen.

Of de eene vult slechts aan wat de andere ongebruikt en ongedaan
liet. Dan heeft de overheid slechts door regeling tegen wanorde en
vermenging to waken.

Of eindelijk, er blijft door een of meerdere organisatien ongedaan,
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wat een ander n i e t aanvu1t, en dan dient de overheid, zoover het
onmisbare dingen geldt, zich to beraden, hoe ze zelve in zal springen,
en ondershands de energie der burgerij weer zoo zal prikkelen, dat
dit inspringen slechts tijdelijk za1 behoeven to zijn.

Hieruit vloeit voort, dat een overheid t w e e e r l e i taak heeft. Een
normale en eon abnormale. De normal e is, om haar eigen akker-
veld te bebouwen; en de abnormal e, om ook de hand aan de
naast liggende velden to slaan, voor zoover en voor zoolang de buur-
lieden die braak doen liggen en verwa.arloozen.

In een pas opkomende maatschappij zal de Staat dus hijna alles
hebben to doen. Naar gelang daarentegen in die inaatschappij , de
veerkracht van de burgerij ontwa.akt, zal de overheid steeds meer
van abnormalen arbeid ontlast worden. En good zal het dan eerst
zijn, indien de veerkracht der burgerij, naar alle zijden krachtig uitge-
broken, voor den Staat de mogelijkheid schept, om niets extra's
to doen en zich uitsluitend te bepalen tot het onder den ploeg brengen
van den hem zelf toebedeelden akker.

Bestond or nu een nog hoogere rechter op aarde die, zelf or niot
in betrokken, bij voorkomende geschillen tusschen den Staat en de
overige organisatien (of personen) uitspraak kon doen, en Levens politie-
macht had om tot nakoming van die uitspraak to dwingen, dan kon
uit doze n e g o t i o r u m gestio (zaakwaarneming) nimmer moeie-
lijkheid ontsta,an.

Maar die hoogere rechter bestaat op aarde n i e t. Bij geschillen van
dien aard is de overheid dus rechter en par t ij tevens, en daarmee
nu is vanzelf de bron geopend voor die heillooze onbillijkheid en machts-
overschrijdingen, die de overheid zich telkens ten laste laat komen.

Ze rnaakt, wijl ze in zondige personen belichaamd optreedt, telkens
misbruik van het haar bij uitsluiting toegekende privilegie om met
geweld to dwingen.

En dat wel op drieerlei manier: 1. door den schijn aan te nemen,
als had ze bevoegdheid om aan die andere organisatien macht te
v e r le e n e n; 2. door bij geschillen tusschen deze organisatien onder-
ling, wie haar genegen is, to begunstigen; en 3. door van lieverlee
bezitsrecht to doen golden op zoo menigen akker, dien ze slechts
als zaakwaarneemster bebouwt.

Ell tegen d i t drieledig misbruik nu is goon ander kruid gewassen dan
de strikte en algeheele eerbiediging van de vrijheid der conscientie.

Het rechtsbewustzijn doet iets. Maar sterker dan ooit bleek in onze
dagen, hoe de staatsmacht over huismiddeltjes beschikt om zelfs dit
heilig besef to verstompen.
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Lets doet de Grondwet, als stamboek onzer burgerreehten. Maar
inen weet hoe de Grondwets-i n ter p r eta ti e als toovermiddel dienst
doet om de Grondwet te vernietigen.

lets doet ook de publieke opinie. Maar de Meiwetten en de Socialisten-
wetter' toonen te over, hoe in drie jaren tij.ds een energiek overheids-
persoon geheel de publieke opinie van een land kan omzetten.

En daarom is het eenig steunpunt, dat bij slot van rekening
tegenover de staatsmacht onverwinbaar en onbedwingbaar bleek : d e
conscientie.

§ 62. De conscientie voor dwang ongesehikt.

De conscientie, wijI doze intiemste uiting van het Leven der mensche
lijke persoonlijkheid : 1. weet dat ze haar macht onmiddellijk van
God ontving; 2. bij geschillen, die voorkomen, op onbedwingbare wijs
tegen elke onrechtvaardige beslissing revolteert; en 3. de overheid
rusteloos in haar bezit stoort, indien ze, als haar toebehoorende, aan
zich trok een akker, dien ze slechts onder zich had om te bebouwen.

Deze uitnernendheid nu ontleent de conscientie däâraan, dat ze, van
oogenblik tot oogenblik, rechtstreeks de aanraking aan 's menschen
ziel is van Gods heilige tegenwoordigheid.

In de citadel van zijn conscientie teruggetrokken, gevoelt en weet
dus de mensch, dat Gods almacht voor hem aan de poorte waakt.

In zijn conscientie is hij dies onaantastbaar.
Onaantastbaar vooral daarom, overmits, durft de overheid dan toch

nog haar. „misbruik van geweld" doorzetten, het ten slotte op den
mar telaarsdood aankomt, en in dien dood de overheid het
aflegt en de conscientie triomfeert.

Uit dien hoofde is de conscientie het schild der menschelijke per-
soonlijkheid, de wortel van alle burgervrijheden, de bron van het
nationaal geluk.

En nu weten Ire zeer goed, dat in onze zondige toestanden ook
ten opzichte dier conscientie twee verkeerdheden kunnen voorkomen :
1. dat men zijn conscientie misbruikt als huichelachtig voorwendsel,
en 2. dat de conscientie dwaalt in wat ze wil. En we begrijpen dan
ook uitnemend dat de overheid, o, zoo gaarne van die omstandigheid
gebruik zou maken om ook dat laatste bolwerk, dat haar dusver weer-

te overrompelen, door ons diets to maken, dat to zwichten
voor een zoo onzekere conscientie, haar eere to na komt.

Maar al geven we het bestaan dozer moeilijkheid volkomen toe,
dan aarzelen we toch nog goon oogenblik, om Hever noodeloos tienmaal
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voor een verkeerde conscientie uit den weg to gaan, dan ook slechts
een enkel maal een g o e d e conscientie te onderdrukken.

Tienmaal beter een Staat, waarin enkele zonderlingen een
tijdlang door misbruik van de conscientievrijheid zich zelf belachelijk
kunnen maken, dan zulk een, waarin men, om deze excentriciteiten
to voorkomen de conscientie z e 1 v e dorst aanranden.

En daarom staat het bij ons bovenaan, als heilige, als ,onomstootelijke
regel: zoodra een onderdaan zich op zijn conscientie beroept, wijke
de overheid uit eerbied voor het heilige terug.

Dan dwinge ze n o o i t.
Noch tot de eedsaflegging. Noch tot den krijgsdienst. Noch tot

schoolbezoek. Noch tot vaccinatie, of wat dies meer zij.
Want, in trouwe, als het op een strijd van het vaderland voor

zijn vrijheid aankomt, zal uw onafha,nkelijkheid tienmaal beter be-
veiligd zijn door een krachtig conscientielev en in de natie,
dan door een honderd Mennonieten meer in het gelid.

Slechts eene uitzondering maakt dan ook „ons Program", en, naar
ons voorkomt, niet ten onrichte: „Ge moet bij uw beroep op de
conscientie geen vermoeden van onachtbaarheid tegen u hebben l"

Een zwendelaar, een roekelooze deugniet, een gewetenlooze
booswicht moet het recht niet hebben, om zich, ter verdrukking van
„de lieden van conscientie" op dat forum te beroepen.

Dit beperkt; maar met een beperking, die niet onbillijk mag heeten.
Immiers, van niemand wordt to veel gevergd, indien men eischt,

dat hij, om zijn conscientierecht ongekrenkt to bewaren; het er voor
zal over hebben, om van al wat schandelijk is, of to staan.

(17 Juni '78).



ZESDE HOOFDSTUK.

„B1,1 DE GRATH,: GODS."

Zij belijdt, dat de overheid regeert bij de
gratie Gods en, hieraan hare regeeringsmacht
ontleenende, het recht heel, den eed te vragen
en, ter vrijlating van den dag des Ileeren, en
alzoo mede in 's yolks belang, na wijziging der
bestaande Zondagswet, zoowel zelve zooveel
doenlijk in al hear vertakkingen op den dag
behoort te rusten, als in haar conce,sien aan
maatschappijen van vervoer geheelen of ge-
deeltelijken stilstand van zaken vuor dien dag
heeft te bedingen.

(Program, Art. 5.)

1.

HET WETSSTANDPUNT.

63. De overheid handhaafster van Gods wet.

In ,de vijfde paragraaf van het „Program' . worth drieerlei verplichting
aan de overheid opgelegd : het gezag nit fe oefenen; den ee d als
cement vary hei, staatsgebouw to handhaven; en den dag des H e e r en
vrij to laten t -- en wel zoo, dat de bevoegdheid tot elk dezer drie
ontleend wordt aan haar regeeren „b ij de gratie God s."

Zoo Loch luidt deze paragraaf :
„Zij belijdt dat de overheid regeert bij de gratie Gods en, hieraan

de [plicht tot uitoefening derl regeeringsmacht ontleenende, het recht
heeft, den eed to vragen: en ter vitiating van den dag des Heeren,
en alzoo mede in 's yolks belang, na wijziging der bestaande Zondagswet,
zoowel zelve zooveel doenlijk in al hare vertakkingen op dien dag
behoort te rusten, als in haar concession aan maatschappijen van
vervocr geheelen of getieeltelijken stilstand van zaken voor dien dag
hee ft. to bedingen."

Beginner! we met de eerste verplichting: de uitoefening van
regeeringsmacht krachtens de gratie Gods.
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Deze verplichting kan in korter vorm aldus geformuleerd: d e
overheid moet optreden als handhaafster van Gods
wet.

Het wets s tandpun t, niet dat der ge n a d e, is haar krachtens
acrd en roeping aangewezen, en ze berokkent aan de natie onbe-
rekenbaar nadeel, indien ze, haar eigen wetssfeer verlatende, over-
treedt op het terrein van zielszorg en sentimentaliteit.

Ze s mag niet doen wat de overheid langen tijd zich aanmatigde,
om zich namelijk als priesteresse in Christus' kerk, als huisverzorgster
van het Koninkrijk Gods op te werpen, en inmiddels de zenuw van
recht en wet te laten verslappen door een mengen in het staatsrecht
van begrippen, die ontleend zijn aan het Genade-verbond.

Maar ze mag evenmin doen wat de overheid zich, sinds het veld-
winnen der revolutie-begrippen, almeer veroorloofde, met namelijk voet
to geven aan het denkbeeld, alsof alle recht slechts convention e e 1
was, de gehoorzaamheid aan de wet slechts gevolg van v r ij willige
toes te m min g kon zijn, en derhalve niet handhaving van het recht,
maar verbetering van den schuldige, bij de rechtspleging
op den voorgrond moest staan.

Bij beide afwijkingen toch houdt de overheid op, souverein in eigen
sfeer te zijn; is haar slapheid oorzaak dat het rechtsbesef afstompt
ear uitslijt, en komt het gezag om zijn waardigheid en eer.

Zeer zeker moet er 66k een propaganda zijn voor het Koninkrijk
Gods en moet er 66k gearbeid worden aan de verbetering van den
misdadiger, maar noch het een noch het ander ligt op den weg der
overheid.

Zij, de o verhei d, heeft haar eigen roeping en eeretaak, en voor
die eigenaardige roeping is haar een eigen terrein, een eigen levenssfeer,
en in die sfeer ter doelsbereiking een eigen instrument aangewezen.

Vandaar dat haar standpunt geen ander mag noch kan zijn, dan
het standpunt der w e t, en, wiji ze niet uit eigen hoofde, maar bij
de grade Gods regeert, van de wet Gods.

§ 64. Meer bijzonder van de zedewet.

Met „wet Gods" bedoelen we intusschen niet de „wet der tier
geboden" in formeelen zin, maar „de algemeene zedewet" (lie v66r
den val in zonde den mensch was ingeprent, en ook na dien val,
hoezeer ook verzwakt, nochtans zoo scherp, zoo sterk en zoo duidelijk
zelfs bij de meest verwilderde volken en bij de meest ontaarde per-
sonen spreekt, dat -Paulus getuigen kon: „De heidenen, de wet niet
hebbende, zijn zichzelven eene wet, als die betoonen het werk
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der wet geschreven in hunne harten, hun geweten mode-
getnigende en de gedachten ander elkander hen beschuldigende of
ook ontschuldigende."

Zelfs Calvijn, in zijn uiteraard zeer theocratisch opstel over den
Staat, woes er steeds op, dat de overheid ook in heidensche landen
deze algemeene wet Gods handhaaft en tot richtsnoer kiest. En hoe
weinig het zich formeel plaatsen op het standpunt van de geopenbaarde
wet der tien geboden vaor de overheid (anders dan door den persoon
lijken invloed der overheidspersonen) doenlijk is, kan niet duidelijker
blijken, dan wanner men eons nagaat, wat onze oude theocraten wel
gemaakt hebben van de straffen, door de overheid to stellen op de
overtreding van het tiende gebod: „G ij zult niet begeer en!"

Bovendien, in verband met wat we bij de toelichting der derde
paragraaf gezegd hebben, maakt het voor ons ternauwernood eenig
verschil uit, of men de „geopenbaarde", dan wel de „algemeene"
zedewet aan de overheid ter handhaving voorlegt.

Immers, in een Christennatie zal van zelf, naar mate de kerk
van Christus het godsdienstig bewustzijn hoog houdt, de inspraak
der zedewet in het hart uitgezuiverd en verscherpt zijn, naar en door
dat hoogere standpunt, dat de tien geboden innemen.

Maar ook al kaki dit, bij achteruitgang van het kerkelijk levee.
allengs minder waar worden, loch zou ons dit niet verleiden mogen, om.
uit grond van utiliteit, afwijking van den eenig goeden weg to gedoogen.

Men meet ook in staatszaken eenmaal weten wat men wil,
wel en duidelijk voor zich zelf uitmaken, of men de overheid officieet
en en corps al dan niet als uitlegster en handhaafster der ge-
openbaarde wan rheid zal doen optreden.

Maar welke keuze men ook doe, men d o e clan ook naar wat men
zegt to willen, en zij consequent.

Acht men de overheid wel rechtstreeks tot handhaving van de
geopenbaarde Godskennis to kunnen verplichten, den legge men ook
geheel de o p e n b a r i n g voor rekening der overheid; niet slechts
die van de Sinaitische wet, maar dan ook de openbaring van het.
Evangelic, en dus OA de propaganda voor het Godsrijk, d. w. z. men
keere dan terug tot de strew theocratie en met haar tot do
R o o m s c h e staatsrechtelijke beginselen.

Maar wil men dat niet, dan doe men ook niet halverwege, wat
men in beginsel zegt of to keuren, maar kieze met heldere bewustheid
en niet weifelende beslistheid, cordaat en manlijk, het standpunt dat
er tegenover staat, en houde dit, op welke bezwaren men ook stuiten
mope, ten einde toe vast.
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Men erkenne dan, dat de overheid wel voor de nat u u r 1 ij k e, maar
(althans rechtstreeks en anders clan door de pers,00nlijke conscientie)
niet voor de geopenbaar de Godskennis verantwoordelijk is, en
winde er dan ook Been doekjes onr,, dat de overheid niet formeel als
handhaafster van de Sinaltische geboden, maar wel als handhaafster
van die diepere zedewet heeft op te treden, die, naar luid Romeinen II,
aan aller e,onscientie ten grond ligt en, in de tien geboden slechts met
goddelijke zekerheid bevestigd, met het oog op het Evangelie verscherpt
en naar Israels behoefte is uitgedrukt.

De w e t dus, dock die wet zoomin in den allerconcreetsten vorm
van het goddelijke Sinaltische decreet, als, gelijk men thans wil, in
den vorm van het menschelijk goeddunken.

Voorai dit laatste simmer.
Slechts als wet Gods heeft de wet kracht om te eischen en te

dwingen, en zeer te recht heeft daarom het „Program" er dan ook
aan herinnerd, dat de overheid, ja, wel het wotsstandpunt heeft,
te handhaven, maar dat doen mag noch kan anders dan „bij de
gratie Gods."

Kort saamgevat, dient derhaive aan deze stelling vastgehouden :
De overheid, als dienaresse Gods optredend, heeft zich te plaatsen
op het w e t sstandpunt en alzoo de autoriteit der wet te handhaven,
op grond van haar regeeren bij de gratie Gods, naar het rich t-
sn oe r van de algemeene zedewet, en onder verplichting aan
de geopenba.arde waarheid slechts in zdOverre, als ze zelve die helijdt
in de conscientie.

§ 65. Ter eere Gods en ten bate van kerk en Godsrijk.

Op dit handhaven van het wets standpunt leggen we een zeer
bijzonderen nadruk.

Immers, alleen zOO komt God tot zijn eere.
Op bet, wetsstandpunt zegt men u: Gij zijt uw eigen heer en meester

n i e t. Er is een macht boven u. Een macht, die ook gaat over; Alw
zedelijk leven; en die, niet naar het u gevalt, maar naar den onver-
anderlijken maatstaf van het eeuwig recht, u de wet stelt, op grond
van die wet u rekenschap afeischt, en bij overtreding straft. Wil men,
in eminent practischen vorm de groote predikin,g van het: „Gij zijt
menschen, en Ik ben uw God!"

Voorts, alleen zoo wordt geheel het leven een voorberei-
ding voor het K oninkrijk Gods.

De wet is „de tuchtmeester tot Christus," en alleen als de over-
heid krachtig en energiek het wetsstandpunt handhaaft, komt over
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de zielen die heilzame vrees, die ze ten laatste buigen doet voor
de volheid der Sinaltische geboden en alzoo in dat besef van zonde
en ellende drijft, waaruit ze roepen zullen om verlossing.

Hieruit volgt, dat de overheid juist hierdoor oneindig meer dan
door kleine douceurs de volvoering van de grootsche taak
der Kerk mogelijk maakt.

Zorgt de overheid, dat de wet weer als wet in het land leeft en
dus het besef van een ens beheerschend heilig recht weer wortelen
kan in de volksconscientie, dan eerst, maar dan ook zeker, ontstaat
er in de geesten die ontvankelijkheid en vatbaarheid voor den schrik
des Heeren, dat men, van alle schijnvroomheid en dwergendeugd af
ziende, die andere en betere aspiration van het hart laat opwerken,
die op het Evangelic zijn aangelegd en dorsten doen naar verzoening.

En eindelijk, iets waar men vooral Met te weinig aan hechte, door
zelve de wet als wet Gods to handhaven en weer eerbied af te
dwingen voor een recht, dat van God komt, prent de overheid het
wetsstandpunt van eene hoogere macht die beveelt, en een lagere
macht die to gehoorzamen heeft, weer zoo diep in het volksleven,
dat, ongemerkt en vanzelf, de tucht zich in de huisgezinnen herstelt;
de eerbied voor de ouders toeneemt; het ontzag voor wie meerder en
hooger is weer wordt opgebouwd; de grijsheid weer tot eere onder de
jongeren van jaren kan komen; en er i. é. w. weer kracht, weer ernst,
weer levensenergie in al die banden van het maatschappelijk leven
vaart, die nu hum elasticiteit verloren en weigeren to werken, omdat
de overheid ophield de wet hoog voor het volksbewustzijn to doen
staan als e e n wet Gods!	 (19 Juni '78).

II.

DE EED.

§ 66. De eed misplaatst in het revolntionaire staatsrecht.

De eed is misplaatst in een Staat naar liberalistisch model, maar
hoort in het antirevolutionaire staatsrecht thuis.

Wel weten we, dat de meeste liberalistische Grondwetten den eed
nog handhaven, maar dit is een inconsequentie; een nog terugdeinzen
voor de gevolgen van zijn eigen stelsel; en een vasthouden aan den
ouden sleur.

Het dringen en drijven van dien kart is dan ook, om telkens weer
iets op de heersehappij van den eed af te dingen.
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Elerst heeft men den eed geknakt door de aflegging er van zoo
plomp en oneerbiedig mogelijk te maken

Toen door hem zoo dikwijls te herhalen, dat hij voor tal van over-
heidspersonen eon zinledige formule is geworden.

En nu is men or reeds aan toe, het van ieders goeddunken afhankelijk
te stellen, of men den eed nog aan wil houden of hem laten vervallen.

Wint men dit proces en. wordt het beginsel van „eed of beloft e",
nu in onze wetgeving i ngevoerd, ook d o o rgevoerd, dan zal het
gebruik ongemerkt den eed in onbruik brengen, en de dag komende
zijn, dat men ook dit overblijfsel van vroegere bekrompenheid uit onze
wetgeving overbrengt naar de bewaarplaats van onze historische
antiquiteiten.

Dat het, komt er niets tusschen beide, dezen loop dan ook met
den eed nemen moot, volgt nit het liberalistische beginsel.

Reeds daarom wijl in eon staatrecht, dat „met God niet te rekenen"
tot uitgan,gspunt kiest, het inlassen van eon beroep op Gods naam
uiteraard eon klinkklare ongerijmdheid, eon innerlijke tegenspraak, en
eon vergrijp tegen de harmonie van het geheel is.

Maar ook nog om eon andere reden.
Immers, we toonden het meermakn uitvoerig aan : de liberalistische

Staat gaat altijd uit van het contrac t. Het kiest zijn nitgangspunt
in 's menschen vrijen wil. Het Bert het geestelijk vaderschap van
Pelagius en heeft daarom, ook bij ons to lande, den Remonstrantschen
d. half-Pelagiaanschen Huig de Groot tot wetenschappelijk patroon.

Door contract ontstond de S t a a t. Door contract de overhei d.
Door contract het h u vv- e I ij k. Door contract de dienstbetrekkin g.
Door contract wat niet al !

's Menschen wil en woord is dus voor dozen Staat de oorsprong
aller dingen, en nu voelt men tech, dat het niet aangaat aan 's menschen
wilsuiting, d. aan zijn woord, eenerzijds eon zoo alles beheerschend
gewicht to hechten, dat er elke rechtsbetrekkin,g uit geboren wordt,
— en dan aan dem anderen kant, in ondergeschikte belangen, zulk
eon wantrouwen in dat woord van den mensch to betoonen, dat het
nog de bevestiging behoeven zou door eon eed.

In zooverre onze Grondwet en ons staatsrecht dan ook den eed
niet skchts nog dulden, maar er zelfs den band tusschen den koning
en zijn yolk nog op rusten doen, is ons staatsrecht niet liberalistisch,
maar nog wel ter dege antirevolutionair.

§ 67. De eed eiseh van het antirevolntionaire staatsreeht.

Immers erkent en belijdt men, gelijk wij, dat de overheid slechts
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als dienaresse Gods macht heeft, om, binnen de door God bepaalde
grenzen, onder verantwoording aan zijn. hooge Majesteit, het door God
gegeven recta onder menschen, die H ij geschapen heeft, to handhaven,
— dan volgt hieruit onmiddellijk, dat elke betrekking tusschen overheid
en onderdanen 'tevens en op hetzelfde oogenblik een
betrekking is, waarin beiden tot God staan.

Voor de rechtbank treedt de overheid niet slechts in betrekking tot
den schuldige en benadeelde, maar tevens en op hetzelfde oogenblik
tot dien God, wiens recht ze heeft to handhaven. En ook, de kiager
of getuige treedt voor de rechtbank niet slechts in hetrekking tot
de overheid, maar tevens en op hetzelfde oogenblik tot dien God,
door wien hem het recht, dat hij zegt verkort to zijn, verleend was.

En evenzoo, zoo dikwifis de overheid van soldaat of ambtenaar
beloften afneemt van trouw, of ook de koning in betrekking van
constitutioneel vorst tot zijn yolk treedt, wordt er niet maar een
contract gesloten, maar grijpt er tevens erkenning van een verband
plaats, dat van Godswege in den loop der gebeurtenissen gelegd
was, en verbindt men zich over en weer tot nakoming van di e
verplichtingen, waartoe men van Godswege gehouden is.

En uit dien hoof de nu, wij1 en bij de rechtbank en bij het leggen
van verband tusschen overheid en onderdaan, altijd en onveranderlijk
aan de betrekking tusschen twee personen e e n. betrekking van
beiden tot den levenden God ten grondslag ligt, is
het goad, is het mar r e c h t, is het plichtmatig, dat men beider,zijds
tegenover elkander die betrekking tot den levenden God als grondstag
van zijn handeling ook plechtig erkenne, en zich niet verbinde
aan elkander, maar over en weer verbinde aan Hem, die
het hart kent.

Daarom gedoog en we den eed niet slechts,eischen zijn
instandhouding als het cement van den Staat.	

Maa r

§ 68. Het verbod van eedzwering.

Jezus' verbod om to zweren raakt dezen burgerlijken eed niet in
het minst. Dat verbod toch word gegeven aan den engen kring van
zijn volgelingen en geldt dus voor de ker k, op wier terrein dan ook
nooit de eedzwering ma,g worden toegelaten. Maar n i e t voor de
burgerlijke saamleving tegenover de overheid, gelijk Jezus dan ook
zelf den eed voor Caja;phas heeft afgelegd.

Dat	 niet anders.
Is de eed een elkahr over en weer herinneren dat men, wat men

doet, onder verantwoorde]ijkheid aan den levenden God doet, dan kin
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er natuurlijk van dien eed ook geen sprake zijn in de kerk, d. i. op
een terrein waarop men geacht wordt met bewustheid voor het aan-
gezicht des Heeren te staan. Maar mag noch kan die eed ter zijde
geschoven in een burgerlijke saamleving, waarin de ruwen en zinlijken
met de geestelijken en godvruchtigen ondereen zijn gemengd. Vooral
niet bij de rechtbank, waar elke klacht en elke zaak, die op de rol
komt, gedurig aan het n i e t-leven in Gods gemeenschap herinnert.

Bij de wederdoopers, die Staat en Kerk verwarden, was deze
dwaling dan ook . begrijpelijk, maar voor ons, die Staat en Kerk als
twee geheel uiteenloopende Ievenskringen on derscheiden, zou deze
dwaling onvergeeflijk zijn.

§ 69. De eed en de atheisten.

Op handhaving van den eed dringen we dan ook zeer beslis-
telijk aan, edoch onder de volgende bedingen:

1. dat de cod op zoo plechtig mogelijke wijze worde afgenomen en
dat aan elke eedsaflegging op zijn minst vooraf ga, zoowel de onder-
waging of de persoon die den eed zal afleggen, in den levenden God
gelooft, als de voorlezing van een kort formulier, waarin op duidelijke
wijze is uiteengezet wat de eed is;

2. dat de eed niet dan in de gewichtigste gevallen worde afge-
nomen en niet door te veelvuldig gebruik van zijn kracht en ernst
worde beroofd;

3. dat aan leden van kerkgenootschappen of vereenigingen, die uit,
zij het ook verkeerd begrepen, eerbied voor God en zijn Woord
het afleggen van den eed als voor den Christen ongeoor-
loo f d beschouwen, vergund zij den eed door een belofte te vervangen,
indien ze vooraf voldoen aan deze drie voorwaarden: a. dat zulk een
overlegge het staluut van zijn genootschap, waaruit blijkt dat dit
genootschap uit eerbied voor God en zijn Woord den eed
afkeurt; b. overlegge een schriftelijke verklaring, dat hij dit bezwaar
van zijn genootschap op dezelfde gronden aIs zijn genoot-
s c hap deelt; en c. overlegge een schriftelijke getuigenis, dat de belofte,
die hij wenscht to doen, hem persoonlijk tegenover God op geheel de-
zelfde wijze bindt, als hij gebonden zou zijn, indien de eed hem vrij stond.

en. 4. dat van atheisten, d. i. van dezulken, die niet onvoorwaardelijk
verklaren in den levenden God te gelooven, geen eed worde afgenomen,
noch ook een belofte als onder § 3 is a.angegeven, maar dat men
met deze exceptioneele lieden in dezer voege to work ga, dat hij, ten
genoege van de overheid zich bereid verklare, orn, voor geval deze
dit eischt, door een achtbaar persoon (tegenover wien evenzeer aan
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de overheid het recht tot wraking behoort te blijven, en van wien
vooral bewezen is dat hij den betrokkene genoegzaam van nabij en
Iang genoeg gekend heeft) onder cede te doen verklaren, dat bij hem
geen vermoeden tegen de waarheidsliefde van dezen atheist in de
aanhangige zaak bestaat.

Men ziel, dat bet alleszins onze bedoeling is, de atheisten als
exeeptien te doen uitkomen en in het belang van den Staat te
waken, dat er ook bij den Godloochenaar steeds horgstelling besta
van iemand die wet in God gelooft.

En dit is billijk.
Immers, er zijn uiterst weinig atheisten.
Als niet tot eenig kerkgenootschap behoorende, komen op onze

hevolkingsregisters, na aftrek van de Darbisten en andere Christelijke
krin.gen, hoogstens een twee, driehonderd personen voor.

Die exceptie tell bijna niet mee.
En won men er op wijzen, dat er toch vele atheisten in. de kerk-

genootschappen schuilen, dan luidt ons antwoord: „Een man, die
oneerlijk genoeg is, om als atheist toch den sehijn aan te nemen van
God te eeren in eon kerk, verdient allerminst dat ge vertrouwen zult
stollen in zijn waarheidsliefde en in de trouw van zijn woord."

We gelooven dan ook niet, dat dit aantal aanmerkelijk is, en blijven
het or uit Mien hoof de voor houden, dat de atheisten zoo tulle' in
aantal zijn, dat hun .groepje bijna de moeite van een exceptie to
maken niet loont.

Doch ook zoo, liever to veel dan te weinig doende, hebben we ook
voor deze exceptioneelen onder de burgers de methode aangegeven,
om het onbetwistbaar recht van den Staat zoo na mogelijk met hun
particulier belang in overeenstemming to brengen.

(21 Juni '78).

DE SABBATHSRUSTE.

§ 70. Sociale agitatie voor zevendaagsche rust.

Terecht, naar ons voorkomt, geeft „Ons Program" aan de Zondags-
quaestie een plants, niet bij het sociale vraagstuk, maar in het artikel
dat van do verplichtingen der overheid jegens God handelt.

De installing toch van eon rustdag, zonder meer, laat zich uitnemend
wel ook in een Staat van Godloochenaars denken. Ook deze atheistische
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burgerij immers zou door den arbeid van lieverlee uitgeput Taken, en
wie aan het einde vain zijn kracht komt, zoekt ongezocht in rust
het natuurlijk middel tot krachtsherstelling.

Aileen over de vraag of men dan em de zes of om de zeven of
ore de tien dagen eons „luieren" zou, kon dan verschil bestaan, en
men weet hoe de Fransche revolutie, ore toch maar elk Schriftuurlijk
merle uit het ma.atschappelijk leven als een giftige smetstof weg to
wisschen, metterdaad weken van tien dagen had gemaakt, om het
„zes dagen zult gij arbeiden" in een arbeidsperiode van negen dagen
te verkeeren.

Zulk een dag van „niets-doen" begint dan ook bij de uiterste linkerzij
onzer liberalisten allengs weer in zwang te komen, en, nadat men een
halve eeuw op de bespottelijkheid van bet Sabbathisme gesmaald en
zich aan het ergerlijke van een officieelen Zondag to goed heeft gedaan,
komen thans de sociaal-democraten in Duitschland en de Aart Admiraals
en t u t t i q u anti ten onzent, weer met aandoenlijke artikelen over
stilstand van den arbeid op Zondag aanloopen, die de groote libera-
listische dagbladen dan als proeven van spiksplinternieuwe wijsheid
voor hun lezers opvijzelen.

Welnu, voor die beweging, het moot ons van het hart, hebben we
bitter weinig eerbied. Wie het op orde houden van bet arbeidsin.-
strument, dai we ons lichaam noemen, hooger stelt dan de eere van
den levenden God, moot het ons dan ook ten goede houden, dat we
van de hoogheid van zijn idea,a1 al een zeer lagen dunk koesteren.
Een ongunstige dunk, die volstrekt niet wordt weggenomen door wat
men dan, om de wolkjes met good en zilver te randen, er van het
bezoeken van knusea, de kweeking van huiselijk leven en hoogere vorming
bijvoegt. Immers, de proef op de som toont, dat al deze moderns
ornamenteering op niets anders uitloopt dan op meer komedies en
meer treinen en meer conoerten en meer cafés en meer kroeg,en, en
dat de hoogere bezieling, die men buiten God zoekt, niet uit „den
Geest" komt, maar uit den „zoeten wijo".

§ 71. Sabbathsviering om Gods wil.

Slechts in een opzicht nemen we van deze nieuwe agitatie met
dankbaarheid nota, voor zoover ze namelijk op onomstootelijke wijze
ons recht doet uitkomen, om de Zondagsheiliging al te leiden uit de
„natuurlijke godskennis", op welker basis ook de overheid staat.

Er blijkt toch uit, dat in de schepping zelve van den mensch de
ordinantie van den zevendaagschen rushing, als we ons zoo mogen
uitdrukken, gedeponeerd is. „Zijn onzienlijke dingen," zegt Paulus,
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.,worden, van den beginne der schepping aan, uit zijn schepselen ver-
staan en doorzien." En zoo wordt ook hier nit de gesteldheid van
dat schepsel dat we mensch noemen, van den beginne „verstaan en
doorzien", dat de Heere voor dat schepsel een zevendaagsch rusten
gewild had. Daarbij komt dat door de overlevering uit het Paradijs
bij schier alto volkeren de heugenis van dozen rustdag gebleven is.
Nog toont de uitkomst, dat do volken, die strong den Sabbath houden,
bet veerkrachtigst en het kloekst zijn. En, gelijk men weet, is eveneens
door hot Sinaitisch gebod de ordinantie van Sabbath to vieren niet
op Gods verborgen wil gefundeerd, maar daarop, dat de Heere in
zes dagen den hemel en de garde had gemaakt, nu rusteude ten
zevendert dap, — en voorts den mensch schlep naar zijn gelijkenis
en zijn beeld.

Op dien grond clan houden ook wij staande, dat de overheid zich
wel terdege van Godswege ceder de verplichting bevindt, om telkens
den zevenden dag to eeren.

Dat die „zevende dag" bij ons de Zondag is, volgt uit de historie.
Door die historic word onze natie eon „Christen"-natie, en wijl nu

yonder Christenen de dag der Opstanding het symbool des nieuwen
'evens werd, zou zich aan die historie en daarrnee aan den volksaard
vergrijpen , wie, nit bitterheid tegen het geloof, aan het instellen, wel
van eon zevendaa,gsche ruste, maar op eon anderen dag dan Zondag,
dacht.

De kinderachtige bedenkingen, dal, men 'Ian eigenlijk den Zaterdag
en niet den Zondag moest heiligen, en vat dies meer zij, raken ons
dus volstrekt niet.

Zelfs ai plaatsten we de overheid, wat we niet doen, ook officieel

op de basis der bijzondere ',openbaring in de Schrift, dan nog zou
men in con Gereformeerd land dienon to weten, dat de ceremonieele
wet is afgedaan en alleen de moreele, ook in het vierde gebod, bleef.

Maar op ons standpunt kan zelfs die opmerking achterwege blijven,
daar wij de Zondagsheiliging van overheidswege slechts op doze drie
gronden baseeren: 1. de natuurljjke godskennis; 2. de historic eerier
Christen-natie, en 3. de invloed van het Woord Gods, en dus ook
van dc tien geboden, op de conscientie der overheidspersonen.

Zoo sta dan op den voorgrond, dat de Staat met de heiliging van
den Zondag allereerst een acte van eerbiedenisse jegens den levenden
God heeft to doen, en eerst daarna, in de tweede plaats, door diezelfde
instelling, tegelijk, in het volksbelang moet handelen.

Gods eere hoog to houden sluit a l t ij d in zich, dat het volksbelang
tevens gediend wordt, maar voor de opvatting van heel dit stuk,
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waaraan we toe zijn, hangt er alles aan, dat men, op het voetspoor
der Revoluti e, het rad des levens ook hier niet kenteren doe, maar
boven late wat boven z ij n moot, t. w. de eere God s.

§ 72. IIitvoering van dit beginsel.

Neemt nu de overheid tegenover de Zondagsheiliging dat standpunt
eenmaal in, elan komt in de tweede plants de vraag: Wat kan de Staat
doen, om ten daze zich van zijn plicht te kwijten?

En dan veroorloven we ons to wijzen op deze punten:
1. De overheid la te don zev end en dag vrij voor den onge-

stoorden arbeid der kerk in bedehuis, lokaal of huisgezin.
Zelve is ze onmachtig om het yolk geestelijk voedsel toe te dienen,

maar juisc daarom ligt het op haar weg, de gelegenheid te openen.
dat anderen dit kunnen doen.

Daartoc is een open dag noodig.
Een da,g dat niets stoort of afleidt en men or zich van heeler haste

aan g e y en kunne.
Niet lichaamsrust, niet familieleven, maar k w e e k i n g van god s-

v r u c h t onder het yolk, blijve steeds hoofddoel, en het andere volge,
maar stn niet op den voorgrond.

Het lichaam rust dan vanzelf, en het familieleven wordt zelfs door
een leegen Zondag eer verwoest dan gebouwd, indien de wortel van
de vreeze Gods in het hart der natie verdorren gaat.

Vrijlating alzoo van den dag des Heeren. Een „n on die s" volgens
het Amerikaansche systeem, d. w. z. een dag waarvan de overheid
erkent, dat hij de hare niet is, dat hij haar niet toekomt, dat ze er
niet over to beschikken heeft.

Een dag, die, juist om de overige zes voor de maatschappij to
molten besteden, vrij moot blijven voor den dienst van God.

2. Onthouding van eigen arbeid of benmeiing zij dien
dag voor de overheid regel.

De overheid bestaat uit menschen en gebruikt menschen, en ook
die menschelijke personen hebben een rekening met hun God.

Ze mag dus niet rust van anderen vorderen, tenzij ze zelve met
onthouding van arbeid voorga.

In haar bureelen, op haar kantoren, voor haar balien, maar ook
bij baa- industrieele ondernemingen van posterij en telegraaf en spoor-
dienst; ook bij haar schutterijen en militaire exercitien; ook, zooveel
doenlijk, zelfs bij haar politie.

Dit corps levende personen mag niet als instrument misbruikt, maar
meet als mensch, in zijn gebondenheid aan Gods eer, geeerd worden.
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Dat dit niet doenlijk is in absoluten zin, weten we.
Er moeten ook op Zondag wachten betrokken, politiedienst gedaan, enz.

weten ook, dat plotselinge invoering van een Zondags doode
post en stomme telegraaf op te sterke tegenkanting zou stuiten.

Maar dit alles betreft de modus quo en den weg Bien men gaan
zal, — niet het einddoel dat men heeft na te streven, en dat wit
is: volstrekte onthouding.

3. Sluiting van wat anders alleen door vergunning
der overheid geopend wordt en met het doel van den
Zondag in strijd is.

Tooneelvoorstellingen, spelende kermistroepen, publieke casino's en
concerten enz. hooren op den Zon(lag niet thuis.

En evenzoo mag een license voor huizen van ontucht, van spel
en drinkgelag nooit een patent voor meer dan zes dagen, nimmer
een patent ook voor den Zondag zijn.

Sluiting onder kerktijd beteekent niets. Want vooreerst is er tegen-
woordig den heelen dag door dienst. En ten tweede, het denkbeeld
dat hierbij ten grondslag ligt: „Eerst naar de kerk en dan naar het
kapelletje," is eener Christelijke overheid onwaardig.

4. Nog gestrenger toepassing dan anders van wat verordend is ter
instandhouding van de openbare eerbaarheid en zedelijk-
heid.

Burengerucht, vechterij en volksoploop komt op Zondag niet te pas.
Dronken langs straat slenteren, liederlijke deunen op straat zingen,

onbeschaamdelijk tot ontucht verlokken, en wat dies meer zij, mag
nooit, maar stellig Met op Zondag, toegelaten.

Een yolk dient geregeerd.
Niet in huis.
Daar zij het zelf aan zijn God verantwoordelijk.
Maar wel op den publieken weg, waarvoor de verantwoordelijkheid

rust op den Staa.t.
5. Verbod van Zondagsarbeid in alle werkplaatsen van

n ij v e r h e i d of v e r k o o p, die met patenten van den Staat en dus
onder zijn vergunning geopend zijn.

Dit meet, reeds om het gedruisch en rumoer dat vele fabrieken
veroorzaken; am de onstichtelijke vertooning van vele winkels; om
het onhebbelijke van slagersmanden met lillend, bloederig vleesch
dwars door een kerkgaande menigte te zien heenkarren; en wat onge-
rijf het doorarbeiden van de nijveren en de handelaars gemeenlijk
nicer veroorzaakt.

Maar toch meer nog om de verplichting die op de overheid rust,
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om voor den werkman, tegenover mogelijke hebzucht van den patroon,
de ordinantien, van Godswege voor al wat mensch heet gesteld, te
bandhaven.

En ten 6de eindelijk, tempering van het publiek vervoer
b ij beding van concessie.

Opbouwing in de vreeze Gods eischt kalmte, en kalmte sticht ge
niet, maar ge neemt ze weg, door het yolk juist op Zandag meer
dan ooit naar alle vier hoeken van den wind te laten uiteenstuiven.

Dan is men 's Maandagsmorgens niet uitgerust, maar meer ver-
moeid dan ooit.

Dan keert, men 's Maandags tot zijn beroep terug, niet ernstiger,
maar lichtzinniger dan to voren.

Dan heiligt ge door uw Zondag het yolk niet, maar maakt het
gemeen los van zinnen en aan tucht en orde ontwend.

Dat, om ook dit uit „Ons Program" nog op te nemen, de tegen-
woordige Zondagswet bij het overtreden op dit edele standpunt zou
moeten wegvallen, spreekt vanzelf.

Evenzeer behoeft nauwlijks herhaald, dat slechts bedachtzame, ge-
leidelijke overgang de volkszeden ten deze zou kunnen ref ormeeren.

En dat, bij zulk een Zondagsheiliging, ook voor den werkman. nog
een halve weekdag van ontspanning naodig zou zijn, kome later hij
de sociale quaestie ter sprake.

Nu worde er voor de volledigheid nog slechts aan toegevoegd, dat
we het aanhouden van de algemeene C hristelijke feest-
d a gen nit een historisch oogpunt niet ongeraden achten, maar ze
toch nimmer in de verste verte op een lijn wenschen te plaatsen met
de heiliging van den dag des Heeren.	 (2 Juli '78).
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DE SlAATSVORM.

Op zichzelf geen enkelen staatsvorm den
eenig bruikbaren keurende, erkent zij het aan
de grondwet gebonden koningschap, gelijk zich
dit ten onzent geleidelijk uit de republiek der
vorige eeuw heeft ontwikkeld, als den voor
Nederland meest geschikten regeeringsvorm.

(Program Art. 6.)

§ 73. Elke staatsvorm bruikbaar.

Wat we over den staatsv o rm to zeggen hebben, kan in een enkel
artikel worden afgebandeld.

Slechts op tweeerlei toch is to wijzen, t. w. : 1. op de betrek-
kelijke onverschilligheid van den vorm Bien ge voor uw staats-
leven kiest; en 2. op de v o o r k e u r, thans ten onzent toe te kennen
aan het constitutioneele koningschap.

Wat nu het e e r s t e aangaat, is van antirevolutionaire zijde steeds
volgehouden, dat de staatsvorm er op zich zelf niets toe deed, en
zich een democratie zoowel als een republiek, of ook een republiek
evengoed als een monarchie het denken, waarin God metterdaad tot
zijn eere kwam en de regeeringsvorm feitelijk bevorderlijk bleek aan
het waarachtig volksgeluk.

Deze overtuiging vloeit voort uit ons vast geloof aan de v r ij mac ht
Gods en vindt haar bevestiging in de lessen der histori e.

Gods vrijmacht behoort vrij te blijvien ook bij de keus der m i d-
dele Niet aan die middelen toch, maar aan zij n do el er mee
hangt het.

Hij, niet de overhoid, is onze eigenlijko regent en beheersches, en
gelijk het nu in een monarchie tamelijk wel om het even is, of de
vorst zijn heerschappij uitoefent door ambtenaren, die den titel van
g,rootviziers of van radon of van geemplo-yeerdea dragon, zoo is het
ook in de groote goddelijke monarchic voor op zich zelf onverschillig
to houden, of doze H e e r der h e e r e n zijn bewind over ons wil
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uitoefenen door ambtenaren, die (van zijnentwege macht hebbende
en door Hem nangesteld) den titel dragen van vorst, of zitten als
grootmogenden, of het machtwoord spreken in de volksvergadering.

En de ervaring bevestigt dit.
Immers, er zijn monarchien geweest (en nog) die tierden en bloeiden.

Andere waarin het leven stilstond. En weer andere, waarin de
monarchic een plage bleek en een bezoeking.

En evenzoo weet de historie (en weet het heden nog) u van repu-
blieken to verhalen, die in glorie blonken; van republieken die een
erbarmelijk schouwspel boden; en van republieken ook, die land en
yolk bedierven.

En datzelfde geldt eindelijk evengoed van de democratieen, die u
om strijd aan den roem van Athene, aan de natiomale zwakheid van
het huidig Zwitserland, en den gruwel der Communards herinneren.

Een feit, waaruit met juistheid mag worden afgeleid, dat het bij
al deze lotswisselingen nimmer absoluut aan den staatsvorm heeft
gelegen, maar steeds afhing en nog afhangt van de personen die
regeerden, van het yolk dat te regeeren viel, en van de omstandigheden
die dat regeeren licht maakten of bemoeilijkten.

§ 74. De doctrinairen.

Er dient derhalve geprotesteerd, zoowel tegen de doctrinaire r o y
listen ais tegen de nog onverdraaglijker doctrinaire zelfr e-
g e e rders.

De doctrinaire royaliste n, d.w.z. zip, die uit beginsel het koning-
schap voor den eenig goeden regearingsvorm verkiaren, wijl dit de
eenhoofdigheid van het gezag en de erfelijkheid in de geslachtslinie
verzekert, drijven een „droit divin", dat in het yolk de menschen-
waarde te na komt, om in den vorstelijken persoon een meer dan
menschelijke waarde to kunnen eeren.

Ze kweekten hierdoor ongemerkt een geest van slaafsche vleierij
en onmanlijke buigzaamheid; geven door het eeren van de hofkringen,
zonder een critiek van het hofleven aan to durven, voedsel aan een
zedelijk bederf, dat van boven of het yolk ontheiligt; en we.rken,
zonder het zelf to weten, op het stuk van gezag een militairism e,
en op het stuk van de sociale belange.n een weeldedi en s t in
de hand, die den kloeken burgergeest knakken moet.

Maar erger nog maken het de doctrinaire republikeine n, die
u willen inprenten, dat het noch bij u noch elders ooit goed kan
zijn of komen, zoolang ge de eerie, heilige, algemeene republiek niet
ais panace voor alle burgerkwalen aanvaarden durft.
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Dit stelsel toch is 'de consequente, logische doorvoering van het
zelfgenoegzame revolutie-beginsel, dat den volkeren leert den teugel
van ale gezag zich van den hats to werpen, om geen andere stuur
of leiding to coven, dan die ze zelve pasklaar maakten, en aldoor
biijven maken, voor het eeuwig levee van hun Staat.

Van doze doctrinaire republiek nu willen we niets ter wereld weten.
Ze is ons de incarnatie van het ons vijandig beginsel. En we achten
Naar. in politieken zin, volstrekt onbestaanbaar met de hoogheid van
de ecre Gods.

Wel zeggen we met Calvijn, dat ook ons, indien er dan in het
afgetrokkene to kiezen viol, de voorkeur aan de republiek schijnt toe
to komen, „wijl, om der zonde wille, in veler handen het gezag veiliger
is to achten dan in die van eon enkelen persoon", — mits men daarbij
slechts in het oog houde, dat Cakik' zijn republiek steeds tegenover
de absolute Imonarchieen dier dagen plaatst, en in den grond
weini g antlers dan ons getemperd koningschap heeft bedoeld.

§ 75. De staatsvorm voor ons land.

En hierniee vanzelf tot het tweede punt komende, en aldus aan
de vraag toe: „welke regeeringsvorm voor ons land voor-
keur verdien t?" dan schrornen we geenszins uit to spreken, dat
een instandhouding van het erfelijk stadhouderschap, onder betere
grondwettige waarborgen dan eertijds bestonden, ons evenzoo lief zou
zijn geweest als de koninklijke titel.

Aan titels hechten we bijster weinig.
Landjes als Belgie, Beieren, Wurtemberg, Saksen en het onze, zijn

zelfs misschien voor den mister van het koningschap wel wat klein.
Bovendien, van al de weelde en den glans van eon hofstoet, die

bij eon koning niet in a g ontbreken, is voor den standaard van het
zedelijk Leven zelden veel heil afgevloeid.

De bevolking eener li of stad staat in karakter gemeenlijk achter
bij die van andere steden.

En, wat vooral bij ons weegt, de schoone naam van Oranje had
wellicht moor eigenaardigen, meer historischen, en daardoor meer ge-
wijden luister ontleend aan het blijven dragon van zijn historisch
gewaad.

Maar nu door de mannen van 1813; en op hun initiatief destijds
door de natie; en op de roepstem der natie door Oranje zelf; anders
is geoordeeld, — nu bestaat er ook voor den antirevolutionair geen
de minste verhindering, om aan het grondwettig „koningschap" zijn
onverdeelde svmpathie to seven, en alsnu to oordeelen, dat elke poging
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om in den aldus bestaanden toestand verandering to brengen, een
smaad voor onze Oranjevorsten, een loswrikken van de vastheid van
ons staatsgebouw, en aldus een vergrijp tegen bet nationals leven
zou zijn.

Voorts zou een rep ubliek; die alsnu, onder den invloed der
thans heerschende begrippen, vanzelf in den revolutionairen vorm zou
optreden ; ons da.arom thans geen degelijke regeering kunnen leveren,
wijl ze onmiddellijk in een part ij be wind ontaarden zou, en aldus
het tech reeds zoo ontzenuwde rechtsbesef, en daarmee de levens-
voorwaarde voor een deugdelijke volksregeering, terstand zou onder-
mijnen.

En wie dwaas genoeg was om voor ens land van een d emac r a-
tischen regeeringsvorm ook maar to droomen, — in ernst, hij zou
geheel voorbijzien, dat zonder een krachtigeu publieken geest zich
geen democratisch volksbestuur denken last, en dat toch public
s p i r it in politieken zin lijnrecht indruischt tegen den zin en den
volksaard van de Nederlandsche natie..

Uit dankbaarheid en liefde, zoowel als uit politieke en historische
overtuiging, scharen we ens uit dien hoofde bij hen, die, zoolang
Oranje ons van God gegund blijft, van niets anders dan het grond-
wettig koningschap weten willen.

In de G e r maans c he periode waren ook onze vaorvaderen
dem ocraten; republikeinen zijn ze in het beste tijdperk onzer
geschiedenis geweest ; en thans zijn we constitutioneele m o n a r-
chalen geworden, — niet uit voorkeur, maar wijl en de feilen van
het verleden en de loop der historic, ons met noodzakelijkheid op
dit kruispunt van den weg deden uitkomen.

Zoo zij er dan een koningschap, grondwettig in zijn machts-
oefening, gelijk het grondwettig van karakter is en constitutioneel in

zijn oorsprong, was.
Maar dan zij en blijve het ook een grondwettig koningsc hap

met een koning, niet maar in naam, maar met een koning die, de
souvereiniteit dragend, recht loan doen onder zijn landzaten, en die
dus ook waar partijtyrannie het recht verkrachten zou, dat recht
weet to beveiligen achter zijn koninklijk schild.

Duitsche hofideeen hooren hier niet thuis, en nog minder zullen
hier °oit inheemsch worden de extrava,gantien der Stuarts.

Elk valsch royalisme, elk pogen om een soort „k i n gf riend s''
hier to doen inwoekeren, moet met hand en tand tegengesta.an.

Oranje, eons de stichter onzer glorieuse en schoone republiek, en.
tegen Filips' absolutistische monarchic, de pleitbezorger onzer burger-
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vrijheden, kan noch zal ooit in Nederland een andem kroon dragen,
dan die het eikenloof, ais symbool des burgerlijken levens, gestrengeld
heeft om het gouden diadeem.

Daar stond Groen steeds op.
Tot onze blijdschap speelt ook het „,Program" tuft dienzelfden

toonaard.
Wij spraken nooit anders.
En heeft men onlangs, naar aanleiding van het Volkspetionnement

goedgevonden; nit van liberalistische, gelijk eertijds van conservatieve
zijde; ons te verdenken van sympathie voor het aanwenden van on-
grondwettige middelen; zelfs van lust in een gewelddadigen sta.atsgreep
dan heeft hierme6 slechts aan de fierheid van zijn eigen naam als
Nederlander te kort gedaan, wie een ernstige groep uit het Nede r-
landscb e yolk van zoo misdadige bedoeling Borst verdenken.
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DE GRONDWET.

De grondwet, gelijk die in 1848 gewijzigd
is, aanvaardt zij als uitgangspunt, om tangs
wettigen wet; tot een hervorming van onze
staatsinstellingen near eisch der Christelijk
historiscbe beginselen te geraken.

(Program Art. 7.)

I.

HAAR AANVAARDING.

§ 76. Een Grondwet noodig.

We aanvaar den de Grondwet, maar on' die te herzie n.
We aanvaarden ze, en wijl deze grondwet ons beter dunkt dan

haar voorgangster, en wijl het geheel hares bepalingen voor ons geen
beletsel aanbiedt om haar te bezweren.

Ook de antirevolutionaire partij wil een Grond we 1. En wel geen
Charter, maar een Constitutie in echten zin. Niet als vage theorie
voor alle natien en volken, maar als eisch van ons Nederlandsch
volksbestaan en uit de historic van dat volksbestaan geboren.

We zijn geen voorstanders van een Grondwet, in absolutes zin.
Bij natien, die nog zees laag staan, is ze ondenkbaar. Zelfs nu zou

ze in Rusland nog een hors d' oeuvre zijn. En Turkije heeft, door
in zijn stervensure nog een Grondwet in te voeren, zich tot een spot
gemaakt voor gansch Europa.

Ja, sterker nog, dient erkend, dat er volken zijn, die wel een ge-
octroyeerd Charter maar geen Grondwet dragen kunnen.

Het verschil tusschen deze beide bestaat, gelijk bekend is, hierin,
dat een. Charter geoctroyeerd wordt door een absoluut monarch, die,
zonder daartoe verplicht to zijn, uit -touter goedgunstigheid, geheei
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ongehouden en ongedwongen, zijn eigen macht voor zooverre bindt als
hem goeddunkt en aan zijn onderdanen zOOveel vrijheid (onder recht
meest van herroeping, en dus slechts tijclelijk) gunt, als gevalt aan
zijn koninklijk believen.

Een Grondwet of Constitutie daarentegen is de wederzijdsche er-
kenning door twee partijen van de Naar reeds toekomende of alsnu
verworven rechtstitels, en het regelen op de basis Bier rechtstitels
van de wederzijdsche verhouding.

Er kan dus van eon Grondwet geen sprake zijn, tenzij de drager
van het souverein gezag en de vertegenwoordiging van het yolk zich
als twee onderscheidene machten in het rijk ontwikkeld hebben, die door
het verloop 'der historic, en als resultaat van heur onderlinge waste-
lingen, allengs bij henadering althans, aan de afbakening der grenzen
toekwamen, die het souvereine staatsgezag en de sociale macht der
volksvertegenwoordiging elk bepalen tot hour eigen terrein.

Maar ook, omgekeerd, waar, gelijk ten onzent, het sociale leven niet
nog in embryonischen toestand schier onbewust voortleeft, maar reeds
eeuwen her tot krachtige, tot edele, tot zelfbewuste ontwikkeling kwam,
en dus alto gegevens voorhanden zijn om de grens tamelijk juist of
to bakenen, die zal aanwijzen waar het souvereine staatsgezag eindigt
en de sociale souvereiniteit der maatschappelijke levenskringen begint.
daar moet or een Grondwet zijn 't zij onder den naam van Privile-
gien of onder then van Constitutie; en is elke poging em tot het
geoctroyeerde Charter terug to keeren, verraatt aan land en lands-
historic bei.

§ 77. De Grondwet van '48 beter dan die van '15 of '40.

En evenmin als we een leven zonder Grondwet denkbaar achten,
even weinig lust zouden we hebben terugkeer naar de Grondwet.
van 1815 (of 1840).

De folic onzer rechten en vrijheden Loch, die in 1815 ons werd
uitgereikt, was ver van compleet en, evenmin als die van '48, zuivor
op het stuk van beginselen.

Ze was incompleet, want, vergeleken bij onze aloude privilegien,
sprak ze van inkrimping eer dan van uithreiding onzer nationaie
rechten en hurgerlijke vrijheden.

Ze zag het yolk voor een zeer onmondig yolk aan, en schikte zich,
zoo al niet in toon clan loch in strekking, meer naar het model der
Duitsche „Verfassungen". dan naar de politieke geaardheid van do
Nederlandsche natie.

Meer zelfs dan men vermoedt, heeft ze dan ook bijgedragen om het
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politieke weefsel van ons volksorganisme to verstoren, en ons terug
te leiden naar dien chaotischen toestand, waarin, gelijk we thorns zoo
bitterlijk tot onze scha en schande ondervinden, de nationale veer-
kracht zich doelloos uitput in het pogen om weer stuur en gang to
krijgen en te ontkomen aan het euvel der partijtyrannie.

Wel erkennen we dankbaar, dat de uitnemende eigenschappen van
onzen eersten koning veel van het hieruit ontspruitend kwaad aan-
vathelijk temperden; maar evenmin mag toch verzwegen, dat ook bij
dezen koning, tegenover het onmiskenbaar vele goede, niet weinig
bedenkelijks in het regeeringsbeleid overstond, en dat in elk geval eon
dertig jaren van gemis aan politieke ontwikkeling; vooral na het
politiek bederf der Fransche overheersching; eon schade aan onze
constitutioneele regeerkracht berokkenden, die we nog lang niet to
boven zijn.

Men zou zich dus zeer vergissen, door te meenen, dat ons verzet
tegen de Grondwet van '48 zijn oorsprong had in meerdere voorliefde
voor de vroegere meer vrije absolutistische constitutie.

Zelfs zou het voor ons de vraag zijn, of we; beide constatutien
genomen gelijk ze daar liggen; indien we to kiezen hadden, niet tot
den laatsten man toe die van '15 verwerpen zouden, als op de proof
onprofijtelijk gebleken en voor vrije volksontwikkeling ongeschikt.

Althans vergeten mogen we nimmer, dat onder de Grondwet van
1815 de hardste slagen aan de macht van het Christelijk geloof in den
lande zijn toegebracht; dat de weerontluiking van het Christelijk element
met eon cigen organisatie onder het vigeeren van die Grondwet steeds
is tegengehouden; en dat zelfs de school van 1806, bij ontstentenisl
van positieven zin in den kring onzer machthebbenden, van achteren
bezien nog wel zoozeer de moeder der neutrale Staatsschool is ge-
bleken, als van de vrije school die den Christus eemn kan.

Niet d a t men de Grondwet van 1815 herzag, maar dat men ze
niet in be te ren g e e s t herzag, is dan ook de oorzaak onzer klachtc.

Wat bestond, kon niet blijven, maar het had door be ter dan nu
kunnen vervangen worden; en tegen den geest, die di t bete r e tegen-
hield, heeft Groen voor nu dertig jaren zijn beste kracht versieten en
blijven wij in onze mate ijveren, aan zijn geest getrouw.

§ '78. Eed op de Grondwet voor den Antirevolutionair ge-
oorloofd.

En dit brengt ons op het derde punt, dat we aanstipten:
geheel genomen, legt ze ons aan den cod op haar bepalingen goon
beletsel in den weg l"



GRONDWET.	 117

Ook een antirevolutionair kan met goede conscientie en volkomeu

te goeder trouw, zonder reservatio men talis van wat acrd

ook, onze Grondwet bezweren.
Beter zelfs nog dan menig atheist.
lmmers, de belijdenis van God Almachtig, als bron van alle gezag,

is in onze Grondwet nog zoo kras en sterk ingevlochten, dat we ons
moeilijk een voorstelling vormen van een Godloochenaar, als
minister, kamerlid of ambtenaar, die Grondwet bezweren kan, en toch
eerlijk man blijft voor zijn eigen besef.

Maar ook afgezien van de uitnemende, zeer beslist antirevolutionaire
bestanddeelen, die nog in goeden getale in onze Constitutie zijn uitge-
sproken, steunt ons beweren dat elk antirevolutionair den eed op onze
Grondwet af kan leggen, eenvoudig op de drieledige overweging : 1.
dat men de grondwet bezweert, niet met u i t- maar met in stuffing
van het artikel, dat den weg aanwijst om haar nogmaals to herzien;
2. dat men bij de uitvoering der Grondwet wel aan haar, maar niet
aan haar liberalistische interpretatie gebonden is; en 3. dat onze politieke
belijdenis allerminst diametraal tegen haar grondgedachte overstaat.

Over elk dozer drie slechts eon kort woord tot toelichting.

§ 79. lierzienbaar.

Ten eerste : de herziene Grondwet kan weer worden herzien. Of
ze nu herzien zal worden hangt niet enkel van u, umar in veel
sterkere mate van =dere factoren af. Ge begaat dus noch een onzedelijke
daad noch ook ge raakt met u zelf in tegenspraak, indien ge uw eed
op de Grondwet aflegt, en voorts van al uw invloed, ook van den
invloed door Bien eed verkregen, gebruik maakt om tegen haar to
ageeren.

Dit is zoo waar, dat de mannen van '47, die met geen ander doel
aan bet bewind kwamen dan om de Grondwet van '40 op zij te
schuiven, juist om dit to kunnen doen, begonnen zijn met die aloude
Grondwet to bezweren, zonder dat het iemand in den zin kwam, dit
of to keuren.

Wij nu verkeeren in geen ander geval.
Ook wij maken geen geheim van de zeer ernstige bedenkingen, die

we tegen de Grondwet van '48 koesteren.
Bedektelijk drijven wij niets.
Die ons den eed op de Grondwet afneemt, weet dat we voornemens

zijn, haar niet ongemoeid te laten.
En mits we haar, zoolang ze vigeert, gehoorzamen, moet men ons

dus wel onverkort en onverlet ons recht laten, em gebruik te maken
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van de constitutioneele middelen, ons door die Grondwet zelve ge-
boden om haar slotartikelen te gelegener tijd in toepassing to brengen.

§ 80. De Grondwet, niet haar interpretatie bezworen.

Ten tweede. Men bezweert de Grondwet, niet een interpretatie ervan.
Ook op art. 194 kan daarom een antirevolutionair met goede con-

scientie den eed afleggen, omdat hij, ook afgezien van zijn recht om
tot herziening van dit artikel mee te werken, in niets en door niets
gehouden is, om in dit veelzeggend artikel te lezen, wat de liberaal
er in legt.

Zelfs aan de historische interpretatie, gelijk men die gemeenlijk
opvat, bindl ons onze eed niet.

Immers, het leveren van een historische interpretatie, die afgaat op
wat in zeker verslag, of zekere rede, of zeker vlugschrift is gezegd,
zonder rekening te houden met den geest, waarin ze goed is gestemd,
ook door die onzekere stem, zonder wier medewerking ze intusschen

nooit wet was geworden, is, zoo al geen historievervalsching, dan toch
een schrijven van de historie met zoo aanmerkelijke lacuite s, dat
de mazen van het net to wijd worden om er eenigen eed in to vangen.

Althans zoolang ons het recht niet wel kan betwist worden, om
tegenover de gangbare interpretatie, eveneens, ja in strengeren zin
nog, onze historische interpretatie to stellen, zullen we ens tevens
veroorloven, in het plechtig oogenblik van eedzwering ons hover wat
ons waar dunkt te herinneren, dan Wai, steeds afstuitte op ens protest.

§ 81. Haar beginsel nog ten deele antirevolutionair.

En ten derde. We staan niet diametraal tegen het be-
ginsel der Grondwet over.

Onze positie is een geheel andere dan die van Rome.
Voor ons bestaat er geen Syllabu s, en meer dan een artikel

dat door den Syllabus in onze Grondwet is afgekeurd, wordt door
ons, als goede staatsrechtelijke gedachte, in strijd met dien Syllabus
beleden en verdedigd.

Hoe nu onze Roomsche staatslieden nun trouw aan den Syllabus
met hun eed op de Grondwet rijmen, verklaren ook wij nog niet te
kunnen doorzien. Ook niet indien we aan het negatief karakter van
dit Pauselijk actestuk voile recht doen weervaren.

Zelfs zouden we, voor wat ons aangaat, meenen, dat onze eed min
waar zou zijn, indien we, houdende wat de Syllabus houdt, niet-
temin onze Grondwet, met het doel ook om haar nit te
v-oeren en toe te passen, bezworen.
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Maar in dat geval verkeeren wij niet.
Feel in de Grondwet, ook na haar herziening in 1848 en 1887,

is eer antirevolutionair dan liberalistisch. Het liberalistische, dat er
in voorkomt, draa.gt schier nergens het merk van staatsalvermogen en.
treedt meest op in getemperden vorm. En waar het onzuivere beginsel
nog het gevaarlijkst hinnensloop, hechtte het zich incest aan zoodanige
punter van staatsbeleid, die zich toch door geen wet laten dwingen,
maar, met. of te;gen de geschreven wet, cenvoudig beheerscht worden
door de pract ij k.

HAAR HERZIENING.

§ 82. Oirbaar en raadzaani.

Ons pleit gaat : 1, voor generate Grondwetsherziening, 2. langs
wettigee weg, 3. in den geest der Christelijk-historische

beginselen.
Gelijk men weet, deelen onze Roonisch-liatholieke landgenooten onzen

wensch naar generale Crondwetsherziening niet. Zij zijal bet, die in
'48 de nu geldende Grondwet met behulp der liberalisten doordreven,
en er dus zorg voor droegen, dat de hoofdbepalingen er van strook-
ten met hun inzichten; hetzij door hun positief een wettelijk voordeel
te verzekeren, hetzij door de levensontwikkeling van het Protestantsche
element in de natie te fnuiken. Hoe zou het dan anders kunnen, of
de Roomsche staatslieden hebben bun eigen maaksel lief en stellen
prigs op het behoud van een hun gunstige positie?

Toch is het gunstige van deze positie niet van dien aard., dat zich
daaruit alleen reeds Romes onverzettelijke tegenzin tegen elk denk-
beeld van Grondwetsherziening zou verklaren. Er komt dan ook
ongetwijfeld hij, dat de Roornsche staatslieden, bij een overgieten van
de Grondwet in nicuweren vorm, naar de ongunst der bijden, pogingen
van ongeloovige zij duchten, om haar bepalingen nog radicaler te
maker, en niet minder pogingen van antirevolutionaire om aan
Rome haar in '48 verworven gelijkheid van rechten weer, op de
eene of de andere manier, te ontfutselen.

Ons komt deze vrees intusschen ongegrond voor.
Vocor war de antirevolutionairen aan aafi,weet men, al ware het
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slechts door „O n s Pro gram," dat we het „gelijk recht voor alien"
eer nog wenschen to versterken dan in te krimpen. En al ontkennen
we niet, dat er in sommige afgelegen streken nog Bens stemman
opgaan, om aan den Staat weer als vanouds officieel een kerkelijk-
Gereformeerd karakter te geven en de Roomschen huller) de gemeene
wet to plaatsen, toch kunnen we verzekeren, dat deze verdoolde stem-
men van een onherroepelijk voorbijgegaan verleden met den dag zwakker
worden; bij wat invloed onder ons heeft, uit beginsel worden tegen-
gestaan; en nauwelijks de waarde meer bezitten van mee to tellers
bij een quaestie van algemeene politiek.

En wat de andere beduchtheid voor herziening in wig radicaler geest
betreft, dan stemmen we volmondig toe, dat het politieke vlak ten
onzent daar wel heen helt, maar zij, met een beroep op '48, toch de
vraag geoorloofd, of men dan in ernste waant, door weerstandsbieding
en lijdelijk verzet dat gevaar het profijtelijkst te zullen bezweren.

Veeleer komt het ons voor, dat de helling naar het radicalisme toch
niet is tegen te houden en dat elk passief verzet ten leste toch het
gewonnen moet geven; terwijl men, omgekeerd, door actief optreden
en het stellen van program tegenover program, in de beslissende ure

een stem mee in het kapittel krijgt en, door vooraf zich in de discussie
te mengen, mee de richting dier discussie bepaalt.

Juist omdat we derhalve Rome toegeven, dat het toch en naar her-
ziening en zeer zeker naar herziening in radicaler geest helt, dunkt
het ons raadzaam, van meet of aan de daartoe leidende beweging
deel te nemen, en juist daardoor aan de radicalen de alleenbeer-
schappij to betwisten bij de beslissing die komt.

§ 83. Generaal, niet partieel.

Oat we nu, alzoo tot Grondwetsherziening radende, het denkbeeld
van par t i e e 1 e herziening lieten varen en ons verklaarden voor
een generale wijziging, raakt uiteraard slechts een quaestie van
opportuniteit.

Bleek het alsnog doenlijk, om door drie of vier partieele herzieningen
de ergste hindernissen uit de Grondwet te verwijderen, ons zou dit
wel zijn.

Maar nu het derde eerier eeuw verliep, zonder ons ten doze ook
maar iets verder to brengen (immers de herziening in 1887 gal zoo.
good als niets) en de algemeene politieke toestand slechts door corn-
binatie van belangen eon ernstige politieke handeling mogelijk schijnt
to waken, geven we aan „het meerde opeens" de voorkeur.

En dat wel ook om deze reden, wijl er, welbezien, tusschen de ver-
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partieele wijzigingen, die men verlangt, een onmiskenbaa.r

onderling verband bestaat. Bij elke discussie, die tot op den bodem
bespeurt ge telkens weer, dat er aan den geest zelven van onze

Grondwet iets hapert, en dat dit fundamenteel gebrek zich schier in
elke hoofdbepaling laat gevoelen. Voegt men daar nu bij de slechte
redactie van onze Grondwet, die telkens een vrijbrief leent aan de
schromelijkste willekeur, dan zal men begrijpen, waarom o. een
doortastende herziening van heel dit staatsstuk verre preferent is.

§ 84. Been staatsgreep.

Bat we, ten tweede, geen Grondwetsherziening wenschen, dan i n
den wettigen we g, is allerminst een zinledige en dus overtollige
bijvoeging.

Vooreerst niet, wig de contrarevolutionairen, met wie men ons vaak
verwart, en daaronder zelfs een zoo gevierd theoloog als Martensen
in zijn E t h i k, wel terdege een coup d' etat geoorloofd keuren.
En ten andere overmits het. in waarheid al den schijn heeft, als ware
er zonder Constitutle-hreuk in ernst aan pen herziening der Constitutie
to denken.

Tegenover het eerste nu stollen we eenvoudig onze verklaring, dat
we niet contrarevolutionair zijn en eedbreuk in den koning minstens
even sterk als in zijn onderdanen verfoeien. Wel erkennen we, dat
de conscientie van den vorst niet aan de partij-interpretatie der heer-
schende coterie gebonden is, en de koning dus voor zichzelf heeft to
beslissen, in welken zin en tot op welke hoogte hij zijn conscientie
ook aan het twijfelachtige in de Grondwet gehouden keurt. Maar voor
zoover de Grondwet helder, duidelijk en ondubbelzinnig spreekt, zou
breuke van den daarop gezworen eed in ons oog eenvoudig zijn een
misdaad.

Neteliger is de tweede quaestic, vooral door Busker]. Huet to berde
gebracht: zal zonder Constitutie-breuk een eenigszins afdoende her-
ziening der Constitutie mogelijk zijn?

Zit het slot. door Thorbecke op de Grondwet geschoven, er niet zoo
vast ingeroesl, dat weer-ontsluiting zonder geweld ondenkbaar is?

En dan ant woorden we: in den gewonen loop der dingen zeer zeker
ja! Twee derden in de Tweede en de Eerste Kamer Le vinden, die
herzien en op gelijken voet herzien willen, is (daar zulk een herziening
altijd op vermindering van macht voor de tegenwoordige beschikkers
moot uitloopen) eenvoudig een reiken met zijn hander aan de lucht.

Daar hoeft geen Nvoord over verspild.
In normalen zin komt het daar nooit toe.
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Maar als ge u herinnert, dat in '48 geen twee op de tien die voor
de herzienin.g stemden er ook voor ware n, ook door de historie
u laat gezeggen, hoe er af en toe in elk yolk schuddingen van den
nationalen geest voorkomen, die alles meesleuren; en hoe zelfs door
een commotie van buiten af de normale verhoudingen binnenslands
(ook blijkens '48) geheel uit hour voegen kunnen geraken, — clan zal
dit u althans, naar we meenen, duidelijk zijn, dat Grondwetsherziening
zeer wet fangs wettigen weg kan komen, al komt ze tangs dien weg
niet normaal.

§ 85. lierziening in Christeliik-historischen geest.

Met de bijvoeging eindelijk: n a.a r Christ e.1 istorische
b e g i n s e l e n, bedoelen we allerminst een omwerking van de Grond-
wet in een, ons privilegien gunnenden, zin.

Het staatsleven wordt ook o. zijn hartader vervalscht, zoodra
het aan een enkele partij, Welke ook, gelukt, privilegien te haren
gunge in de Grondwet te bedingen, of ook 's lands Constitutie een
condificatie to doen zijn van haar speciaal politick program.

Daarom onderscheide men hies wel.
De antirevolutionaire partij heeft hare denkbeelden over een staats-

inrichting, zooals ze die wenschen zou, indien alle burgers van het
land op haar zij, met haar in elk opzicht eenStemmig, en dus geestes-
kinderen waren van Calvijn. Maar ze heeft ook hare denkbeelden, hoe
naar rechi en billijkheden het hestek van den Staat moot ingericht bij
politick gemengde bevolking, — en alleen die laatste; n i et die eerste;
denkbeelden, wenscht ze over te boeken in de Grondwet. En ze acht
dit daarom met to vaster vertrouwen to megen eischen, wijl ze over-
tuigd is, dat juist in de Gereformeerde landen zich allengs dat eenig
goede staatsrecht ontwikkeld heeft, waardoor aan bevolkingen van
gemengden aard een blijvende modus vivendi geboden wordt.

In geen enkel opzicht alzoo privilegie, en niets dan gelijk recht voor
alien bedoelende, maakt ze voorshands slechts een uitzondering voor
den atheist.

Met den atheist staat het haars bedunkens als met de dooven en
blinden. Zij zijn exception, waarnaar de wet zich niet kan regelen.

De Nederlandsche Staatswetten rekenen bij elke bepaling op n o r-
male personen; en bevatten zelfs nimmer eenige voorziening, hoe
dooven of blinden schadeloos kunnen gesteld worden voor hun nolitieke
achterstelling.

Hetzelfde geldt van ongeneeslijke kranken, van kreupelen en krank-
zinni gen.
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Elk Nederlander, zest de Grondwet, is tot ace staatsbetrekking
benoembaar. Maar zou een blinde minister kunnen zijn, een kreupele
generaat der cavallerie?

Zoo nu ook, en erger nog, staat het met den atheist.
Er zijii nog veel minder atheisten dan blinden en dooven en

kreupelon
En nu willen wij nog niet Bens zoo onbarmhartig zijn, als onze

Staatswet du sver was, en gaarne, gelijk we bij den eed daarvan een
proeve gaven, ook voor den atheist eon zoo goed mogelijke positie
scheppen. IVIits — en daarvan kunnen we niet aflaten — de regel ga
naar wic in God plooft, en wat exceptie is, dan ook uitzondering
blijve.

\Verde), de atheisien talrijker; en hielden ze dus op exceptie to zijn;
dan, maar ouk dan eerst, zou dit anders kunnen worden.

Maar aan dat geval zijn we vooralsnog• niet toe.
En vraa.gt men nu ten slotte, welke bepalingen der Grondwet we

bij eventueele herziening het meest op het oog hebben, dan sommen
we kortelijk doze onderwerpen op: Samenstelling der Staten-Generaal;
verhouding tusschen de souvereine overheid en de volksvertegenwoor-
(tiging; organisatie der gemeenten; defensie; verhouding tusschen Kerk

Staat; en onderwijs.
Wat we re dien aanzien wenschen, cal vanzelf blijken bij de toe-

lichting der speciale arlikelen van „Ons Program", waara.an we, nu
de historische, dogmatische en philosophische punter hiermee ten einde
zijn, reeds in ons volgend Hoofdstuk, handelende van de Volk s-
vertegen 0 or d i ging, toekomen.



NEGENDE HOOFDSTUK.

VOLKSINVI,OED.

Zij verlangt daartoe bevestiging van den
rechtmatigen volksinvloed, die, krachtens den
zedelijken band tusschen kiezers en gekozenen,
door de Staten-Generaal, naar eisch van onze
historie, op het staatsgezag wordt uitgeoefend.

(Program Art. 8.)

I.

DE GECONCENTREERDE NATIE.

§ 86. Staat en Maatschappij.

rn Art. 8 schreven de stellers van „Ons Program", dat de anti-
revolutionaire richting „bevestiging wil van den rechtmatigen volksin-
vloed, die krachtens den zedelijken band tusschen kiezers en gekozenen,
door de Staten-Generaal, naar eisch van onze historie, op het staats-
gezag wordt uitgeoefend."

Hierin liggen drie gedaohten, die aohtereenvolgens toelichting eischen:
1. de Staten-Generaal is geen overheid, maar de geconcentreerde natie;
2. de Staten-Generaal behoort to bestaan, niet uit „manner van ver-
trouwen", maar uit dragers van beginselen; en 3. uitbreiding van
volksinvloed op de overheid, niet vestiging van een parlementaire regee-
ring, moet, naar eisch der historie, doel zijn van der Staten arbeid.

Punt 1 omschrijft het antirevolutionaire beginsel in tegenstelling met
het valsch-Constitutioneele, door liberalisten en conservatieven om strijd
gehuldigd. Punt 2 wijst op onze tegenstelling met de conservatieve
partij. En eindelijk, punt 3 op onze positie tegenover de liberalisten.

Onze liberalisten en conservatieven belijden beiden, als echte kinderen
der revolutie, dat de Staten-Generaal recht heeft op een aandeel van
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de macht, die tot de attributen van de overheid behoort. De staats-
macht, aldus leeraren deze wijzen, splitst zich in een wetgevende, een
uitvoerende en een rechtsprekende macht; en van deze Brie komt aan
de eigenlijke landsregeering alleen de uitvoerende macht in nit-
sluitenden zin toe; wordt de wetgevende macht gelijkelijk gedeeld
tusschen landsregeering en Staten-Generaal; en wordt de r e c h t s p r e-
k e n d e macht, onder zekere bedingen, door de landsregeering te stellen,
uitgeoefend door een zelfstandig, rechtsgeleerd corps.

Naar deze voorstelling is derhalve een deel der wetgevende macht,
en aldus een deel der souvereiniteit, bij schikking over gedr ag,en
op de Staten-Generaal, is hiermee aan de Staten-Generaal in zekeren
zin het karakter van overheid verleend; en de souvereine macht
der overheid alzoo niet een gebleven, maar gesplits t.

Gelijk men weet, is deze kapitale fout ook in onze vigeerende Grond-
wet geslopen, waarvan artikel 104 aldus luidt: „De wetgevende
macht wordt gezamenl ij k door den Koning en de Staten-Gene-
raal uitge o e f en d." Len allerfataalste bepaling, waarvan, de eerste
gelegenheid de beste, afdoende herziening moet worden beproefd, en
waartegen nu reeds, ook voor de ooren van het yolk, niet luide genoeg
kan worden geprotesteerd.

Het is onwaar, het is een pure fiche en een onderstbovenkeering
van alle gezonde begrippen, om de Staten-Generaal in het gestoelte
der landsoverheid te laten plants nemen.

Immers, beiden, en overheid en yolk, worden, door zoo tegenna-
tuurlijke vermenging, van hun eigenaardig karakter beroofd en gerukt
nit hun onderling verband.

§ 87. Dualisme van souvereiniteit en natie.

Dit in te zien, valt niet moeielijk.
Zoodra tocb de Staten-Generaal met overheldsmacht bekleed wordt

en zich dientengevolge als overheid hegint to gedragen, wordt z(;
lid van de firma, wier handelingen ze juist controleeren moest.
In plants van de rechten des y olks to verdedigen, zal zij er dan
vanzelf op uit zijn om, ten koste van het yolk, h a a r eigen mach t.
uit te breiden. En het einde zal derhalve zijn, dat een lichaam, dat
optrad om voor het yolk bij den Koning to pleiten, zich al sneer ver-
loopt in een pleidooi tegen v o r s t en y olk b e i d e n, ten behoeve
van e i g e n parlementair gezag.

G-evolg hiervan is, dat men ten slotte niets overhoudt dan een opper-
machtige, despotieke, parlementaire overheid, en danronder een yolk,
dat elk recht van representatie mist; alleen met dit ver-
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schil, dat d i e overheid vroeger de Koning was, en nu al meer een
part ij chef wordt, die 's Konings naam eenvoudig als schild ter
dekking van eigen willekeur en partij-tirannie, misbruikt.

Maar, omgekeerd, raakt ook het o v e r h e i d s g e z a g zelf er me
onder den voet.

Immers, voor een koning of voor een souverein staatslichaam heeft
het yolk eerbied en elk burger ontzag. Daar is men genegen, het hoofd
voor in den schoot to leggen. Daarin erkent men zijn meerdere en
gehoorzaamt men den drager van goddelijke autoriteit.

Maar als die overheid een vermenging van koning en volksrepresen
tante wordt, en, dusdoende innerlijk gedeeld, met een valschelijk aan-
gematigd gezag optreedt, dan slijt in het hart des yolks ook de eerbied
voor zulk een door en door vervalschte overheid ganschelijk uit.

Ja, erger nog, dan ontstaat in den boezem der misleide natie eon
onbedwingbaar gevoel van wrevel en een niet te onderdrukken geroep
om wraak tegen een zoo karakterloos college, dat, onder belofte van
's yolks rechten to verdedigen opgetreden, eenmaal op het kussen, die,
ten prijs van goed en bloed verworven, rechten aan een nieuw-modisch
despotisme opoffert en ten behoove van eigen machtsontwikkeling ver-
raadt.

Een advocaat die, door u wiven gekozen, om uw goed en deug-
delijk recht tegen de stoute eischen van het openbaar ministeri e
te bepleiten, met dat openbaar ministerie, ten eigen profijte, heulen
ging, zou immers een man zijn naar wien ge Met meer luisteron
woudt, maar van wien ge u hoe eer hoe liever ontsloegt?

Langs twee wegen werkt derhalve deze verkeerde tiberalistische
voorstelling van de Staten-G-eneraal aan het bederf van onze politieke
toestanden : vooreerst doordien ze het yolk berooft van een pleit-
bezorger bij de overheid; en ten tweede doordat ze de overheid
den eerbied in het hart des yolks doet verliezen, die den grondslag
uitmaakte van haar gouvernementeelen invloed.

Niet genoeg kunnen we er dan ook aandringen, dat onze geachte
medestrijders in de antirevolutionaire pers en onder de antirevolutionaire
Kamerleden er toch het hunne aan molten doen, om de inzichten van
ons yolk ten aanzien van dit hoogst gewichtig punt tot klaarheid to
brengen, en een iegelijk te doen inzien dat een Staten-Generaal, die,
in plaats van de volksrechten to bepleiten, overheid wil s p e 1 e n,
haar plicht en roeping verzaakt en elke aanspraak verbeurt op onze
achting.

Te doen inzien, dat we in het allerminst niet te kort doen aan den
eerbied jegens de over ens gestelde ma,chten, indien we zonder sparer
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en onverbloemd het crecliet van zulk een aan haar moping ontaarde
Staten-Generaal pogen af to breken; en dat wel om de eenvoudige
reden, dat zoomin als een door u zelf gekozen advocaat macht over u
ireeft, zoomin ook de Staten-Generaal „een over u gestelde macht" is.

Maar dan ook door, na wegneming van het wa,nbegrip, ons yolk weer
to doen inzien, wat het gezonde en eenig goede begrip ten deze is, op-
dat do antirevolutionaire denkbeelden vaster wortel mogen schieten.

En dat gezonde en eenig goede begrip is, dat men aan de Staten-
Generaal het karakter toekenne van to zijn de pleitbezorgs t e r
van de y olksreehtee, of, wit men, de geconcentreerde
natie.

§ 88. Ontwikkeling van het constitutioneele leven.

Tijdens het Volkspetionnement is de bedoeling van deze uitctrukking
zoo herhaaldelijk uiteengezet, dat we ter toelichting van dit denkbeeld
alsnu met con korte resumtie kunnen volstaan.

Volgens de antirevolutionaire beginselen staat namelijk de zaak alzo):
Er is een v o 1 k, en er is over dat yolk een o y erh ei d, aangesteld
door een macht buiten dat yolk, t. w. door God.

Die overheid is souverein en haar souvereiniteit is volstrekt o n-
deelbaa r. -Nu ten onzent de Koning souverein is, is het dus ook
die Koning en hij alleen, die en de wet goof e,n recht spreekt en als
ilitvoerende macht revert,.

Of de Koning dit door ande re p ersonen, als zijn organen,
laat doen, die hem vervangen, doet niet.s aan het beginsel af. Hij
hij alleen hlijft de souverein, die de wet tot wet rnaakt; het recht
recht in den lande doet zijn; en gebiedon kan onder verbintenis tot
gehoorza.amheid.

Nu is intitsschen de ittrieht dier souvereine overheid en in stoffelijken
en in zedelijken zin gebonclen aan de gesteldheid van het
y olk dat zij regeert.

Het is or Ince ads met den arts hij een kranke.
Heeft eon arts met een klein kind eke to doen, dat nog niet

spreken kan, dan kan er ook geen sprake van zijn, dat hij dit kindeke
zou hebben to raadplegen. Immers, hij , kan wel vragen, maar dit kindeke
antwoordt hem niet. Hij kan wel spreken, maar zijn patient begrijpt
hem niet. En uit de gesteldheid van het voorwerp zelf, dat aan zijn
zorg is toevertrouwd, volgt derhalve met noodwendigheid, dat hij, zon-
der in overleg to treden, eenvoudig handelt naar eigen goedvinden
en op eigen verantwoordelijkheid ; zoo ge wilt, als absoluut despoot.

Staat hij daarentegen tegenover een volwass en persoon, dan
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zou het alleronverantwoordelijkst zijn, indien de arts hem niet onder-
vroeg en geen rekening hield met wat zijn patient hem te zeggen
weet en over zijn gewaarwordingen en over de ziekteverschijnselen
en over de waargenomen werking der medica.menten.

En trof het zoo, dat hij met een kranke to doen had, die niet slechts
volwassen was, maar ook eenige kennis van het menschelijk lichaam,
kennis van ziekten en kennis van medicatie had, dan spreekt het wel
vanzelf, dat hij zijn zieke niet alleen uithooren, maar ten deele zelfs
aan zijn gesprek den vorm zou geven van een consulteeren.

Welnu, zoo en niet anders staat het nu ook met de overheid ten-
over het yolk.

Is een yolk nog geheel onmondig, zonder nationaal zelfbewustzijn.
of politieken geest, dan kan de overheid eenvoudig niet anders dan
ahsoluut regeeren en is elk spelen met constitutioneele vormen slechts
de roekelooze poging, om zich van een deel haler verantwoordelijkheid
to ontslaan.

Schiet een natie daarentegen in politieke ontwikkeling op; ontwaakt
ze tot zelfbewustzijn; rankt ze in staat zich zelf wear to nemen;
is ze bij machte zich rekenschap te geven van wat ze ervaart; — dan
is elk despotisme ongerijmd geworden en is de overheid eo ipso
gehouden, om de natie uit te hooren, teneinde te weton to komen, wat
ze dragen kan; en alsdan daarnaar haar bestuursmaatregelen in to
richten.

En heeft men, eindelijk, gelijk ten onzent, met een yolk to doen,
dat, nog verder voortgeschreden, zelf in. staat is om over eigen
toestand en krankheid, over herkonist en toekomst na te denken, dan
spreekt het vanzelf, dat dit rekenen met het yolk nog verder behoort
to gaan en overgaat in een consulteeren..

Om dit echter to kunnen doen, moot het yolk eon or gaan hebben.
Een arts ondervraagt niet uw been of uw arm, uw lichaamsdeelen

stuk voor stuk, maar u, en luistert naar wat uw mon d, als spreelt-
orgaan van heel het lichaam, hem meedeelt.

Zoo dus ook ondervraagt de overheid niet burger voor burger, maa r
de untie als eenheid. En wijI nu die natie als eenheid to wijd verspreid
en te groot is, om zelve op te treden, wordt ze geconcentreerd in haar
vertegenwoordiging, om door de Staten-Generaal als orgaan aan
de overheid to zeggen, wat ze gevoelt, wat ze dunkt, en wat haar
dunkt het raadzaamst to zijn.

Zal het good, zal het normaal, zal het naar eisch van Gods recht
en 's yolks welzijn toegaan, dan dient derhalve de Staten-Generaal
ten eer s to zeo to worden saangesteld, dat ze metterdaad de ge-
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waarwordingen der natie getrouwelijk kan \veergeven: en ten a n d e r e
steeds in zulk een positie tegenover de overheid te staan, dat en de
eerbied Bien het yolk den Koning toedraagt, en de tukheid van dat
yolk op vrije levensboweging, spreken door haar mond.

Wij.1 we nit zulk een Staten-Generaal niet hebben, is het de plicht.
van elk antirevolutionair, onze aan haar wezen en bestemming allerjam-
morlijkst ontaarde Staten-Generaal zOO prineipieel, zOO volhardend en
zonder sparen le bestrijden, tot zij eindelijk onder den loom der yolks-
eonseiêntie bezwijke, en er alzoo weer een vrij erf kome, waarop eon
in historischen zin goede Sla.1011 -Croni eraa I, van echl. kali-

b e r. in naam der natie zal kunnen spreken.

II.

IMAGERS VAN BEGINSELEN.

§ 89. Mandat imp6ratif. Hannon van vertronwen.

De Staten-Gen:matt! is geen „overheid", geen„ 	 ons gesteldeover
inacht”, pen „deel van de Regeering", maar pleitbezorgster h ij de over-
heid, naas de gestelde machten, tegenov er de Regeering, van de
rechten en vrijhoden der natie, 	 dus luidde dan onze eerste shelling.

De tweede, waar we thaws aan Loekomen, is deze: De leden der
Staten-Generaal worden niet gekozen als „honorable personen", die
vertrouwen inhaezemen, maar als „dragers van beginselen".

„Personen van vertrouwen" wil al wat conservatief in den tan&
was ol• is, van 'llterhecke lot de Dag hla d-redactie. „Dragers van
beginselen" ilaarentegen eischt geheel di , antirevolutionaire partij.
is intussehen nog	 derde denkhaar. waar het liberalisme, in zijii
ziekteverloop. bij moet aankomen, en dat men gewoon is te noemen
bet manda! imperatit.

Ter voorkoming van verwarring diem (Ms east, met eenige juistheid
omschreven, wat met, elk dozer Brie benamingen worth. bedoeld.

„M and a 1 i rn p rat, i f" beduidt „dwangbevel", en bedoelt in het
onderhavige geval, dat een lid der Staten-Generaal spreekt en stemt als
„lasthebbet van het yolk", niet om zijn cigene overtuiging te doen uit-
komen, maar overoenkomstig hetgeen zijn kiezers bevalen en gelastten.
Dit „mandat imperatief" onderstelt derhalve, dat alle vraagstukken,
waarover zat le beslissen zije, v(Voi di verkipzing aan de kiezeir

INS PROGRA M.
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bekend zijn, en dat deze in clubs of officieele bijeenkomsten uitmaken,
in welken zin van hunnentwege over deze of die zaak zal worden
gestemd; om eerst daarna over te gaan tot de keuze van een persoon,
die zich alsnu verbinden wil, om zich onvoorwaardelijk aan deze
beslissing te houden. Onderstelt almede, dat, komen er vraagstukken
voor, die tijdens de verkiezing niet aan de kiezers bekend waren,
de gekozen afgevaardigde alsdan tusschentijds ruggespraak houde met
zijn lastgevers, om te vememen in welken zin zij wenschen dat er
gestemd zal worden. Ja, onderstelt zelfs, dat een afgevaardigde desnoods,
tegen zijn eigen overtuiging in, in den geest en volgens den last van zijn
kiezers stemmen zal, niet wijl conscientieverkrachting lofwaardig is,
maar wijl een Kamerlid in dit stelsel niets dan o r g a a n, eenvoudig
machine is, en derhalve ge en conscientie ads zoodanig bezit.

Vlak hiertegenover staan de conservatieve „p erson en van v e r-
tr ouwe n", wier portret Thorbecke zoo uitnemend in schets bracht
door zijn korten, afgebeten volzin: „z onder e en igen b an d met
de kiezer s". Naar luid dit stelsel komt het er voor de kiezers maa r
op aan, in of buiten hun district een man van onalhankelijk fortune
van respectabel karakter en van degelijke hekwaamheid te vinden, van
wien men in algemeenen zin nog wel niet weet, maar ten minste
onderstellen mag, dat z ij n sympathieen naar denzelfden kant uitliggen
als die van zijn kiezers. Die kiezers worden dan geacht van regeerings-
zaken niet het minste verstand te hebben, en als „goedige kinderetn."
deze hooge belangen eenvoudig over te laten aan de meerdere wijsheid
en het doorzicht van hun heschermheer. Het komt dus volstrekt in dit
stelsel niet te pas, om iemand, eer men hem kiest, te vragen wat hij
denkt of wil; veelmin om hem op bepaalde punten een verklaring to
ontlokken ; en nog minder kan er sprake van zijn, om hem, is hij eenmaal
gekozen, met zijn kiezers voeling to doen houden. Immers: „zooals de
heeren het wijzen, zoo zal de kiezer het prijzen" is voor dit verouderd
systeeni de ouderwetsche Ieenspreuk. Niet slechts „r u g g espraak" toch,
maar ook „s a m e nspraak" met de kiezers is in dit stelsel verboden
waar. Want welbezien is elk „s preke n" met invloed een c o n t r a-
d i c t i o in term inis voor een kiezerspersoneel, dat, staatkundig
onmondig gehouden, zoowel tot het v or men van een eigen meening
als tot het uitspreken er van onbekwaarn wordt geacht.

§ 90. Dragers van beginselen.

In geen dier beide stelsels zich kunnende vinden, eischt nu tegenover
die beiden de antirevolutionaire partij, dat het Kamerlid, als „d rage r
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van e en begins el", in cell „z edelijk verb and" tot zijn kiezers

zal staan.
Hierbij worth uitgegaan van de onderstelling, dat er met elkander

strijdige staatkundige beginselen zijn, die elkander de beheersching van
s lands toekomst betwisten, .dat voorts het kiezerspersoneel, in alge-
meenen zin zich van de strekking dezer beginselen bewust, door ge-
sprekken, door lezingen, door meetings, door staatkundige geschriften en
door de dagbladpers, zich, aan de hand van zijn politieke leidslieden,
een meaning vormt over de richting, waarin 's lands zaken moeten ge-
stuurd worden; en eindelijk dienovereenkomstig zijn vertrouwen alleen
aan zulk een candida.at schenkt, van wien het vooraf bekend is, of ook
staande zijn candidatuur bekend wordt, etas hij a l s tolk dez er

meening zal optreden.
Op welke wijze „de aldus geyornide mooning" in de wetten van den

Staat kart belichaamd worden, moet, hij weten. Hat ligt buiten de com-
petentie zijner kiezers. Bij het yolk huist politiek instinct, geen poli-
tieke rechtskenni s. En de afgevaardigde eerbiedigt derhalve ten
voile het zedelijk verband, waarin hij tot zijn kiezers staat,
,lechts uitkomt, dat hij metterdaad beoogt wat zij bedoelen; en dat
bedoelt krachtens de drijfkracht van het hhn heilige beginsel.

Zag hij zich daarentegen, ten gevolge van sinds zijn verkiezing inge-
treden verandering van overtuiging, door eed en geweten verplicht
waders in de Kamer te stemmen, clan hij wist dat door zijn kiezers
verwacht word, dan zoo hieruit de verplichting voor hem voortiloeien,
om doze arwijking ter y oldoening van zijii kiezers toe to lichten,
6f wet, door ne6rlegging van zijn rnandaat, het heilig karakter van elk
zedelijk vertrouwen to eeren.

Op het advies van Mr. Groen van Prinstemr, heeft de antirevolutionaire
partij 'onder het yolk zich dan ook aldoor stiptelijk man dit laatste
stelsel gehouden.

Ze stond er op, dat niet alleen in de Kamer, maar ook order het
yolk, zich dt publieke opine vormen zou; gal zich bij elke verkiezing
rekenschap van de hoofdquaestie, waarin het haar heilig beginsel aan de
beslissing der stembus werd onderworpen; en eischte van de candidaten,
die ze aanbeval, dat ze. ralthans over die hoofdquaestie zich onbewim
geld zouden verklaren.

Die verklaring vroeg ze niet bij h e k en d e candidaturen. Groen be-
hoefde geen keur. Een c,andidaat, wiens gevoelen door geschriften of
door de dagbladpers notoir was, kon zonder visitatie de grenzen pas-
seeren. En zelfs een Kamerlid, dat weinig sprak, maar dan toch door
te ,:ternmen van zijn ineening- had doen blijkean, Wing vrij door.
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Maar als men stond tegenover een „nieuw man"; een aan het yolk
onbekenden candidaat; die nog nooit in duidelijke woorden over het
hoofdpunt van den politieken strijd zijn meening had uiteengezet; en van
wien men dus alles goods o n der stellen mocht, maar toch eigenlijk
n i e t s w i s t; — dan, nog in '77 bleek het to Delft, is onze partij steeds
onverbiddelijk bevonden, en weigerde zij, waar verklaring geweigerd
werd, zelfs aan een overigens uitmuntend geleerde 'mar steun.

Zoo strong hield ze zelfs aan dien „zedelijken band tusschen kiezers
en gekozene" vast, dat ze met Mr. Groen van Prinsterer geen oogen-
blik aarzelde to erkennen„ dat prijsgeven van dozen hand een „d o o r-
snijden zijn zou van de zenuw van het constitutio-
neele staatsleven."

§ 91. Zedelijke band tusschen souverein en natie.

En vraagt men nu ten slotte, wa,arom en op wat gronden we aldus
oordeelen, dan luidt ons antwoord kort en bondig: wijl zonder dien zede-
lijken band elke samenhang ontbreekt tusschen het politieke leven in
de regeeringskringen en het nationale leven in den boezem des yolks.

Er is, we geven het grit toe, een toestand denkbaar, waarin zulk een
samenhang Mei bestaat noch bestaan kan. Ons gouvernement in Atjeh
moot zelf weten vat het doet en kan het nationale lever' der Atjehers
niet tot uitdrukking brengen. Zoo vergaat het den Russen in Polen, den
Oostenrijkers in Bosnie, den Pruisen in'menige streek van den Elzas en
den Franschen in Algerie. Er leeft dan wel een streven in den boezem
van deze overwonnen volkeren, maar zoo verward, zoo uit het spoor
geloopen, zoo aan alien band van orde en regelmaat ontsprongen, dat
de volkskringen en de regeeringskring cirkels zijn, die elkaár wel snij-
den, dock voorshands niet dekken kunnen.

Maar wat ons in bet diepste der ziel tegenstaat, is, dat men dozen
onbeholpen, primitieven en buitengewonen toestand toe wil passer' op
constitutioneel ,geregeerde volken„ wier voorrecht, krachtens de consti-
tutie, juisL in een goerl georganiseerd verband tusschen yolk en vorst
bestaan moot.

zulke landen Loch gaat. het niet Aare aan zekeren intelligenten
'cling de Staatsmanskunst als een soort geholeerd monopolie over to
laten, en van het yolk to eischen, dat het zich uitsluitend met. zijn
sociale en huiselijke a,angelegenh,eden zal bemoeien.

Veeker moot integendeel bij elk ontwikkeld en aanrijpend yolk de
politiek van zijn land afgeleid uit zijn vaste beginselen, die niet a.ls
afgetrokkenheden in de lucht zweven, maar wortelen in den hodem van
het volksleven.
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ttns denken is nu eenmaal geen simplicie-kast met schotjes en laadjes,
waarin we een gelsoleerd hokje voor politiek en een ander voor de,
sociale en een derde voor geestelijke vragen zouden hebben.

In oils denken hangt biles saam, en ons diepste levensheginsel is
niets dan de wortel, waaruit al de volheid van onze gedachten opschiet,
over Welk terrein des 'evens die zich dan ook uitbreiden.

14 politieke denkbeelden hangen saâni met owe sociale inzichten;
sociale inzichten met uw gedachten over het huiselijk Leven; die weer
met uw kerkelijke overtuiging; die kerkelijke overtuiging met uw gees-
telijk belijden; en die geestelijke belijdenis met den stand van uw hart
tegenover uw God.

En joist thnclat die samenhang onloochenbaar is, moot dos ook elk
stelsel, dat de politiek van dozen wortet in het nationale levensbeginsel
losmaakt, er onverbiddelijk toe leiden, dat „Regeering en Kamers" een
coterie, I o s van het yolk, b it i ten het yolk, en av e r de natie hoer-
schende, worde, die aldus de eerste levensvoorwaarde voor een gezonde
velksexistentie eenvoudig overvuld laat.

92. Politick() ontaarding.

Dit kwaad, schiet het wortel, strait zich zelf dan ook op alle manier.
Slechts op een vijfvoudig nadeel zij hier gewezen.
1. Een partij, die „personen van vertrouwen", geen ,,dragers van

beginselen" kiest, is onmachtig tot het wekken van een publieken pest.
Zie dit aan de conservatieven, die willoos en machteloos in den lande

staan : en evenzoo aan de Thorbeckiarien, die, nog zoo pas na Thorbeckes
dood, in de Kamer reeds tot een dental geslonken zijn, en buiten de
Kamer, allerwegen, in pers en club, reeds tang zijn overvleugeld.

2. Door „personen van vertrouwen" op den voorgrond to schuiven,
volt ge uw Kamer met laden van een maatschappelijken stand, die in
fortuin rijk, maar aan studio meest arm is, en onttrekt daardoor aan
's lands beheer de vruchteu van de wetenschappelijke ontwikkeling.

3. Het in naam vasthouden aan. de Constitutie, en loch afsnijden van
elken band tusschen kiezers en gekozenen, leidt tot volslagen demorali-
sewing van onze politieke personen, die bij de stembus tOch als „dra-
gers van beginselen" paradeeren, en daarentegen, eenmaal gekozen,
wedijveren in de behendigheid, om het zuiverst zich van dozen zuur-
deesem der beginselen to zuiveren.

4. hi dit stelsel speelt men met het. begrip ,.gewezen", zeggende dat
men zonder ruggespraak „naar eed en conscitsnlie" moet stemmen, alsof
met een nauwe conscientie 's yolks wclzijn Ic belia,rtigert, zonder een
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letten op zijn heiligste wenschen en dus ook zonder aansluiting aan
zijn levensbeginselen, ook maar denkbaar zou zijn.

En 5, eindelijk. Zulk een stelsel was dan misschien nog denlebaar.
ja, vOOr het uitbreken der revolutie, toen a1 de politieke strijd om een
„weer of min" ging, en men aan de hoofdzaak alien salm
vas thiel d; maar werd het toppunt van ongerijmdheid, nadien door
die revolutie eenmaal een scheur in heel het leven van yolk en huis,
van hoofd en hart is getrokken, en de strijd tusschen de elkaar vijandige
beginselen een strijd werd op leven en dood.

III.

ONZE VOIAKSTRUHEIDE'N.

§ 93. Parlementair Kabinet.

Thaw, blijft nog de vraag over: in welken zin de antirevolutionaire
partij „uitbreiding verlangt van den rechtmatigen
volksinvloed."

Zeggen we, om dit voor vriend en vijand duidelijk to maker, eerst,
wat we daarmee niet bedoelen.

En dan sta hier, kort en bondig, ons welbewust protest tegen
liberalistische drijven, om ons, onder de hand en ongemerkt, met de
weldaden to zegenen van een par I em en tair kabine t.

Een „parlementair ministerie" is ons een klinkklare ongerijmdheid;
een onderstbovenkeering van de eerste beginselen van ons publiek recht;
en niet minder vlak het tegendeel van wat men onder „bevestiging der

volksvrijheden" pleegt to verstaan.
Gelijk men toch weet, bedoelt men met een parlementair ministerie,

dat het zwaartepunt van het regeerbeleid uit 's konings kabinet ver-
plaatst worde naar de Tweed° Kamer.

De zaak zou zich, schoot zulk een ministerie wortel, dan in deter
voege moeten toedragen:

In de Tweede Kamer heeft de liberalistische coalitie de meerderheid.
Die meerderheid vergadert buiten de Kamer in haar club. Die club heeft
een bestuur. Dat bestuur maakt met de clubleden de zaken pasklaar :
bezet in de Kamer de centrale sectie en de commissien, naar vooruit
afgesproken plan; doet zwijgen of spreken, naar het der coterie gevalt;
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en brengt in de wetsvoorstellen alle veranderin.gen, die der club goed-
dunken, op straffe van den minister of te maken, die de partijbewind-
voerders durft we'erstaan.

Schikt nn een kabinet zich in dezen a f hankel ij k en toestand,
zoo is het wel.

Dan toch zijn er in de werkelijkheid twee ministerien. Het é e n e
in het verborgien, dat eigenlijk meester is van den toestand, het land,
regeert en zijn wil voorschrijft. En het an de r e voor den vorm, om
den arbeid te verrichten, en als instrument dienst te doen waardoor
men den koning dwingt.

Komt daarentegen het kabinet in verzet tegen de club, dan teekent
de club onverwijld het zedelijke en politieke doodvonnis van den onge-
lioorzame en executeert de weerspannigen op staanden voet.

En ontstaat er nu, op die wijs, een ministerieele crisis, dan moot de
koning, zoo eischt men, den president van de liberalistische club ver-
zoeken om een onderhoud en van dien machthebber vernemen, wie,
tiaar de club beslist heeft, thaw als ministers zullen optreden.

Dan krijgt Zijne Majesteit een gereed gernaakt lijstje, waar hij een-
voudig zijn naam .onder beeft te plaatsen, op straffe van, waagde hij
het een raider te benoemen, 7.66 lang gedwarsboomd en tegen den muur
van een afgestemd budget. te worden gedrongen, tot hij, uit radeloosheid,
ten leste de acte van onderwerping met zijn. koninklijk handscluifi
onderteekent.

ZOO en niet anders is de bedoeting van bet „s e s o it m e ttr e o
se de me t re", door Gambetta in zijn overmoed aan Mac-Mahon toe-
geroepen, en het eerst op Nederlandschen bodem i dus op monarchaal
terrein; door Kappeyne van de Coppello, onder het daverend handge-
klap van heel bet liberalistische land herhaald.

§ 94. Partij-souvereiniteit.

f'egen dit gansche stelsel nu, Met slechts in zijn ergerlijke uitspat-
tingen, maar ook in zijn gematigden vorm, k.omt, de antirfsvolutionair
in verzel.

In verzei, vvijI bet. de leiter en den pest der Grondwet weerspreekt ;
!net de beginselen van oars historisch staatsrecht in strijd, en een slag
in het aangezie,ht. is, zoowel van de souvereiniteit der overheid, als
van het. Huis van Oranje, dat metterdaacl betere dingen aan Neerlands
v olk verdiend heeft.

En verzei evenzeer, omdat clusdoende de leugen. tot in het hart vau

onzr staatsinsiellingen sluipt. Altos een fictie wordt. Zits s c h ijn t en
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geheel anders is. En heL dan nog verre de voorkeur zou verdienen, doe
maskers to laten vallen, en, f r an chem en t revolutionair, ter plaatse
waar zulks behoort, een voorstel in te dienen tot afschaffing van het
koningschap.

Maar in verzet bovenal, omdat, gaat het dien weg op, de volksrechten
onverdedigd blijven en de invloed van de natie op het beleid der zaken
al meer wordt verlamd.

Bij zulk een staat van zaken toch, komt heel het schoone spel, kort
gezegd, hierop neer:

Er is een liberalistische coterie in den lands, die en in het land en
onder de kiezers de minderheid uitmaakt, maar die desniettemin,
door een ongerechtig kiesstelsel en een nog misdadiger dislrictsverdeeling,
nicerderheid in de Kamer weet to worden.

En, van die valschelijk aldus geroofde meerderheid misbruik makend,
strekt dan alle arbeid der Staten-Generaal tot geen ander doel, dan om
deze „coterie" over de natie to laten hcerschen; de stem
der natie zelve to smoren; en het arme yolk, ten koste van zijn eigen.
belastingpenningen, to vervormen en om to gieten naar een uitheemsch,
onpractisch model, dat lijnrecht en tegen zijn historische tradition en
tegen zijn hoogere belangen indruischt.

§ 95. tritbreiding van volksprivilegien.

Bat dus n i e H Maar wat dan w e 1?
Ons dunkt, onder drieerlei hoofd kan wat eisch voor de constitutio-

neele volksontwikkeling is, worden saamgevat.
Ter uitbreiding van den rechtmatigen volksinvloed moet: 1. de

volksvertegenwoordiging in toenemende mate de zui-
y ore uitdrukking worden van het nationale levee.

Naar gelang de Staten-Generaal in dit opzicht aan n a ti o n a a 1
k a r a k t e r wint, in diezelfde mate most zij oak winnen aan zedelijken
invloed.

Voor een Staten-Generaal, als we nu hebben, lieeft het yolk zêlf
geen achting. Hoe zou dan de koning aan zulk een parlement een
zedelijke autoriteit toekennen, en anders er voor nit den weg gaan, dan
waar het, de basis van het recht verlatende, met geweld d wing t?

Maar laat dat anders warden; laat de Kamer weer heel het yolk
achter zich krijgen; en vanzelf, zonder eenig vertoon van macht, zal
haar zedelijk prestige elk kabinet afhouden van wat tegen den yolks-
a ard. en het volksbesef ingaat.

Tot dat karakter nu kan de Staten-Generaal •en onzent alleen
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geraken door en op groolie schaal bet hiezerspersoneel zoover doenlijk
nit te breiden, en bij de samenstelling der Kamers de minderheden tot
hun recht te doen korner'.

Daarovet dus nader, als we aan het desbetreffend hoofdstuk van doze
volgreeks toe zijn.

Moot 2. de bernoeilng der regeering met wat niet
noodwendig staatszaak is, afuemen.

Als het kind nog in de wieg ligt, doet de moeder voor het kind
nog alle s. Begint het te loopen, dan minder t die task reeds. Kan
het alleen uitgaan, dan krijgt het zelf reeds eon aanmerkelijk aandeel
in wat voor zijn hdangen to doen is. En komt het eindelijk tot eigen
v erdienste, dan ontstaat er eon gezonde deeling tusschen de o v e r-
heid srechten der ouders en de huisel ijk e rechten van het kind.

Zoo nu mot ook op staatkundig terrein de overheid, bij pas optre-
dende volken, eenvoudig beginnen met ;tiles to doen, zonder iets aala

de natie over to laten. Begint het yolk zich to ontwikkelen, dan laat
de overheid van lieverlee eon en ander schieten, dat ook buiten haar
om kan gaan. En komt die ontwikkeling tot genoegzame rijpheid, dan
ontstaat or eon natuurlijke deeling tusschen sociale, kerkelijke, hui-
selijke en plaatselijke belangen aan den een en en de overheidsrechten
aan den an d e r e n kant, die eindigen moet met de behartiging der
cerste geheei van de schouders der overheid of te nemen en haar
alleen to laten optreden als souverein.

Het liberalisme daarentegen wil het juist omgekeerd; beschouwt de
volken als steeds onrnondiger; en breidt daarom de staatsmacht
steeds uit.

Gaat nu elke aanwinst van staatsmacht uiteraard van den volksinvloed
af, dan is het duidelijk, hoe ook hier zich de tegenstelliag tusschen
de liberalisten en de Christelijk liheralen, d.z. de antirevolutionairen,
scherp afteekenl, daar wij er joist op uit zijn, om wat niet van nature
taak der overheid is, dan ook allengs aan de overheid te ontnem en.

We stippen, om er op terug te komen, voorshands slechts vluchtig
doze ,drie punten aan: Uitbreiding van plaatselijke en gemeentelijke
autonomie; vrijmaking van de school, en vrijmaking der kerk.

En ten 3. meet het heffen van belasting voor de over-
heid steeds meer bemoeilijkt worden en niet dan
under inwilliging van hot y olk zelf, en behoudens
zijn contrOle, mogelijk zijn.

Over haar geld heeft de natie zelve te zeggen.
Bij „tot en cijns" toch, komt hot eerst en het scherpst :het verschil

tusschen recht en witlekeur uit.
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De grens tusschen despotie en nationale overheid loopt door de,
beurs der ingezetenen.

Immers, staat het aan de overheid vrij, mar eigen goedd.unken nit
die beurs te nemen, dan is het met alle vrijheid gedaan.

Zal er daarentegen recht gedaan en de vrijheid gehandhaafd worden,
dan moet de gezamenlijke „huisgezinde" door heel het land, niet dam
op verzoek en na toestemmin g, tot vrijwilligen afstand van.
een deel van zijn goed gehouden zijn.

Zoo gold het dusver in alle constitutioneel geregeerde Staten.
Zoo was het ten onzent van oudsher usantic.
Zoo moet het blijven, zal er waarborg zijn tegen het weer insluipen

van despotie.
En wijI het nu thans gedurig voorkomt, dat er belastingen worden

uitgeschreven, waar niet het yolk in zijn organisch geheel, maar alleen
een coterie over gehoord is, dunkt ons de ure gekomen, dat de stemme
des yolks zich, met de stem van staatsrecht en historie, weer iuide
hooren late, om hot voortkankeren van dit kwaad tangs wettigen weg
te stuiten.
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Het verwerpen van begrootingen, om redenen
imiten die begrootin gen gelegen, keurt zij,
tenzij in zeer buitengewone omstandigheden,
als machtsoversehrijding at.

(Program, Art. 9.)

HET STELSEL DER REVOLUTIE.

§ 96. Afstemming met politieke bedoeling.

Gehecl het staatkundig vraagstuk van onzen I ijd concentreerl zich in
de quaes tie van het budget.

Hoort het zoo, dat de Staten-Generaal het recht heeft, om telken
jare door eenvoudige afstemming van de Wet op de Middelen, den
koning naar Naar hand te zetten, dan (laat men er tech geen doekjes
om winden) dan houden we geen monarchie anders dan in naam over,
en Leven we feitelijk in een gekroonde republiek. En dat nog wel;
verschalke het uw opmerkzaamheid niet; in een republiek, niet gelijk
eertijds hier to Linde bestond, maar in een republiek van zuiver
revolutionairen oorsprong.

De koning is dan een lasthebber van de volksvertegenwourdiging;
rekenplichtig intendant van de hoogmogende heeren; staande onder
hun rechtsmacht en hun feitelijk bedwang.

Toch wil het liheralisme het zoo. Niet alleen hier te lande, maar
in dile rijken. Het budgetrecht is voor het liberalistisch scheepke het
heilig plechtanker. Zonder het recht om mar goedvinden het budget
to weigeren, achten ze heel het constitutioneele staatsrecht het aan-
zien niet waard.
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En, wat zeer opmerkelijk is, ook in dit uiterst gewichtige punt van
ons constitutioneele staatsrecht trekken de echte conservatieven met
de liberalisten steeds volmaakt een lijn.

Immers, de coryphieen uit de betere periodes van het conserva,tisme
hebben er reeds strak en stijf op gestaan, dat vooral d i t ingredient
bij de bereiding van het gerecht onzer volksvrijheden niet ontbreken
moat, en, wat erger is, ze hebben, door feitelijk het budget af to
wijzen, pxactisch hun meening to lien aanzien bezegeld.

Zelfs mag niet verheeld, dat, onder de oudere antirevolutionairen hier
to lande, Groen van Prinsterer met zijn bestrijding van doze theorie
tamelijk wel alleen stored, en het gedurig beleven moest, dat zijn best()
vrienden door de zoo verleidelijke theorie onzer revolutionairen warden
verlokt.

Het verleidelijke van het geval bestond voor die vrienden namelijk
hierin, dat hun afstemming van het budget bijna altijd ministers trof,
an wie to vermoeden viel, dat de koning ze niet ongaarne verwisselen

zou; en dat, uit diem hoofde, budget-weigering in stee van zich tegen
den koning to keeren, vaak een acte van loyauteit a an den koning
scheen.

Under zoo schoonen schijn verborg zich het verraderlijk beginsel!

§ 97. Exceptioneele gevallen.

Ziehier hoe „Ons Program" zich ten opzichte van deze quaestie uit-
laat in Art. 9:

„He t verwerpen van begrootingen, om redenen bui-
ten die begrootingen gelegen, keurt ze, tenzij in
zeer buitengewone omstandigheden, als machtsover-
schrijding af."

De bedoeling van dit artikel is duidelijk.
Verwerpen mag men een begrooting, wiji zonder het recht tot ver-

werping het recht tot aannemen geen zin heeft. Zoo editor, dat deze
aanneming of verwerping steeds een administratief karakter drage,
en dus zaak blijve van contrOle en geldelijk beheer.

Dit veronderstelt derhalve, dat wie af denkt to stemmen, den minis-
ter aanstipt in welk artikel zijn bezwaar schuilt, en zich hiermee alzoo
tevens bereid verklaart om voor to stemmen, indien de minister aan
dit bezwaar tegemoet komt.

Elke andere verwerping der begrootingswetten daanentegen keurt
het onvoorwaardelijk af, tenzij, en dit is geen doorboring maar integen-
deel een bevestiging van den regel, in zeer buitengewone gevallen.

Eon koning kan, de voorbeelden bestaan er van, er toe verlokt wor-
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den, door een coup d'e t a 1, met militair geweld, open* de dour
hem bezworen Grondwet op flagrante wijze to schenden.

Busken Huet heeft er ook onzen Koning reeds toe opgeroepen. En
zoo zwak zit de liberalistische partij in den zadel, dat ze nog onlangs
in een officieel staatsstuk de 'eiders onzer partij van soortgelijk drijven

verdacht.
Maar wal bovenal stuitend is: Martensen, de bekende Deensche pre-

Iaat, heefi in zijn Ethi k, „onder sommige omstandigheden", den
coup d'e t a t zelfs in beginsel bepleit.

Er moet derhalve ook met de mogelijkheid van een coup d'e t a t,
wel terdege gerekend worden; en dan dunkt ons, ware weigering van
alle betaalmiddel,	 noodweer, volkomen aan haar plants.

Zoo ook kan een slecht koning een onzedelijke figuur nit de club
zijner gunstelingen, als tyran met 's yolks belangen laten spelen.

Of ook, er kon door een minister een toon tegen de Kamer worden
aangeslagen, die aan zinsverbijstering deed denken, en dat de koning
het niet zag of niet zien Wilde.

Welnu, in al zulke „zeer buitengewone" gevallen, waartegen noch
eon motie, noch eon adres aan den vorst, noch rechtsvervolging verweer
Ijood, zou alstemming van het budget, niet als theoretisch recht, maar
als middel tot zelfbehoud in een toestand, die me t o p b effing
van het roch t gelijk	 ook naar onze overtuiging plichtmatig zijn

98. Budgetweigering treft niet den Minister maar den
Koning.

Maar in den normalen toestand komt ons elke budgetweigering voor,
een principiee/e aanranding van de rechten des konings en, wat meer
nog zegt, van de god.delijke rechten der overheid to zijn

Bestaan er moeilijkheden, dan kan de Kamer bij motie aan elken
minister des konings haar vertrouwen ontzeggen. Ze kan, indien zijn
wetsvoordrachten haar zijn, die afstemmen. Ze kan ook bij „eer-
biedig adres" verzoekcn, dat de koning zulk een minister ontsla. Ja,
ze kan, bestaan er termen voor, zelfs den weg van rechten tegen den
schuldige insla.an. Maar hot raderwerk van Staat doen stilstaan, dat
mag ze niet.

En ze mag dal met, om de eenvoudige reden, dat ze dan niet meer
tegen eel' of {neer ministers, maar tegen den koning zelf ageert.

Immers, is de koning op haar hand, en geldt het slechts de verwif-
dering van een minister, dan zal een adres met verzoek mu den
uugewenschten persoon tc ontslaan, den koning niet ongevallig, maar
bij flitstr.1 Avplkoni
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Wijst de koning daarentegen zulk een adres af en. handhaaft hij met
voorbedachten rade zijn minister tegen den wil der Kamer, dan treedt
de budgetweigering natuurlijk e o ipso in het licht van dwang, niet
den Minister aangedaan, maar uitgeoefend op den Koning zelven.

Zoo weinig is het liberalistische stelsel dan ook zelfs met de grond-
denkbeelden van onze Grondwet in overeenstemming, dat over het
Budget in onze Grondwet niet onder de rubriek van de politieke macht
der Kamer, maar onder een afzonderlijken, administratieven titel ge-
handeld wordt (Art. 119-122).

Zoozeer druischt dit revolutionaire systema zelfs nog tegen het
thans geldend staatsrecht in, dat men, om zich uit de ongelegen,hetd
to redden, eon snort credie t-wetten heeft uitgedacht, die elke grand-
wettige basis missen en slechts als schutting dienst doen, om de aan
de pui van ons staatsgebonw gepleegde braak voor het oog van den.
voorbijganger to verbergen.

Ja, zoo weinig zijn onze liberalisten zelven nog bij het „hakken met
dit bijltje" op hun gemak, dat ze nog nooit tot budgetweigering in

vollen omvang voort dorsten schrijden, maar steeds a petit f e u,
minister voor minister van kant hielpen, tot het Kabinet zijn even.wicht
verloor, vanzelf topzwaar word, en viel.

Hieruit leide men intusschen niet af, alsof we wilden ontkennen dat
ook metterdaad in onze Grondwet het valsche beginsel insloop. Integen-
deel behoort juist onder het vele, dat we tegen onze Grondwet hebben,
onder anderen dit: dat het de geheele budgetquaestie verward heeft.

Slechts zedveel wilden we aantoonen, dat de liberalistische theorie
in onze grondwettige bepalingen nog allesbehalve consequent is door-
gevoerd, en we ook ten opzichte van dit onderwerp in onze eerste
Staatswet Been belichaming van een beginsel vinden, maar het lapwerk
van een vergelijk.

Om nu en tegenover doze halfslachtigheid van onze Grondwet en
tegenover de revolutionaire practijk van liberalist en conservatief, met
eenige helderheid en toch beknopt, het antirevolutionaire standpunt
uiteen to zetten, strekke drieerlei.

Eerst willen we, nu bleek wat het Fransche revolutionaire systema
beoogt, daartegenover de theorie der Engelsche staatslieden pla,atsen.

Dan, aan daze theorie aansluitend, het idea,a1 omschrijven dat ons
het meest toelacht.

En ten slotte de verhouding aangeven, waarin dit antirevolutionaire
systeem tegenover het systema van onze Grondwet staal.
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II.

DE ENGELSCHE PRACTIJK.

§ 99. Gewone inkomsten.

Wat is, zoo luidde onze eerste vraag, ten aanzien van het budget, de
practijk der Engelsche staatslieden? En we deden die vraag, overmits
men tamelijk algemeen in den waan verkeert, dat het in Engeland
ongeveer op dezelfde wijze met het budget toegaat, als in de constituti-
oneele Staten van het vasteland.

Dit nu is een dwaling, en om onze lezers te overtuigen, dat het dit
is, wijzen we kortelijk op de volgende zes punten.

§ 100a. Doorloopende nitgaven.

De Kroon genet in Engeland de vrije beschikking over de „ordinary
revenue" (gewone middelen) en is alleen voor de „extraordinary
revenue" (buitengewone inkomsten) afhankelijk van het Parlement.

Van de gewone middelen is zij aan het Parlement zelfs ,een reken-
schap schuldig.

De koning int en besteedt die golden zonder iemands contrede of advies.
En nu we ten we uitnemend good, dat deze „gewone middelen" allengs

in het cijfer verre zijn komen achter te staan bij de „buitengewonet,
maar als beginsel van staatsrecht blijft het niettemin hoogst opmerke-
lijk, dat alleen de „aides et benevolence s", gelijk men het met
een Franschen term in Engeland uitdrukt, door het Parlement warden
bewilligd.

§ 100b. Hel Parlement laat zich met het financi6e1 beheer der Kroon
op tweeer lei wijs in, t.w. of door bepalingen van onbepaalden
duur, Of door besluiten die slechts voor 66n enkel jaar geldig zijn.

Dit maakt dus dat er eon dub bele lijst van inkomsten en evenzoo
een dubbele lijst van uitgaven bestaat.

Op de beide eerste staan de uitgaven en inkomsten die het Parlement
tens voorgoed bewilligd heeft; en op de andere lijst komen alleen die
uitgaven en inkomsten veer, die met dat bepaalde jaar afloopen.

Voor zooveel de inkomsten betreft behooren ca. 75 pCt. tot de eerste
en slechts ca. 25 pCt. tot de tweede lijst. En voor wat de uitgaven
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aangaat, is de Regeering to alien tijde bevoegd, op eigen verantwoor-
ding uit te betalen wat noodig is a. voor de staatsschuld, b. voor de,
eiviele lijst, c. voor de salarieering der rechterlijke macht, en d. voor
alle jaarwedden die bij Parlements-acte zijn vastgesteld.

§ 101. Buitengewone budget.

„Budget" heet in Engeland niet de geheele begrooting, maar alleen
de voorslag van den minister voor de dat jaar extra-ordinaire en nog
niet bewilligde middelen.

De gang van zakeit is namelijk deze:
Het Parlement begint met door een vast „Committee of supply' . de

voorstellen te doen onderzoeken, die de Kroon voor dat jaar voor de
uitgaven deed, en neemt daartoe het eerst onderhanden de geldaan-
vragen voor leger en vloot.

Doze aanvragen worden in comite-generaal, meest door de referen-
darissen der onderscheidene bureaux, en niet door den minister tow-
licht.

En leerst als nu de uitgaven voor oorlog en marine door het Lagerhuis
zijn vastgesteld, dient de Kroon bij het Parlement een uan yrage in om
„aides et benevolences", teneinde die uitgaven to dekken.

Deze „wet op de middelen", of, gelijk de Engelschen het noem.en„
„act towards making good the supply granted to her
Majest word( dan insgetijks in Itanden van een vases conimissie
gesteld, die den nainn draagt van „Connitiee ()I' ways and means".

Op het rapport van doze cornmissie besluit dan het Lagerhuis, a.
hoeveel van de toegestane uitgaven uit het cons olida t e d fund zal
bestreden worden, en b. door welke verhooging van hestaande of int-
schrijving van nieuwe belastingen het tekort zal worden gedekt.

„Consolidated fund", is de opbrengst van alle vroeger reeds wettiglijk
bewilligde belastingen, die weleer aparte fondsen vormden, maar thans
in een kas zijn sa.arngesmolten. Vandaar de naam.

Bij doze wet op de middelen wordt dan tevens in den worm van
een der& bill bepaald, voor welken post van uitgaaf de golden zullen
besteed worden, zonder dat recht van overschrijving is toegestaan.
Dit noemi men the appropriation-act, of overgezet : de wette-
lijke bepaling van het doel waarvoor zekere sorinne gelds besteed zal
worden.

Uit het Lagerhuis gaan doze drie „a c t s" dan naar het Hoogerhuis,
en nadat ook dit Huis en de supply (of uitgaven) en de m e an s (of
middelen) en de appropriation (of afpassing van heide) beef t
goedgekeurd, is de Kroon tot innen en uttgeven bevoegd.



BUDGETWEIGERING.	 145

§ 102. Appropriation-act.

alit het bovenstaande blijkt derhalve, dat op Engelschen bodem de
behandeling der staatsbegrooting in meer dan een opzicht. zeer wezenlijk
van de ten onzent gevolgde handelwijze afwijkl.

Immers, stelt men al dat de begrooting, met name de „appropriation-
act", door het Parlement word afgestemd, dan nog zon de Kroon
desniettegenstaande a. de vrije beschikking houden over de „gewone
inkomsten", kunnen innen al wat aan belasting door vroegere wetten
was vastgesteld, en c. kunnen uitbetalen wat voor staatsschuld, civiele
lijst en tractementen verschuldigd is.

Of, wit men, anders gezegd, het hoofdverschil bestaat hierin, dat meal
ten onzent telken fare de gehee 1 e begrooting, zoo van uitgaven als
ontvangsten, aan de goedkeuring der Kamers onderwerpt, terwijI in
Engeland de jaarlijksche goedkeuring niet meer vereischt wordt voor
wat reeds bij andere wetten was hewilligd.

En uit dit. schijnbaar ondergeschikt verschil nu vloeit Met meer of
minder dan dit kolossale onderscheid voort: dat in Engeland bij afstem-
ming der begrooting het raderwerk van den Staal. loch eenigermate kan
blijven loopen, terwijl het ten onzent in zulk een geval Lerstond hokt.

Waarbij dan nog gevoegd moet, dat de gewoonte om de uitgaven met
de zaakkundige referendarissen to hespreken, ten gevolge heeft, dat er
in Engeland schier mmit Lien politick conflict bij de lijst van uitgaven
komt en zelden bij het aanwijzen der middelen, maar dat de politieke
daad eerst bij de appropria ti o n-a c 1. aan de orde is, en derhalve
Met op een (inket minister, maar steeds op het Kabinet als zoodanig,
d. i. op de rnacht der Kroon, is gemunt, hetzij! dan dat deze macht
icing moet. gedrongen, waa.r ze de wettige grens wilde overschrijden, of
wel in andere richting moot geleid, em de nationale toekomst niet to
hederven.

§ 103. Mutiny-act.

De acte van dwang, die, ten gevolge van vroegere bloedige conflicten,
op de Kroon door het Parlement kan worden uitgeoefend, ligt dan ook
slechts zeer ten deele in de stemming over de begrooting, en meet.
hoofdzakelijk in een geheel andere hill worden gezocht, de zooge-

naamde Mutiny-act.
In Engeland namelijk wordt het staande leger niet awe door toting

gevormd, maar bestaat uitsluitend uit voor soldij' en door handgeld aan-
geworven troepen. Er is ook wel een „m iliti a", maar doze doet alleen

10
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dienst in de graafschappen en kan niet dan door een afzonderliike
acte van het Parlement voor een oorlog worden aangewend.

Dit staande leger echter zou, joist wijl bet buiten de natie staat,
een gevaar kunnen opleveren voor de volksvrijheden, en om dit at to
wenden, is bepaald, dat het Parlement nooit langer (Jan V001' een jaar
zijn toestemming voor de aanwerving geeft.

Loopt het jaar dus em, zonder dat er een nieuwe wet Lot stand
kwam, die recht tot aanwerving voor het daarop volgende jaar verleent,
dan is geheel het staande leger eo ipso onthonden en de Kroon dus
ontwapend.

En moet nu ten slotte bij dit alles nog in het oog gehouden, dat wait
Engelsche Parlement, hoe tuk en naijverig ook op zijn rechten, niet dan
uiterst zelden en in zeer buitengewone omstandigheden het budget
geweigerd hoe f t, om redenen van politieken aard.

Men heeft in Westminster dit machtig wapen steeds als een wapen
geeerd, waarmee niet de partijzucht naar hartelust en moedwillig spelen
kon, maar dat in de hand van vrije en vroede manner strekken moest,
om het insluipen to voorkomen van politick geweld en tyrannie.

Want er school nicer dan bezonnenheid in dit soberlijk omgaan met
het budget; er stak een beginsel in. Het beginsel namelijk dat het
Parlement het H u i s van het y olk moet blijven en dat de over
heidsmacht alleen uitstralen kan uit het Paleis van de Kr o o

En, let nu wel op: het gevolg van doze geheel andere theorie en
nog veel sterker verschillende praktijk, is geen minder, dan dat, terwijl
hier to lande de Tweede Kamer met hear eigen figuur verlegen raakt,
heel het yolk van Engeland zijn Parlement nog looft en Bert; — ,dan,
dat, terwiji bier de staatsmacht steeds drukkender wordt, overzee de
volksvrijheden zich steeds meer uitbreiden; en — dan dat evenzoo,
terwiji hier geheel ons staatsrccht almeer speak loopt, het zich in
Engeland historisch, consequent en in nationalen geest blijlt ontwikkelen.
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HET VOOR NEDERLAND WENSCHELIME.

104. Nationaal karakter.

We aarzelen goon oogenblik om, bij de keuze tasschen het Fransche
en het Engelsche „systeem van budget", voor het laatste te kiezen;
al voegen we er aanstonds bij, dat nabootsing ten onzent van de bij-
zonderheden, die in het Engelsche staatsrecht door de gewoonte geijkt
zijn, zichzelf zou veroordeelen.

Eerbied voor de historische ontwikkeling van het volksleven eischt,
dat men voor de eigenaardige karaktertrekken van elk yolk een open
oog hebbe, en sluit derhalve elke namaak op het gebied van wetgeving
voor de volken onderling nit.

De Nederlandsche wetgeving behoorde zich, zou het wel zijn, alleen
uit het verleden van het Nederlandsche yolk zelf te ontwikkelen; en
waar, gelijk ten doze, door revolutionair bedrijf de draad der nationale
ontwikkeling roekeloos is doorgesneden, mag men aan het voorbeeld van
verwante volken wel algemeene gezichtspunten ontleenen en wins! e
doen met de door hen opgedane ondervinding; maar behooren toch
deze generate denkbeelden ook zoo nog in een vorm te worden gego-
ten, die bij de nationale eigendommelijkheid past.

Houdt men dit in het oog, dan mag ten onzent op niet moor dan
op de volgende vier punten worden aangedrongen.

§ 1.05. Wet of besluit?

Ten <i e 1- s I e: Het toestaan der geldmiddelen geschiede van den
kant der Staten niet in den vorm van een we t, maar in lien van eon
besluit der Staten-Generaal.

Dit punt stollen we, als van het uiterste gewicht, op den voorgrond,
wiji het stelsel van begrootingsw et ten niets dan heillooze belicha-
ming is van de verkeerde, onhistorische en valsche voorstelling, die
het liberalisme ons opdringt aangaande onze Staten-Generaal.

Op het voetspoor toch van de Fransche revolutionairen hebben onze
liberalisten de oude Nederlandsche Staten omtooverd in een stel van
„twee Kamers", saam uitmakende „een onderdeel van onze wetgevende
macht".

Beide It'll ottrochte.
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Onze Staten-Generaal moeten, naar de zeer juiste opmerking van
Maurice, geen „Kamers" zijn, maar, wil men hun dan een naam geven
„een Huis".

Ze moeten een vertegenwoordiging zijn van het yolk; tribunaat van
's yolks begeeren; en pleitbezorgers van 's yolks rechten bij, naast en
tegenover de Kroon.

Om dat to kunnen zijn, is derhalve een zelfstandige positie hun
onmisbaar; en om die zelfstandige positie met eere in to nemen en
met vertoon van karakter te bewaren, moeten onze Staten-Generaal dus
a part wonen, d.i. „een eigen huis hebben".

Naar het Fransche, revolutionaire systeem daarentegen zijn de Staten
zelven ten deele dragers van de overheidsmacht; arbeiden ze dus met
die overheid aan eenzelfde taak; en komen dienovereenkomstig dan
ook bij de overheid inwon en, d.w.z. ze zien zich in het gebouw
van Staat slechts een tweetal Kamers toegewezen.

ZOO zegt Maurice, komt tot in de benaming van „Huis" en „Kamer"
het allesbeheerschende verschil uit tusschen de echt-G er ma an s c h e
opvatting van het parlement als de geconcentreerde, zelfstandig optre-
dende natie, en de F ran so evolutionaire heschouwingswijze.
die, haar ten gelieve, de souvereiniteit in drie stukken snijdt; en ze
alsdan indeelt bij de dragers van de souvereine macht.

Nu komt het natuurlijk niet in ons op, de Engelsche benaming van
„Huis" ten onzent to willen invoeren, maar wel wenschen we de
Fransch-revolutionaire benaming van „K a me r s" te brandmerken, en
ons parlement weer to doen worden, wat het altijd was en naar
Nederlandsche tradition steeds had behooren to blijven, een samenkomst
van Staten.

Ook in dien naam van „Staten" Loch ligt op schoone wijs, in dew-
delijk Hollandsch, het denkbeeld van zelfstandigheid uitgesproken, en
derhalve, mits men in dien schoonen naam weer leven blaze en hem
spreken late, een protest tegen het valsche, liberalistische begrip.

Dock biermee hangt dan ook ten nauwste de aan doze Staten toe te
wijzen werkkring saam.

In het Fransche stelsel van onze liberalisten kan urine „Kamer"
niets doen dan „wetgeven".

Er zijn dan naar luid dat systeem, in het eene, groote gebouw van
Staat verscheidene verdiepingen en kwartieren. Er is een kwartier
gereed gemaakt voor de a.dministratie; een ander kwartier voor het
algemeen bestuur; weer een ander voor zaken van defensie; ook een
voor de rechtspleging; en zoo ook zijn er een paar Kamers afgezonderd
voor het waken van wetten.
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Welnu, in die kamers zijn nu onze Staten-Generaal ingekwartie;rd;
waaruit dus volgt, dat ze welbezien .eigenlijk nets anders kunnen
doen, dan wetten en altijd wetten maken on al wat ze doen in den
vorm van wetten gieten.

Zolh of een mode geoorlooM is, kornt aan sornmigen twijfelachtig
voor, maar overigens is, buiten het recht van zich to adresseeren aan
den Koning, een eriquéte in te stollen, teden voor den Hoogen Raad
voor to dragon, en ministers in staat van beschuldiging te stellen, elke
vrijheid van beweging tot eon acte, die niet op „wettenmakerij" uitloopt,
bun ganschelijk afgesneden.

Ze zijn nu eenmaal eon nahootsing van de „G hamb re 1 e g i s-
tative" en in hot maker' van wet1 en moat daarom dan ook al
hun macht en al hun glorie opgaan.

Tot welke ongerijmdheden dit leidt, bleak nog onlangs, toen 's Konings
huwelijk bij de Staten aan de orde kwam.

Immers, zoo ooit, dan had men hierhij met een haedeling to doen,
waarin niet Koning en Kamer eon geme en schappel ij k e daad
volt rokken, maar waarin Koning en Natie le gen o v er elkander
::tonden.

De Koning wil huwen en wenscht aan. zijne gemalinne de eerie van
Koningin; aan eventueel nit den echt met haar geboren kinderen, dy-
nastieke rechten; en. na zijn sterven aan zijn weduwe recht op 's lands
pensioen te verzekeren.

Daartoe nu is noodig, dat de natie verklare in de voorgenomene
echtverbintenis Been bedreiging to zien van de nationale belangen.

Dit kiln de natie niet anders verklaren clan door haar Staten-Generaa],
en naar ,eisch van recht zou dus de loop der zaak daze behooren te
zijn, dat de Koning bij de Staten-Generaal aanklopte, om van die
Staten-Generaal hewilliging op zijn huwelijk to erlangen.

Maar zie, dit kan nir niet.
Do Staten-Generaal zijn nu eenmaal deal der „wetgcvende macht" ;

kunnen uit dien hoofde niet anders dan „welgeven" ; en zijn dus wel
verplicht om ook doze bewilliging in den norm van een wet to
gieten. Een ongerijmdheid, waardoor men tot het potsierlijke resultaat
komt, dat „Wij Willem III, bij de gratie Gods Koning der Nederlanden",
den Raad van Staten gehoord, en in genreen overleg met de Staten-
Generaal, aan ,,Wij Willem III, Koning der Nederlanden" verlof geeft om
prinses Emma van Waldeck, onder genot van dynastieke rechten, to
huwen.

Maar diezelfde ongerijmdheid, die in doze huwelijksvergunning zichzelf
voor elk die oogen heeft, op de kaak stelt, vervalscht bijna geheel den
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werkkring der Staten-Generaal en met name hun bemotienis met het
budget

Een wet foal, dit gevoelt ieder, is een rechtsbepaling, 't zij dan
gebod of verbod, waardoor een nog onzekere rechtsverhouding in
den lande blijvend geregeld wordt.

Maar een wet, zooals onze begrootingswetten, voor een jaar, of zooals
bij de credietwetten voor vijf en twintig weken, in trouwe, wat is dat
voor een „wet"? Wat heeft dat met een „wet" to maken? Wat kan
dat van een „wet" ooit anders dan de belachelijke f i c t i e zijn?

Bovendien, let er op, voor wie wordt dan die „wet" als wet nog
gegeven, en wie zijn bij wetschennis do strafbare personen? Au twoord :
een enkel man in Nederland, t. w. de betrokken minist,,r.

En wat nog dwazer en ongerijmder is, die wet komt dan in tal van
gevallen nog Bens wet maken wat reed s wet w a s, of zelfs reeds
in d e Oxon d wet stond, als b. v. in de begrootingswet nog:ma,*
zes ton aan den Koning wordt toegekend, die hem reeds gewaarborgd
was bij onze eerste wet van Staat.

We aarzelen dan ook geen oogenblik het nit te spreken, dat onze
begrootingswetten schier elk kenmerk van wat een „wet" tot w et
maakt, missen, en niets anders dan besluiten van de Staten zijn, maar
die men, om de valsche deeling der machten vol te houden. te kwader
ure in den wetsv o r m gegoten heeft.

Ook deze fictie client derhalve te verdwijnen, en ze zal dit vanzelf,
zoodra men in ons publieke recht weer erkennen zal, dat onze Staten-
Generaal geen „Wetgevende Kamers", maar „Staten ter representatie
van het yolk" zijn.

Dringt eenmaal weer het besef' door, dat yolk en overheid t wee
zijn, dan zal men ook ongedwongen weer tot het inzicht komen, dat er
bij, naast, en desnoods tegenover het Pa le i s van de Kr oo een
Buis van het y olk staat, of, wil men, dat „Koning" en „Staten"
niet slechts in oorsprong onderscheiden zijn, maar ten eind e t o e
onbekwaam blijven tot vermenging van hun macht en hun arbeid.

En dan behoeft het nog a,anwijzing? — zullen deze Staten, kort en
goed, over alle ding dat van hun competentie is, verhandelen en be-
sluiten, zonder zich langer door den fictieven wetsvorm te laten binden.

Ze zullen dan niet langer, gelijk nu, slechts door 's K o n i n g s

mond in ,een wetsartikel, ma,ar ook tot den K oning in een zelf-
standig besluit naar buiten kunnen spreken, em als de Koning vraagt :
„Staten van mijn land! verzetten zich tegen dit mijn voorgenomett
huwelijk geen nationals belangen?" dan zullen die Staten zelven, en
niet de Koning voor hen, in het S t aatsb 1 ad zeggen: „Nem, Sire!
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God Almachtig zegene uw echt!" En evenzoo als de Koning door zijn
ministers vra:a.gt: „Staten van mijii land! kan de zoo en zoovee]
beloopende millioen schats mij WOOF deze en die uitgaven worden toe-
gesta-an dan zullen die Staten zelven den Koning, en niet de Koning
zichzelven in het Si aatsbl a d, het ani.woord geven en in naam
der natie bowilligen wat. haar Koning vraagt.

§ 106. Gewoon en buitongewoon budget.

'I' en ve vette: De Koning stelle, in den vorm van een w e t, na
verkreger. bewilliging der Staten-Generaat, vast, wat alle jaren te innen
en te betalen vast, en in den -man van h e s 1 u i t. evenzeer na ver-
kregen bewilliging der Staten-Generaal, wat hoven en behalve het coeds

wettelijk vastgestelde, nog uit to geven of to heffen is voor een enkel jaar.
Vaste belastingen regelen op blijvenden voet geldelijke rechtsverhou-

dingen tusschen overheid en burgers; tussehen burgers en burgers
underling; en evenzoo tusschen de natie en het buitenland.

Niels dus natuurlijker, dan dat daze bij een wet worden vastgesteld,
via evenzoo. dat ze gene. wettelijk bindende kracht kunnen erlangen,
ienzij de natie, die men belasten zal, er op wettige wijs in bewilligd heeft.

Maar eau ander gevat is bet, indion your de extra-behoef ten van een
enkel jaar, hetzij opcenten op de besiaande belastingen, of een elastiek
recht op kapitaal of inkomen geheven wordt, of ook door biljetten op
s lands kas tijdelijk fictief kapitaal geschapen moet worden.

Dan toe!! heeft men niet met een blijvende regeling, maar slechts
met een tij de ijkv voorziening to doer en kan er van eon
wet dus gene sprake zijn.

Maar ook al treedt voor deze extra-voorziening dan de vorm van
hesluit in de plaats, Loch eischt het duur verworven recht der natie.
(tat voorat deze extra-heffingen nooit. buiten haar bewilliging kunnen
umgaan, en behoort derhalve voo raf g aa n de goedkeuring der
Staten, on yerbiddelijke yoorwaarde voor de geldigheid van zulk een
hesluit te zijn.

Ongeveer evenzoo staat het ook met tie ni tgave n.
Er zijn v a s te uitgaven, die op duurzamen voet door de wet geregeld

behooren to worden, en andere uitgaven, die, als gedarig wisselend
in cijfer, of ook niet. noodzakelijk, telken jare wijziging kunnen
andergaan, en dus. voor elk jaar afzonderlijk, bij besluit moeten worden
vastgesteld.

Van de Grondwet zwegen we met opzet, omdat o. i. de Grondwet
hoogstens minima van jaarwedden mag vaststellen en dan nog alleen
your di laden der koninklijke familie oil de laden der Staten.
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De Grondwet is, hoe ook bezien, een wederzijdsche vaststelling
van rechten, die over en weer, door den Roiling en de Staten, elkandetr
gewaarborgd worden. Dientengevolge is het dus volkomen good gezien,
dat de koning Bens voorgoed weten moot, op welk inkomen hij vast
en minstens rekenen kan. En aanvaardt men het o. verkeerde systeem,
dat ook de leden der Staten-Generaat uit 's lands kas putten, dan
spreekt het vanzelf, dat ook het cijfer van de hun loekomende golden
in de Grondwet hoort.

Maar alle overige bepalin,g van tractement vane uit de Grondwet
weg, als niet het verdrag tusschen partijen rakende; en zelfs voor
partijen gelde het aangewezen cijfer slechts als laagste bedrag,
waar men wel boven, niet onder mag gaan.

Voor de or ganieke wet ten verblijve dus de taak, om voor
verschillende ambten en betrekkingen,	 e. w. voor alles wat den
koning tegenover derden bindt, waste cijfers als 'minima te
bepalen; tot zelfs voor de officieren van zee- en lan.dmacht,

Maar wat niet eon vas te uitgave is, of ook niet t e g en over
derden bindt, of eindelijk hoven de minima zou gaan, dat worde
elk jaar opnieuw vastgesteld, en wel vastgesteld bij besluit.

Edoch, ook dit niet, dan beide malen na verkregen bewilliging der
Staten-Generaal. Want het is een recht der natie tegenover den koning
niet slechts om niet to geven dan wat toegestaan is, maar ook to weten,
dat wat toegestaan is, voor het aangeven doel worde besteed.

De beide nog overige punten, handelende a. van „het verzet op
het stuk der geldmiddelen, niet tegen een minister, maar tegen de
K r o o if', en b. van het slechts voor waar del ij k karakter dat aan
dit verzet toekomt", bespreken we in een afzonderlijk hoofdstuk.

IV.

(Vervolg.1

§ 107. Actie tegen de dienaars der Kroon.

Naar luid de dusver door ens ontwikkelde denkbeelden, zou der-
halve de Regeering eons voorgoed, d. zoolang de desbetreffende
wetten van kracht bleven, het recht ontvangen, om de vaste belastingen
Le innen en daaruit z6Oveel te betalen, als noodig was om de wettelijk
vastgestelde verplichtingen aan derden to kwijten.

Voor alles wat niet, op regelmatige wijze, door een wet was vast-
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gesteld, zou ze daarentegen jaarlijks de toestenuning van de Staten-
Generaal behoeven, zoowel wat de inning als de besteding van gelderi
betrof.

Stel nu, dat onder de heerschappij van zulk een stelsel, om goede
redenen van Staat, verzet tegen de landsoverheid noodig scheen, dan
zou dit verzet, dus beslolen we ons vorig hoofdstuk, a. een verzet
tegen de Kroon, niet tegen den minister, moeten zijn, en b. tegen de
Kroon steeds voorwaardelijk van karakter dienen te blijven.

Vat nu .dit eerste (of in samenhang met ons vorig hoofdstuk) derde
punt aangaat, zoo is dan:

ten d e rd e, verzet bij de behandeling der geldmiddelen„ um politieke
neweegredenen, wet geoorloofd tegen den koning, maar niet tegen
een minister.

Op zichzelt wraken we uatuurlijk verzet tegen een minister des
konings volstrekt, niet.

Integendeel, we eischen dui de Staten-GeneraaI tie ministers des
konings, behoudens alien eerbied voor hun persoon en ambt, zeer
scherp zullen contrOleeren en wel terdege er voor durven nitkomen,
als zulk een minister Of beginselen huldigt die verderfelijk zijn, Of
maatregelen neemt die schade brengen aan yolk en land.

Maar voor die broodnoodige contrOle ligt, in politieken zin, het
wapen niet bij de schatkist.

Daartoe is het wapen aan de Staten-Generaal in handen gegeven:
door het weld van interpeliatie; 2. door het recht tot niet bewilli-

ging van wetsvuorslellen ; 3. door het rechl tot het uitbrengen van een
afkeurende motto; en 4. blip. een minister ook da.ar nog ongevoelig
voor, dan in een rechtstreeksch adres aan den koning met verzoek em
den raadsman zijner kruon te ontslaan; om nu, ten 5de, van het
recht tot in staat van bescliuldiging stellen niet eens te, gewagen.

Immers, bij het verzet van de Staten-Generaal tegen den minister
z0 steals twee gevallen denkbaar: Of de koning is w el genegen

rrc zijn minister los to laten, Of hij is het n i e 1.
Is hij het wel, dan eel' adres ter doelsbereiking volkomen atdoende.

En i t-, IM het aiet, dan volgt hieruit, ook et) i p s o, dal, de tegenstand,
waarmee cli Staten-Generaal te doers heeft, wel schijnbaar van den.
minister kornI, maar eigenlijk huist bij den koning helf.

Maar (lit zoo. welnu. dan worde du strijd ook met open vizier
gestreder. en behooren Staten-Generaal en yolk eenerzijds, en van den
Lnderen kant Kabinet en Kroon, heiden, van. meet af, holder in te zien
dat de worsteling geen persoonlijke voorkeur betreft, maar wel terdege
gaai ,nn de afhakening van do rochtsgrenzen van het gezag.



154	 BUDGETWEIGERING,

Verzet tegen dat gezag door weigering van gelden kan derhalve,
naar logische denkmanier, nooit geoorloofd of plichtmatig zijn, tenzij
de strijd tusschen Staten-Generaal en Koning op dit eene, zeer kritieke
punt is aangekomen.

Voor elk ander opkomend verschil staan ter bijlegging kleinere,
minder gewelddadige en minder ver strekkende middelen ten dienste,
en wie nu zou het niet dwaas keuren, indien men bij muiterij b. v..
van een volkshoop tot „vuren" aanstonds last gaf, zoolang van verzet
tegen „eenvoudige arresteering" nog zelfs geen sprake viel?

Eerst als de koning verklaart: lk dek m ij n minis te r! komt
dus feitelijk de strijd om, het gezag aan de beurt; en eerst dan komt
bij tekortschieting van de gewone middelen van verweer, ook de
weigering van gelden aan de orde.

is dit juist gezien (en metterdaad, wij kunnen nauwelijks gissen wat
er tegen in ware te brengen) dan volgt hier ook uit, dat de verwerping
van een „begrooting voor nit gave n", tenzij om financieele reden.
Met kan plaats grijpen; en dat de politieke daad op financieel terreM
eigenlijk nooil anders moest vallen, dan bij het besluit o v e r d e
middelen.

Met de gewone verhooging of uitbreiding van belastingen heeft deze
voorslag natuurlijk niets gemeen. Ook afgezien van de oogenblikken
van crisis en conflict, zal het to alien tijde de plicht van goede en ge-
trouwe Staten-Generaal blijven, om bij elke nieuwe aanvrage die van de
zijde der Kroon om honer helasting uitgaat, ook weer nieuwe hedingen
in het belang van de rechten der natie en de vrijheden des yolks to
stellen. Een plicht, het zij in het voorbijgaan gezegd, waarvan bij ooze
tegenwoordige Kamers de heugenis zelfs verloren schijnt.

Neen, wat we over verzet spraken, slaat alleen op die zeldzaam
voorkomende, maar dan toch denkbare en soms onontwijkbare ge-
vallen, waarin de Staten-Generaal voor de vraag komen te staan, of
ze den koning nog langer de middelen mogen verstrekken, om te
doen, wat naar hun sten* inzien de natie bederft.

Onder die denkbare gevallen wezen we reeds op een coup d' e t a t:
we voegen er thans bij: het willen ondernemen van een verderfelijken
oorlog, of ook het duurzaam ten dienste stellen van bet gezag aan
de ondermijning van de nationale beginselen.

§ 108. Tegen de Kroon slechts voorwaardelijk verzet.

Doch, en ziehier het laatste punt, waarop we wezen: ten v i e r d e.
dat verzet zij steeds voorwaardelijk.
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'hulk een botsing Loch, als waarop we doelen, mag niet het spel
van Coeval of van moedwil zijn..

Een afstemmen van begrootingen, als ten onzent large jaren in
zwang was, discrediteert de Staten-Generaal, en bevestigt dus niet de
macht, die desnoods de overheid weërstaan moot, maar breekt
liaar al.

We eischen Itaarom als eerste yoorwaarde,, dat hij zulk een
forsch verzet tegen de !Croon, bezonnenheici en dies v o o r a fg a ande
waarschu wing zij.

Als men den koning your eon afgestemd budget wil plaatseu, is het
billijk dat de koning in juiste, welomschreven bewoording, wete, wat
de Slaten-Gfuteraal van twin ver1;11)gt.

Er ga this aan zulk eon verzet vooraf het indienen van een eerbiedig
Atires, waarin duidelijk do eischen geformuleerd zijn. Er worde, n.a
tie indiening van zulk een wires, aan den koning tijd tot overweging
gelaten. En ook, indien men et eindelijk toe overgaat, tie koorden
der beurs your hem toe te halen, geschiede dit in den regel niet op
ruwe, brutaat dwingende wijze

Veel van dat brutale valt reeds weg, indien althans de verplichtingen
aan derden, gelijk in ons denkbeeld ligt, duurzaam kunnen gekweten
worden; het plotseling stilstaan van het raderwerk van Staat niet tot
oogenblikkelijk beslissen noopt; en dus aan den koning de gelegenheid
Diet womb, benonten, out met de geformuleerde eischen tot zijn yolk to
gaan, en aldus door nieuwe verkiezingen te onderzoeken, of de eischen
der Staten-Generaai metterdaad door het kiezerspersoneel worden ge-
steund.

En mocht dan onverhoopt, ook na deze bezonnene en eerbiedige
wijze van handelen, do koning niettemin in zijn opzet volharden, dan
zullen tie Staten-Generaal o. te onderzoeken hebben, in hoeverre dit
verzet hun voorkomt nit 's konings zedel ij ke over tuiging voort
to sprejten, of vvel goon edeler oorsprong to hebben dan willekeur
en partipris.

Hit leidt ons vanzelf tot de tweede voorwaarde, waaraan we dit
verzet hinden, w. dat men den koning nooit dwinge, om
te handelen in strijd met zijn geweten.

Ook in den eonstitutioneelen Staat blijft de koning eeti in en s e h e-
lij k per soo n.

Hij is geen antoniaat, maar eon persoontijk wezen.
Er is dus in hem niet slechts m o tie, maar ook conseientie,

en eon conseientie die ons om eerbiediging vraagt.
koning ti wilif .rt dwingrm. dat hij teekene en dus uitvoere, wat
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hij , onrecht en van Godswege ongeoorloofd acht, is onzedel ij k en
in de hoogste mate afkeurenswaard.

Stelt dus een koning tegenover de scherp geformuleerde eischen der
Staten-Generaal eon n o n-p o s s u m u s, op grond van zijn geweten,
dan mogen de Staten wel hun goedkeuring weigeren aan wetten, die
verder organiseeren zouden, wat zij afkeuren, maar niet den koning
tegen den muur dringen en hem dwingen door de dommekracht van
bet geld.

En mocht men nu oordeelen, dat hiermee aan een boozen koning
het middel in handen was gespeeld, om conscientiebezwaar te v e i n z e n,
of er voor aan te zie n, wat slechts do hallucinatie van een kranken
geest was, welnu, dan zion we er ter ontzenuwing van doze tegen-
werping in het minst geen bezwaar in, aan de Staten-Generaal nog
daarenboven de geheel exorhitante macht toe to kennen, om des-
Roods de inning van ale belasting op l eon gegeven oogenblik
s tuiten.

Mits en hier zij men zoo good op to letten, mits niet telken jam
eon halfdroomerige Staten-Generaal, zoo eons op good geluk af, door
stemming uitmake, of men do slaizen voor den goudstroom niet eens
dicht zou draaien; maar zulk eon maatregel alleen mogelijk zij op ex-
presselijk daartoe door een behoorlijk aantal leden, onder de vereischte
waarborgen, genomen initiatief; na voorafgaande waarschuwing aan
den koning ; en evenzoo niet dan na h. v. drie stemmingen, die minstens
drie dagen uit	 liggen.

En op doze bedingen leggen we to timer nadruk, omdat ons streven
allerminst strekt om de volksvrijheden aan autoritaire wilkeur op to
offerers, maar wij1 ,er ernst bij het behandelen van ernstige zakert
behoort to zijn; en wijl men tot zulk eon coup niet moet kunnen
komen, dan na en koning behoorlijk to hebben ingelicht;
na alle minder gewaa,gde wegen to hebben afgeloopen; en zich aldus
zelven header en klaar rekenschap to hebben gegeven van den hoog-
ernstigen stap, waartoe men besluiten wil.

Dat nu ook onder doze bedingen desniettemin onrecht denkbaar is
en aan eon koning, dien men misverstond, tegen zijn conscientie in,
geweld kon aangedaan worden, geven we toe, maar dal dit ons stelsel
zou veroordeelen, meenen we te mogen betwijfelen.

Immers, volmaakt is goon enkel stelsel, en stellen we al voor een
oogenblik, dat een koning waarachtiglijk zich om der conscientie wille
verzet had en dan toch met dwang bejegend wordt, ons dunkt
clan zou het nederleggen der kroon voor zulk een edel vorst een waarlijk
niet to zwaar offer zijn, om voor zijn God zuiver te blijven staan; en
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zoo dus de Staten-Generaal slechts voor het oog van dienzelfden

God hebben te beslissen, of op het afpersen van dit hoogste offer de
zegen des A lmachtigen volgen kon.

109. Thous te volgen gedragslijn.

Blijkt uit het bovenstaande ten duidelijkste, dat de regeling, die thans
in onze Grondwet voor de behandeling van het budget is voorge-
schreven, mei de beginselen van het antirevolutionair staatsrecht in
strijd is, wijl ze de machten vermengt en den ernst uit het beleid
van zaken bant, dan heeft uiteraard de vraag, welke gedragslijn onder
de bestaande regeling te volgen zij, slechts ondergeschikte waarde.

Niet onjuist bet ze anders zich wellicht in deze vier trekken aan-
duiden :

a. dring rusteloos aan op het schrijven in onze Grondwet van eec
andere regeling, die beter met uw beginselen strookt;

b. oefen verzei tegen het persoonlijk beleid van de heeren minis-
ters nooit bij de eindstemming over hun begrooting, maar bij bun
overige wetsvoorstellen, en voorts door interpellatie, door motie, door
adres aan de Kroon of door aanklacht;

c. is verzet tegen de overheid noodig, ga dan tot dwang filet dan
in het uiterste geval, na, uitputting van alle overige middelen, en nooit
tegen 's konings conscientie, over;

en d. mod go dwingen, oefen dan lien dwang, door afsteimming van
de wet op de middelen, niet op een enkelen minister, maar, in alle
ministers samo	 op de Kroon.



ELFDE HOOFDSTUK.

DECENTRALISATIE. 

Zij wi 1 dat de gewestelijke en gemeentelijke
autonomie, voor zoover deze niet strijdt met

de eischen der staatseen held en de rechten van
de enkele personen niet onbeschermd laat, door
decentralisatie worde hersteld,

( Program. Art. 10.)

HET SYSTEM VAN CENT RALISATIE.

§ 110. Hoe de revolutie tot landindeeling komt.

Er zijn twee manieren om een land en yolk te besehouwen.
Dit hangt er maar van af, of ge een yolk aanziet als iets dat

geworden en gegroeid en er dus naar Gods bestel alzoo gekomen is; of
wel, dat ge u inbeeldt, dat het aan de meerderheid der individuen toe-
komt, om elk oogenblik van hun „land en yolk" te makers wat ze willen.

Dit laatste was de ongerijmde voorstelling van de wijzen der Fransche
revolutie, en die in beginsel altijd, mu tatis mu t andi s, door onze
liberalisten is gecopieerd.

Zoo was in hun oog Frankrijk b. v. niets dan een „stuk van den
aardbol met levende wezens er op, die men menschen pleegt te noemen."
Een ongedeeld, onverbrokkeld en aaneenhoorend erf, dat men wel kon,
maar niet behoefde in te deelen, en dat, als men het indeelde, even-
geed in tien als in twintig, in twintig als in tachtig stukken, ko,n
geknipt worden, zonder dat men bij dat knippen op iets anders hoefde
te letten dan op uitgestrektheid en zielental. Zoo ongeveer moesten
de brokstukken g e 1 ij k uitvallen, en om dat doel te bereiken, stoorde
men zich aan traditie noch volkszeden, maar knipte met de revo-
lutionaire schaar eenvoudig dwars en schuins door alle historische
geleidingen heen.
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Dusdoendc kreeg men dan ook geen provincie, tnaar een de p ar-
t e m en t, d. w, z. een afdeeling, .een ruit, een brokstuk van het eene
en ondeelbare erf, dat, zonder zweem van zelfstandigheid, eenvoudig als
iniddel ter „vergemakkelijking van bet landsbestuur'" recht van
bestaan had.

En toen nu ook die departementen voor rechtstreeksch bestuur nog
to uitgebreid bleken, verknipte men op dezelfde manier het departement
nog weer Bens in onderdeelen, die men communes noemde. En
pastte. waar ook die communes nog te groot bleken, het verknippings-
sysleem nog eons ten derde male toe, 0111 die communes nog weer
in arrondissementen te splitsen; en vond dan eindelijk in dat
kiatste onderdeel als eenheid, het „ondeelbare" wezen, d. i. het individu
„mensch."

Zoo had nien dus eersi een stuk aardbol, versneed dat bolle erf in
(departementen); decide die .ahleelingen nogmaals in

..onderdeelen"' (communes); en splitste dan ook die onderdeelen nog
soms in „afrondingen" (arrondissementen); zich daarbij natuurlijk het
re.cht voorbehoudend, om morgen desnoods geheel die indeeling weer
at te schaffen, of wel anders te doen uitvallen, of ook nog verder voort
te zetten, al mutt . gelang de lasthebber van de meerderheid der individuen
het mocht willen.

Het eenige waarop men bij die indeeling clan nog soms lette, was een
liooge bergrug of een hreede rivier. Want nu er toch ergens grenslijnen
moesten vallon. vond men voor de contrôle der ambtenaars die berg-
en waterlijnen het geschikst.

In dit stelsel heeft de indeeling van een land dus geen andere oorzaak,
dan dat het land te groat is om ope.euts, iar zijn geheel, gelijk het daar
ligt, naar behooren geadministreerd te worden. Was er een geslacht
ambtenaren to vinden geweest, dat met. reusachtig talent het geheel
ineens op orde had kunnen houden, dan zou dit verre de voorkeur
hebben verdiend. Maar nu dat slag wonder-ambtenaren niet bestond,
moest men, mar het „verdeel en hecrsch", het land wel „klein maken"
om er heer in le blijven, en splitste het dus in zoo groote deelen en
zoo kleine brokstukken, als gevoegelijk door eenzelfde stel ambtenaren
kon verzorgd worden.

111. Neiging tot contralisatie.

Hieruit vloeit voort, dat er naar dit systema drieerlei soort van be-
stuurshandelingen zullen zijn; a. de zoodanige die men voor h eel
bet 1and opeens kan doen ; b. dezulke die men hoogstens voor
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een s t r e e k van het groote erf opeens kan waaxnemen, en c. de
kleinere zaken die dagelijksch toezicht eischen en dus over niet meer
vierkante mijlen kunnen loopen, dart "een man op een dag kan overzien.
Of korter gezegd, aan den eenen kant een reeks dingen die voor he e
het land opeens worden bezorgd; en aan den anderen kant een
menigte zaken waarvoor men een apart stel ambtenaren in elk onder-
deel van het land behoeft. Dingell dus die c en t r a a l en dingen
die n i et centraal worden afgedaan. Landszaken of zaken van
landsdeelen.

Deze splitsing van de regeeringszaken doet dan vanzelf de vraag
ontsta,an, wat w e I, wat niet centraal zal worden behandeld, en naar-
mate men dan zooveel mogelijk op de schouders van het centraal-
bestuur laat rusten, of wel zooveel mogelijk op de niet-centrale besturen
afschuift, ontstaat er centralisatie of decentralisatie van beheer.

Regel is en moet daarbij in dit stelsel zijn, dat alles wat centraal
behandeld worden kan, ook centraal meet behandeld worden. Het
bestuur door de niet-centrale onderdeelen is slechts een noodzakel#
kwaaa. Beter ware dat men er buiten kon, en slechts ondat het voors-
hands niet anders kan, behelpt men zich er mee. Maax het ideaal, zeetr
verre het beste, het doel waarnaar men streeft, zal altijd zijn, zich
van die ondergeschikte landsbesturen los te maken, en alles zell
te doe II; nit het eerie middelpunt tot aan alle punten van dee omtrek
door eene wilsuiting voor heel het land.

De webbe, met de spin in het saamloopingspunt van alle dradert
gezeteld, ziedaar voor den idealen toestand, waarheen men met dii
stelsel op weg is, het juist gekozen beeld.

Krachtens zijn beginsel dringt derhalve dit stelsel der revolutie, dai
in hoofdzaak door onze liberalisten gevolgd wordt, naar al sterker -
tralisatie, zoodra, de mogelijkheid er toe slechts blijkt.

Nu de spoorwegen, de betere regeling van de post, en de door de
telegraaf versn_elde gemeenschap, de armen van het centraal bestuur
in staat stellen steeds vender to reiken, kan en ook almeer uit stadhuis
en prefectuur naar de landsbureaux overgebracht.

Bovendien, ook de kunst, om de spin haar webbe na to spinnen.
leert gaandeweg aan. De ambtenaar komt vender in de routine en hei

individu-burger maakt vorderingen in plooibaarheid. Zoo wordt het
noodzakelijk kwaad der onderbesturen steeds tot enger afmetingen
heperkt. Ze kunnen nog wel niet wegvallen, maar verliezen toch gaande-
weg hun beteekenis. En zoodoende komt men ongemerkt steeds het
hooggeloofde ideaal naderbij' van een „peuple d'administres" in het
„eene en ondeelbare Frankrijk."
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§ 112. Bestuurseolleges en administratieve indeeling.

Lit den aaxd der zaak volgt hieruit bij de toepassing van dit stelsel
weeerlei.

V o or e e r s t, dat de hoofden van deze ondergeschikte regeerings-
colleges door de centrale overheid worden aangesteld.

Immers, is zulk een lager college niets dan een noodhulp, om de
anders eindigende kracht van het centraal-bestuur verder te leiden,
of, wit men, een verlengstuk om den te korten arm van de centrale
overheid verder to doen reiken, dan spreekt het wel vanzelf, dat de
gezaghebbende man in zulk een college eenvoudig plaatsvervanger
van den Vorst is.

Eigenlijk moest elke departementale vergadering en elke raad „der
gemeente" door de centrale overheid zelf gepresideerd worden; maar,
nu dat niet kan, vermenigvuldigt de koning zich door commissarissen
en burgemeesters, die derhalve ook door hem worden benoemd.

„L e r o i se multiplier De koning verveelvoudigt zich, om
overal tegelijk to wezen, is van dit system het bestuursgeheim.

En ten a n d ere volgt uit de toepassing van dit stelsel, dat men
voor elken tak van bestuur zooveel mogelijk een afzonderlijke indeeling
maakt.

In historische lamlen doet de eerie gewestelijke indeeling te gelijkertijd
dienst en voor de administratie, en voor de rechtspraak, en voor de
militiezaken, en voor de verkiezingen en voar het onderwijs, en voor
wat niet al.

Maar in het stelsel der revolutie in a g dit volstrekt niet. En dat
wel om drie volkomen geldige redenen:

Te weten omdat men voor militiezaken b. v. een veel greater
stuk van het land opeens „behandelen" kan en dus met een indeeling
op veel kleiner schaal rond komt; h. wijl deze ondergeschikte colleges
zoo onderges c h i k t mogelijk moeten blijven, en ze dus veel to
machtig zouden worden, indien men al deze zaken tegelijk onder
hun toezicht plaatste; en c. overmits het telkens bij doze onderver
deelingen moet uitkomen dat ze slechts ter behulp, en niet wezenlijk,
zijn, zal „de ondeelbaarheid van het eerie rijk" geen schade lijden.

Zoo komt men er dus toe, om opzettelijk voor zaken van het leger
het land weer op heel andere wijze in districten en commandementen
te verdeelen; voor de rechtspraak nogmaals op ander° wijs het land to
verknippen in arrondissementen en kantons; en zoo voor elken tak
van bestuur altijd weer een andere dispositie van de Iegkaart uit
1( denken. die meer bijzonder bij den aard van dat belang past.

11
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§ 113. Volksvrijheid.

Van zelfbeheer of volksinitiatief is blijkbaar, uitgezonderd het uitgangs-
punt, op de gansche linie van dit revolutionaire stelsel geen sprake.
En het kan dit ook niet 4n!

Voor het individu-burger toch is slechts eene enkele daad weigge-
legd: hij kies t.

„Burger" en „kiezer" zijn in dit systema elkaar volkomen dekkende
begrippen.

Want, ja, aan dat individu-burger wordt een w i I toegekend en ter
beschikking aan dien wil zelfs de. hoogste souvereine macht aangeboden,
— maar, en zielrielr het fatale van dit gansche stelsel, dit zelfde.
individu-burger kan van dien wil slechts eenmaal om de vier jaar
gebruik maken; en het gebruik maken van dien wil heeft geen ander
gevolg, dart om plotseling alle hem gebeden macht op een ander over
te dragen en hem zelf te verlagen tot een aan handen en voeten gebonden
willoos wezen, Wien men den slavennaam gunt van „administre."

Een burger is heer van het land en kan dus kieze n, tnaar, zoodra
glijdt zijn stembiljet niet in de sleuf van de stembus, of hij is heer-al
en zijn gekozene is meester van zijn lot geworden.

En nu stemmen we wet voetstoots toe, dat, behalve in de dagen
der eerste opwinding, dit stelsel schier nooit in al zijn gestrengheid
is toegepast, en dat met name de liberalisten ten onzent heel watt
water in hun wijn hadden te mengen, om hun plan te kunnen door-
zetten; maar voor wat het heginsel raakt, doet dit niets af.

Want vooreerst houde men wel in het oog, dat deze afwijkingen
van bet juiste model niet voortvloeiden uit de overtuiging dat het
zoo beter was; maar eenvoudig nit de onmogelijkheid om naar bet
juiste model te werken. Het model belt was daartoe te onpractisch; het
stuitte te zeer af op de eischen der werkelijkheid, en vterried, zoodra
men aan het toepassen ging, te zeer zijn tegennatuurlijken aard

Bovendien zij men er niet blind voor hoe nog onlangs de liberalis-
tische excessen in Geneve nog wel terdege de verwezenlijking van
deze zelfde volstrekte centralisatie bedoelden.

En lette men er vooral op, hoe de liberalistische constitution, zelfs
in haar gematigsten vorm, OnS steeds en allerwegen de n o t a e nece s-
s a r i a e, de beslissende kenmerken van dit centraliseerend stelsel,
voorhouden, en er blijkens de ervaring in alle landen van Europa toe
meewerkten, om de centralisatie van alle macht en alle bestuur en
alle regeeringswerking in steeds wijder proportien te begunstigen.

Hoe nu tegen dit geheele stelsel, en de noodlottige gevolgen waartoe
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het leidde, de organische beschouwing der Christelijk-historische Staats-
leer lijnrecht over staat, toone een volgend hoofdstuk.

Slechts moest, om wat ten deze „antirevolutionair" is to doen nit
komen, hei. systeem, dat we Met dulden kunnen en dus uil beginsel
bestrijden. vooraf kortelijk geschetst.

II.

HE'r SYSTEM VAN DECENTRALISATIE.

§ 114. Organisehe vorming van een rijk.

Ilen land een doorlo.opend stuk grand; dat sink grond bewoond door
individuen; die individuen zooveel mogelijk, van uit een middelpunt,
alien op eenzelfde wijze bestuurd; slechts voor zooveel dit niet
dat centraal-bestuur door hulpbesturen bijgestaan; en voor die hulp-
besturen van allerlei aard het land, naar de potloodstreep valt, versneden
in departementen en arrondissemonten, in districten en kantons, in
ressorten en commandementen,	 ziedaar dan van het revolutionaire
systema in korte trekken gedachtengang en 1 e i d e n d denkbeeld bei.

Tegenover dat systema nu staat lijnrecht het stelsel der antirevolutio-
noire Staatsteer over; dm') schen) over, dat we op elk punt dit system,.
viak in het aangezicht weerspreken moe.ten; en, om de lijnen van ons
eigen stelsel zuiver to trekken, bijna met het eenvoudig omkeeren
van dit zonderling gedachtenbeleid kunnen volstaan.

Volgens de door ons beleden beginselen Loch is het volstrekt onwaar.
dat men unit of ergens (het geval van landverhuizing, kolonisatie
en landaanwinning nu daargelaten) zoo mar eons een land voor het
verdeelen zoo vinden; eon yolk zott to maken hebben, en your dat
aldus gefabriceerde yolk een hestuur zou hebben to toovemn.

Wij beweren, en heel (to historie sta.al t daarbij onze mooning, dat er,
bij de niet-nomadische volken althans, niet eerst een yolk is, dat men
dan vervolgens in (teeten versnijdt, maar dat omgekeerd die kleinere
fleeter, er eersI zijn en dat die kringen van kleinor omvang vervolgens
het grootere yolk vormen eu uitmaken. Niet dus de deelen uit het yolk,
maar het y olk nit de deelen. Of, wil men, niet door deeling van hei
y olk de provincie ontstatin, mini . nit. de in elkaer groeiing van
p.povincien de nalie.
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'MUM A LISATLE.

En dit blijft zoo, ook al daalt men een trap lager af.
Immers, ook een provincie is in den regel niet ontstaan doordien

men een strook lands eerst bezet en vervolgens ingedeeld heeft, maar
er zijn groepen van menschen geweest die zich hier en ginds hadden
neergezet, en die eerst daarna, van lieverlee, 't zij vrijwillig, 't zij
gedwongen, in regeeringsverband met elkaer traden. Dat wil dus zeggen,
dat ook de gemeenten niet ontstaan zijn doordien men de provincie,
op goed geluk af, in vierkantjes of rondetjes heeft ingedeeld, maar
dat omgekeerd de provincie er gekomen is, doordien men de reeds
bestaande heerlijkheden, landsstaten en gemeenten
in verband heeft gezet.

Ja, zelfs indien men nog een sport lager op de ladder gaat en
van de gemeenten op de gezinn en of familien komt, ook dan nog
blijft bet waar, dat de gemeente uit de gezinnen of famiUn is sam-
gesteld, en niet het gezin uit de gemeente is gesneden. Waar, dat het
gezin er eerst is geweest en de gemeente eerst daarna uit de gezinnen
kon gevormd worden. Waar eindelijk, dat, al viel het gemeenteverband
weg, er nog altijd gezinnen zouden orerblijven, maar dat, ontbon.d
zich het huisgezin, e o ipso ook de gemeente zou vervallen zijn.

115. lInisgezin en individu.

Maar hier maken we dan ook halt.
Lager dalen we niet af, en wie met hetzelfde denkbeeld nu ook van

het gezin op het individu Wilde komen, zou deerlijk den bal misslaan.
Immers, zoodra men bij het gezin is aangeland, heeft men de laatste

schakel bereikt, en zou een willen voortzetten v-an ditzelfde ontledings-
proces op de enkele pers one n, geheel faliekant uitkomen en
blijken in strijd to zijn met de gegevens der natuur.

Want zie, of ge al eenige personen beenvoegdet, dit zou wel tot
een „bij elkaa,r wonen" en dus tot een „gesticht" of ,,kazerne" of
„hotel gaxni", maar nooit tot een „huisgezin" leiden. Om tot een
huisgezin to komen, kunnen slechts twee, en clan nog wel ongelijksoortige,
personen in een van him wil onafhankelijk en vooraf door God ver-
orclend verband treden, en moot nu voorts het huisgezin, door de
scheppingskracht van dienzelfden God, uit doze twee worden voort-
gebracht.

Niet bij het individ u, gelijk voor de mannen der revolutie, maar
bij het h u i s g e z i n, ligt voor ons besef dus de eenheid.

Verder gaan we bij onze ontleding niet.
En we molten dit niet, om de eenvoudige reden, dat het niet van
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den wit van een individu afhangt, of hij in het verband van het
huisgezin zal staan, maar dat hij, willens of niet willens, reeds door
L ijngeboort e; doordien hij er is; in familieverband gevonden wordt.
lmmers, hoc zwak ge dien band u ook denken wilt, ieder heeft toch
een moeder en kon zonder die moeder er eenvoudig niet zijn.

Bij overgang van het huisgezin op de individuen komen we dus met
een verband in aanraking, dat, van 's mensehen wil of toedoen geheet
onafhankelijk, op, om en over hem gelegd werd, zonder dat hij er
van wist, en dat, met zijn existentie zelve gegeven, aldus voor hem
besteld was door zijn God.

En evenzoo, bij den kring van het huisgezin aangekomen, staan
we voor een levenskring, die niet door bijeenvoeging ontstond van wat
er reeds was, maar die gevormd is door nieuwe productie, door nieaw
geboren worden, door een komen van wat er niet was.

Zoowel wat het v c r band als wat de verbonden deelen betreft,
hebben we bij het huisgezin dus rechtstreeks met den levenden God
to doen. En het was juist dit onlooehenbaar stuiten. op Gods heerlijk
werk, dat de mannen der Revolutie niet konden uitstaa,n, en waarom
ze, in driftigen aanloop, over den slagboom van het huisgezin heen-
sprongen. om dan toch eindelijk in het ondeelbaar „individu" de lang
gezochte verheeTlijking to vinden van 's menschen hooggeloofden„ over
alles souvereinen, ja waarlijk v r ij gedroomden wil.

De dubbele ordinantie en van de inzetting des huwelijks en van de
geboorte uit eels moeder, is derhalve het zich naar links en naar
rechts uitbreidend fundament, waarop de antirevolutionaire Staatsleer
onwrikbaar staat, en het zijn juist deswege deze beide ordin,a.titien,
waartegen de macht uit de diepte, en door het goddeloos verzinsel van
het „vrije huwelijk", en door de nog goddeloozer verzinning van de
„preventieve gemeensehap", even schandelijk als demonisch reageert.

§ 116. Grenzen der staatsmaeht.

Wat hieruit tevens voor den card van het landsb estuur volgt,
hehoeft ternauwernood aanwijzing.

Immers. om hier achter to komen, behoeft ge uzelven nu sleehts
doze Brie vragen voor to leggen:

1°. Rust de verantwoordelijkheid voor de goede orde in een huisgezin
op het familiehoofd of op het hoofd van den Staat? Zijt gij, vader,
slechts geroepen om airriveel in uw huisgezin op orde to houden, als
do regeering ongeordend laat? Of wel is omgekeerd de regeering dan
leehts gerechtigd in uw gezin tusschen beide to komen, indien gij op
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ergerlijke wijze uwe roeping tegenover uw gezin veronachtzaamt? Korter
gezegd: vult, op het stuk van huiselijk beheer, gij den Staat aan, of

de Staat u?
2°. Ontvingt ge de macht om in uw huiselijken kring gezag uit te

oefenen van den Staat, of wel bezit ge die bij de gratie Gods?
En 3° Hebt ge als vader gezag over uw kinderen ontvangen, door-

dien ze u dat met meerderheid van stemmen opdroegen, of wel bezat
ge dat gezag over uw kinderen reeds onafhankelijk van hun toe-
stemming, eer ze zelf hun zin of neiging u uiten konden? Stelden ze
u als vader aan, en bezitten ze dus ook het recht om u als vader
te zetten; of wel waart, zijt en blijft ge hun vader door het felt. zelf
van hun geboorte, zonder meetellen zelfs van him wit?

Nu antwoordt ge op elk dezer vragen, en m o e t ge wel antwoorden,
als volgt:

a. Vult gij den Staat of wel de Staat u in uw
e zin a a n? Ant. De Staat mag in mijn gezin eerst dan tusschen

heide treden, als ik mijn plicht a's natuurlijk hoofd des huisgezins
verwaarloos.

b. Ontvingt ge het gezag over ow gezin van den Staat
of van God? Antw. Ik zou souverein over mijn gezin zijn en hlijven,
ook at vie] de Staat weg, on sta dos als familiehoofd bij Godes'
gratie.

En c. Stelden u NV kinderen u aan, of hebt ge maclit
over hen, onafhankelijk van hun ioestemining? Antw.
Als vader heb ik het recht mijn kinderen to hevelen, onder verant-
woording niet aan hen, maar alleen aan God.

En brengen we deze uitkomst nu in verband me] wit] we zoo straks
vonden over de aaneensehakeling van do tevenskringen van gezinnen
tot gemeenten, van gemeenten tot gewesten, en van gewesten tot een
Staat, dan komen we immers ongezocht tot twee conclusion, die gebeet
bet revolutionaire systema tuimelen doen.

Dan toch blijkt:
Vooree r s t, dat het centrale landsbesIttur slechts datgene mag

doen en overnemen, wat en voor zoolang het in de kleinere ]evens-
kringen niet hehoorlijk verzorgd wordt.

Liep het in eon Staat good; denkt ge u eon yolk zooals het zijn
moet; droornt ge u in eon normalon toestand, dan zou de taak van
het landsbestuur dus uitsluitend in twee dingen bestaan: 1. in het
verzorgen van de dingen die uit de verbinding der provincien tot

Staat rechtstreeks voortvloeien; en 2. in het verdedigen van de
rechten der individuen tegenover het gezin, van he( gezin tegenover
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de gemeente, en van de gemeente tegenover het gewest, zoo dikwijis
misbruik van macht insloop.

Staat het nu echter zoo, dat er in de ondergeschikte levenskringen
nog veelszins .een tekort van energie to betneuren vaii, dan is het
landsbestuur verplicht en gerechtigd, bovendien in gewest, gemeente
en gezin nog al datgeen te verzorgen, watt op Been manier onverzorgd
kan blijven en desniettemin .dusver onverzorgd of kwalijk verzorgd

bleel.
Maar, en dit doet alles at, bij die laatste tank is het eentrale

bestuur zaakwaarnemer, plaatsvervanger, en dus niets clan „t ij d e 1 ij k
curator "

Een „t ij d e 1 ij k curator", en diensvolgens gerechtigd tot uitv (wring
van het volstrekt noodzakelijke; gehouden om zich terug te trekken,
zoodra veerkrachl tot zelfbestuur weer voldoende zal geprikkeld zijn;
en derhalve verplicht om de zaakwaarneming zoo aan te leggen, dat
deze veerkracht niet verzwakke, maar. winne.

En len ander e, dal de indeeling, waarmee men rekent, niet met
passer en liniaal gemaakt, mar nit de historic en de werkelijkheid
genomen behoort to zijn, en client Le strekken om in &ken levenskring
het daar thins hoorend leven te voeden.

Is er east vanzelf een gezin,ontstaat uit gunmen d e g
meet). te; vormen die gerneenten zich tot g e west e n; en word.t
eerst allengs uiI zulk een green gewesten de hoogere staatseenheid.
geboren,	 clan heet1 het landshestuur ook nooit iets in te deelen of
le versnijden. maar slechts de indeelingen en groepeeringen te eer-
biedigen die ze vindt.

De Fransche Grondwet zegt, echt revolutionair : r a u k r ij k i s
verdceld in 86 departernenten" ; de n onze daarentegen in antirevo-
hitionairen loon „Het koninkrijk der Nederlanden best a a I uit de
navolg,endo,ewes ten."

§ 117. Neiging tot deeentralisatie.

Welnu, in dal ,,is verdeeld in" of .,bestaat. uit" ligt al het onderscheid
.,Versnijding in atomen" of „organische inverbandzetting van het

organisch gewordene", ziedaar de geheel versehillende wortels van
detwee elkaOr uitslui tende systemen.

Immers. aa.nvaard ik deze beide denkbeelden len eerst
het centrak landshestuur het bestuur van gewest, gemeente en gezin
aanvult, en niet het bestuur van v.:ewes I. gemeente en gezin aanvulling
is van bet centralo landshestrtur on I en tweed f', dat een land
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niet versneden kan worden in willekeurig getrokken kringen, maar
organisch samengesteld is uit levenskringen die er j u r e suo zijn en
door den loop der historie in onderling verband kwamen, dan is voor
een iegelijk die doordenkt, hiermee het pleit der de cent r alisatie
ook beslecht.

Dan toch is centraliseering van alle macht in het eene landsbestuur
een aandoen van geweld aan de ordinantien, die God voor yolk en
huisgezin gaf; een vernielen van de natuurlijke geledingen, waardoor
een natie levenskracht uitoefent. Daardoor een verstoren van de veer-
kracht in de enkele levenskringen en bij de enkele personen. En
dientengevolge de oorzaak van een langzaam ontbindingsproces, dat
noodzakelijkerwijs op de demoraliseering en de ontzenuwing van overheid
en yolk beiden uitloopt.

In wat kwaden reuk, door veel misbruik en fang lasteren, dan ook
de „nationale trots" en het enge „provincialisme" en de stedelijke „be-
krompenheid" en de zoo gevreesde „huisbakkenheid" mogen gekomen
zijn, en met wat luidruchtigheid en zelfbehagen men daartegenover ook
de „algemeene menschjenmin" en de verheffende kracht van het „cos-
mopolitisme" en het ondoorgrondelijke mysterie van de „staatseenheid"
en den ruimen blik der mannen van „de wereld" moge geloofd hebben
en nog loven, — wij blijven, des ondanks, de oude paden, wij1 ze paden
naar Gods bestel zijn, liefhebben, en handhaven met al wat van antirevo-
lutionairen huize is, tegenover de fictie van. den alles mogenden, alles
doenden en altos bedervenden Staat, de zelfstandigheid, die als bran
van nationale veerkracht, door God zeif aan gezin en gemeente en gewest,
naar het aloude recht van doze landen, gegeven is.

III.

TOORDRACHT VAN BEST UURSHOOFD EN.

§ 118. Regelen voor decentralisatie.

In den aangeduiden zin wil dan ook „Ons Program" „dat de geweste-
lijke en gemeentelijke autonomie door decentralisatie zal hersteld
worden."

Dit nu kan o. i. niet zonder het geleidelijk toepassen van doze vier
Iseginselen geschieden:
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a. de benoeming van de bestuurshoofden in gemeente en gewest
geschiede uit een voordracht;

b. al wat binnen den kring van gewest of gemeenbe afloopt, worde
door het gemeentelijk of gewestelijk bestuur dan ook afgehandeld;

c. de indeeling van gemeenbe of gewest gelde zooveel doenlijk voor
alle takken van bestuur;

en d. men regele de administratieve rechtspraak zelfstandig, en make
daardoor onafhankelijk.

§ 119. Onze Commissarissen des 'innings en ingezette burge-
meesters.

Naar het thins staat, is de burgemeester der gemeente en het hoofd
van het gewest een koninklijk inspecteur; en dat Thorbecke dit gewild
beeft, blijkt wel ten duidelijkste uit den onvaderlandschen titel, door
hem voor de hoofden van het gewestelijk bestuur uitgedacht, t. w. dien.
van „Commissaris des Konings."

Een Commissaris des Konings toch is in leelijk Hollandsch hetzelfde
wat de p r efec t in Frankrijk is: een van buiten ingekomen, over de
provincie gesteld, uitvoerder van 's konings wil en wet.

En evenzoo is op gemeentelijk terrein, in goed maar misbruikt Hol-
Iandsch. do ,Burgemeester" niets clan een Commissaris des Konings
in het. klein, die, bOven de gemeente gesteld, tegenover haar, waakt
voor konings rechten.

Bit liefde voor de monarchic schiep men die inrichting niet.
Feitelijk toch geschiedt i4n de benoeming van een provinciaal commis-

saris en van een burgemeester door den tijdelijken Minister van Binnen-
landsche Zaken, die daarbij weder in verve de meeste gevallen te rade
gaat met de politieke en personeele belangen van zijn partij.

Kornen er commissarisschappen open to vallen ander conservatieve
ministerien — en dat trot nog al eons zoo — dan benoemt de koning
voor deze hooge waardigheid mannen, die zich voor de conservatieve
partij verdienstelijk hebben gemaakt. En vallen er omgekeerd vacaturen
tijdens liberalisten aan de beurt zijn om het land te regeeren, dan 

krijgt men benoemingen, gelijk onlangs te Zwolle en te Leeuwarden,
van mannen die gezien zijn onder de ]eiders der radicale partij.

We keuren dit niet af, maar constateeren het feit slechts, opdat do
schijn van monarchale loyauteit ten doze niemand op het dwaalspoor
brenge, en ieder klaar inzie, hoe het commissariaat in de provincie al
meer ontaardt in earl eerepost voor verdienstelijke partijleden, en,
erger nog. het burgemeesterschap in nogontig van de honderd genteenten
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een middel van propaganda dreigt te worden voor heginseten, die in
de gemeenten niet zijn gewild.

Bedenkt men nu, hoe in het gewestelijk bestuur Gedeputeerde Staten
idles, de Staten zelven schier niets hebben te zeggen; en hoe deze
Gedeputeerde Staten op hun beurt. weer de frere s-c, ompagnons
van .den commissaris zijn; dan behoeft het toch -wet geen breed betoog,
om be doen inzien, hoe geheel dit vortoon van gewestelijk bestuur
eigenlijk op niets anders uitloopt dan op eon onderbureau van het
departement van Binnenlandsche Zaken, dat met tier stevige koorden
ant het centrale landsbestuur en met hoogstens een enkelen dunnen
draad aan tie hevolking der provincie is verbonden.

Verreweg de ineeste inwoners der provincie komen dan ook hun leven-
lang nooit to weten, wic die gro.ote man met Bien Franschen titel in
de hoofdstad der provincie is. Ze gevoelen geen betrekking op dezen.
titularis en hebben dus ook geen hart voor zijn. persoon. Of. die bet
is, het blijft, dan wel een ander in zijn plaats komt, is bun volmaakt
onverschillig. En tot zulk een laagte kan die onverschilligheid zelfs
afkoelen, dat men ten slotte een ex-provinciaal aan hel hoofd der
provincie kan zetten, zonder dat het iemand deem.

Voegt men daar nu bij, dat dit onderbureau van Binnenlandsche Zaken.
deze succursale van het. landsbestuur, bijna niets mag doen, en wat het
dan nog doen mag, nooil doen kan, dan onder de hooge goedkeuring van
boven, dan begrijpt ieder, dat in onze Provinciale wet niet slechts de
autonomic niet tot haar recht komt, maw- dat er ganschelijk van
a utonomie geen quake in is; en dat veeleer kennelijk de toeleg . bij
bet opstellen dier wet bestond, om de historische onderscheiding der
provincien zooveel mogelijk uit te wisschen en het gewestelijk bestuur
om to zetten in een bureau van informatie en expeditie, plus een
bureau van contrOle um den duini to hotiden op bet gemeentel ij k
bestuur

§ 120. Provincialisms.

Volgens onze beginselen nu moet deze toeleg bestreden, wijl de provin-
elate eigenaardigheid niet moet uitslijten, maar haar heur aanleg moet
worden ontwikkeld.

Wij wenschen niet het pittige begrip van een Zeeuw of een Fries,
tegen het vage, zwevende begrip van eon... „Nederlander" nit. te ruilen.

Voor ons besef is niemand Nederlander dan doordat hij Zeeuw,
Fries, Hollander enz. is; en ook dat weer alleen doordien hij zich voelt
inwoner van Middelburg of Leeuwarden of Amsterdam, of in wat plaats
zijn geslacht ook gevestigd en zijn werkkring gpvallen is.
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Tegen wat provincialisme zien we dus volstrekt niet op, maar
wenschen het veeleer, wijl een krachtig leven in de deelen juist den.

besten waarborg biedt voor veerkracht in geheel het lichaam.
En het` is daarom dan ook, dat we niet een van buitenaf gezanden

burgemeester begeeren, die het domme dorpsvolk eens naar nieuwer-
wetsche begrippen vervormen zal; en evenmin aan een Fransch prefect
lust hebben, die do provincie als een soort kolonie komt adminis-
treeren; maar en een gcwestolijk en een gemeentelijk bestuur verlangen,
waar de inwoners van het gewest en de ingezetenen der gemeente
zelven belang hij hebben. Dus ongeveer op bestuursterrein wat we
nu nog hebben voor onze polders.

Eft naar die polderbesturen verwijzen we to eer en met opzet, onniat
Nederland in zijn Waterstaat steeds een eigen aard vertoonde en nOg
um zijn Waterstaat grout is in de oogen van Europa.

Op dal. terrein hebben we de Fransche revolutionairen nu eens niet
nagebootst; zijn we Nerterlandscli en Nederlanders van goeden huize
gebleven. En is bet nu tech niet opinerkelijk, dat juist die Waterstaat
ern Pere vow ons land is gebleven, en bij al wat met den Waterstaat
saamhing, dusver nooit de prikkel der belangslelling ontbrak?

§ 121. Gouverneurs op voordracht.

tim nu lien stempet van autonomic weer op ooze gewestelijke en
gemeentelijke levenskringen zOn fe drukken, dal ieder hem Zien en
fasten kan is et maar een aldoend middel, en dat is, dat de boofden
van imstuur in doze kringen door de machthebbenden van het gewest

d gemcenie zelven warden aaogewezen
Onze provincien zijn niet meer graafschappen of hertogdammen, die

rechtstreeks onder de persoonlijke hoogheid van den vorst staan en
worden dus niet door een p igenlijk „stedeliouder" in zijn naam hestuurd.
Ze zijn ook niet vrije staten, dip tederatief verbonden zijn en dus een
eigen hoofd aanstellen. Maar ze zijn oak evenmin wingewesten, waar-
over een commissaris komt heerschere zijn integencleel landsdeelen,
met zelfstandigheid in (igen kring, die stechts voor de gemeenschappe-
lijke rijksbelangen haar zetfstandig karakter moeten ten offer itrengen;
en zf' vertoonen alzo.o :Mist dat gemengde karakter, waarbij bet recht
van voordraeln gemeenlijk aan bettinghebtreoden, en dat van hi-floe/Ding
aan de hooge hand wordt toegekend.

Dienovereenkomstig zoudcn we derhalve wenschen, dal On de Staten
en de Gemeenteraad bet recht ontvingen nil den koning een tweetal
candidaten voor to dragele waaruit Zijne Alajesteit dan naar welgevallen
een gonverneur of hurgemeester koos.
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Ging men hiertoe over, dan kon men er zeker van zijn, dat de helft
van onze burgemeesters allengs verdwijnen zou, om voor mannen nit
de gemeente zelf plaats to maken, en dat evenzoo over een provincie
nooit een hoofd van gewestelijk bestuur zou staan, dan in die provincie
woonachtig en door afkomst tot haar behoorend.

Maar dat juist zouden we wenschen.
Thans trekken de familien van den landadel en van de meer gegoeden

in de provincien naar Den Haag, naar Rotterdam, naar Amsterdam,
zoo maar niet naar Brussel. Immers, ze voelen zich in hun gewest al
minder op hun plaats. Ze hebben er niets to doen. Er is niets dat er
hen bindt. Er is geen toekomst voor hun zonen. Dit bevordort dan weer
de opeenhooping in de groote oentra der bevolking; vocrt den levens-
toon steeds hooger op; en doet van lieverlee geslacht na geslacht in
weelde en praal ondergaan.

Maar keer dien toesland van zaken om; hergeef aan uw provincialen
een provinciaal belang; bekleed de dignitarissen van het gewest weer
met macht en invloed; geef hun waarborg, dat doze hooge posten
feitelijk aan de provincie to vergeven zullen staan, — en ge zult eenls
zien hoe onze familien weer lust aan hun gewest krijgen; weer betrek-
king op hun levenskring zullen gevoelen; in zaken van het bestuur
lust zullen toonen, en alzoo met eere weer de plaats zullen innemen,
die hun van nature geboden is.

§ 122. Burgemeesters op voordracht.

En even prijzenswa,ard zal de invloed van het wel niet door de ge-
meentenaren gekoze n, maar dan Loch v °or gedragen burgemees-
terschap zijn.

Nu doet zich slag op• slag het onhoudbaar geml voor, dat een vreemd
jonkman, zonder, kennis van „land of luyden", van practische ervaring
nog verstoken, aan den ernst des levens nog gespeend en alleen begif-
tigd met wat theoretische kennis van ons administratief recht, in een.
gemeente van eenvoudige lieden letterlijk „den bans komt spelen", om
in vereeniging met den eveneens van buiten ingekomen notaris en
kantonrechter enz. een moderne club to vormen, die het zich ten taak
stelt de „kolonie" to liberaliseeren.

Dit nu bant het vertrouwen, verstomt de natuurlijke levensordening
en doodt den publieken geest.

Wien kan, als de zaken z(56 gedreven worden, het beheer der ge-
meente nog schelen?

Zie, in Amsterdam zal men er zich wel voor wachten een Hagenaar,
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in Rotterdam er wel voor passen om een Amsterdammer burgemeester
ie maken. Haar zijn nog gevoeligheden, die men ontziet. Maar ZOO'll

plattelandsgemeente! Wat zou daarmee verkorven zijn? Och, die weet
men wel naar zijn hand to zetten, en omspint ze dan met de (Paden
van het „albestuur", als de spin de vlieg in haar web!

Maar maak ook aan dien misstand eon einde en goof aan de ge-
meentenaren het recht, om den koning to zeggen, wien ze het liefst
benoemd zagen, en ge zult eons zien, hoe de burgemeester weer in
vollen zin eon burgery ader wordt, die in stee van als afgezant des
konings de gemeente naar zijn hand to zetten, juist omgekeerd eon
volksman zal zijn, die voor de belangen der gemeente weet te pleiten,
bij den Troon

Iv.

AUTONOMIE VAN GEWEST EN GEMEENTE.

§ 123. Inconsequentie van onze Gemeentewet.

Aan wat we over de benoeming van burgemeesters en gouverneurs te
horde brachten, zij, eer we tot de drie overige punten komen, nog een
korte opmerking toegevoegd, rakende de inconsequentien van het thans
heerschend stelsel.

Ze is deze:
Thans benoemt, gelijk men weet; die koning, als rijksopperhoofd,

zoowel de hoofden van gemeentelijk als van gewestelijk bestuur.
Hieruit vloeit natuurlijk voort, dat ook de koning (of, wil men, hel.

Rijk) deze zijn conunissaxissen bezoldig e, en dat omgekeerd aan
den koning het uitsluitend recht sta., om doze zijn dienaren to scho r-
s en of to ontslaan.

En toch bepaalt, in strijd hiermee, onze Gemeentewet, dat de bezol-
diging van den burgemeester ten taste van de gemeentekas zal komen,
(It kent art. 60 aan Gedeputeerde Staten, onder zekere omstandigheden,
de bevoegdheid toe, om den burgemeester te schorsen in zijn ambt.

Nu bestaat er onzerzijds natuurlijk tegen geen dezer beide bepalingen
bezwaar. Integendeel, we achten, ze kostelijk. Mits men maar erkenne.
dat ze in Ons systeem thuis hooren, maar in 4nrechte tegenspraak
zijn met wat bij de opstelling onzer organieke wetten het leidende
denkbeeld was.
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Maar waar we wel bezwaar tegen hebben, en wat noch in het eene
noch in het andere systeem te verdedigen valt, is de bepaling van art.
95 der Gemeentewet, die den gemeenteraad verbiedt Haar eigen goed-
vinden zijn secretaris te ontslaan, indien die secretaris eenzelfde persoon
is met den burgemeester.

Dit toch is een beperking van de rechten der gemeenten, die zich
,door geen enkele beweegreden billijken laat, en die juist daarom te
meer opmerking verdient, als aa.nduiding van de centraliseerende neiging,
die bij geheel onze wetgeving na '48 door de reten gluurt.

§ 124. Administratie van onderen op.

Ons tweede punt was: wat binnen den kring van gewest
of gemeente afloopt, worde ook in ge west en gemeente
afgehandeld.

Dezo stetting, die rechtstreeks uit de in oils tweede hoofdstuk out-
wikkelde beginselen is afgeleid, strekt om het Rijk al datgene uii
hander to nemen, wat niet het Rijk in zijn eenheid raakt.

Dat de rijkseenheid streng moot vastgehouden, is ook onze overtui-
ging. Van alien terugkeer Haar federatieve toestanden zijn we volstrekt
afkeerig. En zoo dikwijls het derhalve op de hoogheid van het souve-
rein gezag, op de gelijkheid van het recht, of do eenheid der natie ,als
zoodanig, aankomt, stemmen we •ngezien voor pen opdragen van deze
belangen aan het rijksbestuur.

Buiten geding blijven hier derhalve schier de geheele departementen
van Buitenlandsche Zaken, van Oorlog, van Marine en van Kolonien
Buiten geding ook de renten en grootboeken der nationals schuld, de
posterijen, de rijkswegen, de groote aderen van het spoorwegnet. En
buiten geding evenzeer alto centrale colleges en inspection, die over
het Rijk als Rijk gaan.

Maar hiermee nadert do opsomming van hetgeett noodwendig recht-
streeks onder rijksbeheer moot vallen dan auk haar einde reeds, en bij
schier alto overige takken van bestuur doet zich de vraag voor, of we
niet met een vermenging te doen hebben van wat slechts ten deele
ten tr a a 1 belang heeft en voor een ander deel minstens evengoed
provinciaal of zelfs gemeentel ij k kon behandeld worden.

En, dit zeggend, hebben we niet slechts het oogg op ondergeschikte
belangen, als de zorgen voor het begraven van lijken, voor het armbe-
stuur, voor banken van leening, voor krankzinnigen, voor calamitous()
polders, verveningen, indijkingen, zeevisscherijen, concession voor mijn-
ontginning, bevordering van nijverheid en landbouw, en wat dies meo-
zij, maar ook op takken van bestuin van nitgebreider hard.
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Zoo rekenen we dat under het gemeentelijk bestuur moeten vallen

tramwegen en ceintuur-barren; onder het gewestelijk bestuur de buurt-
spoorwegen; en onder het rijksbestuur alleen de spoorlijnen die gansehe
tandsdeelen verbinden.

Onder gemeentelijk bestrtur de kleine polders, gewone grachten, afvoer-
kanalen en havens; onder gewestelijk bestuur de groote polders, heem-
raadschappen, kleine rivieren en kanalen; en under het rijksbestuur
de dijksbestureii, zeeweringen, groote rivieren, hoofdkana,len en handels-
havens. Onder gemeentelijk bestuur de afzonderlijke schutterij-compag-
nieen en bataljons; onder gewestelijk bestuur de verbinding van deze
hataljons tot. corpses; en onder rijksbestuur alleen de a.a.nwending
van deze schutterij als geheel, in tijd van oorlog.

Onder gemeentelijk bestuur het lager onderwijs; onder provinciaal
dt normaalscholen, tie inidd.elbare scholen en gymnasia; en under
rijksbestuur alleen het hooger onderwijs, enz. Een indeeling die zich
ook zonder verdere opzettelijke omschrijving up geheel natuurlijke wijze
od de overige takken van bestuur !aid uitstrekken.

Maar zelfs ilitarbij zuuden we de decentralisatie nog Met wenschen
to sluiten.

lmmers	 zien niet in, waarout b.v. het notariaat rijksz.aak behoefi
wezen: waarom de inning der directe belastingen en accijnzen

ten deele door het kanaal van gemeente en provincie kan loopen ; waarom
de kerkgenootschappelijke financieele lielangen niet door de provincie
k Lumen worden afgedaan ; waarom de veldwacht niet grootendeels provin-
ciaal kan zijn waarom in bet gevangeniswezen niet door gemeente en
provincie kan worden vourzien; waarom vereenigingen, vier werkkring
van geheel plaatselijken .aard is, niet met eon erkenning van de zij der
gemeente volstaan kunnen ; ja, zelfs zouden we nu reeds de vraag willen
stellen, waarop we later lerugkomen, waarom eau deel van den arbeid
die in het handhaven van het recht, bet waken voor de veiligheid en
het beslechten van geschillen en gedingen liestaat, niet aan lagere be-
stuurskringen kon wordern overgelaten.

Men wept dat mei name in de meter speciaal Gereformeerde landen
van Schotland, Engeland, Amerika on Zwitserland (lit altos alzoo be-
staat ; dat ii Durischland en Oostenrijk nog veel hiervan overbleef; en
dat alleen hij de volken van Latijnsch ras, waarop het heidensche
Rome- haar stempel (tinkle; gedeeltelijk reeds ten gevolge van dies
alouden invlood, maar vooral door den vernieuwden invloed van deze
zelfde machi, in den vorm der Fransche revolutie; deze natuurlijke
geledingen almeer verlamd zijn, om niets dan de beweging, die van
d4 . rijkseverheirl nitgaat, over te laten.
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Het schrikt ons dan ook volstrekt niet af, dat vroeger ten onzent
soortgelijke inrichting den loop der zaken gedurig hokken deed en tot
de onmogelijkst denkbare staatsinrichting leidde. Want vooreerst is het
buiten kijf, dat men ten onzent verkeerd deed met aan de voorloopige
Grondwet van de Utrechtsche Unie een blijvend karakter to verleenen,
en staat, naar het onwraakbaar getuigenis der historic, niet de Oranjet-
partij, raaar juist de partij der Staatschen, voor het tegenhoudetn van
onze staatseenheid, ten bate van eigen profijt, verantwoordelijk. En
ten andere strekt het eer tot aanbeveling dan tot ontrading van ons
stelsel, dat onze vaderen met hun onmogelijk raderwerk nog Make
wonderen deden, terwijl de staatslieden van '48 met hun keurig ineen-
gezette staatsmachinerie, na een kwart eeuw tobbens, reeds van alle
kanten vastraakten.

Bovendien; en dit zie men niet voorbij; naar ens bedoelen zou: a. de
algemeene rijkswet ook voor doze gewestelijk of gemeentelijk behandelde
belangen al datgeen regelen wat door zaken of personen, door rechten
of qualiteiten, op het gebied eener andere provincie kon nawerken; zou
b. aan het Rijk de macht verblijven, om door inspecteurs zich van de
richtige behandeling van zaken to vergewissen, en, kwam het veer, to
dwingen tot afdoening; en zou c. eindelijk aan het rijksbestuur in hoog
ste ressort de beslissing blijven van elk geschil, dat tusschen het eerie.
gewest en het andere zich niet wel minnelijk schikken liet.

En al geven we nu ook ten slotte voetstoots toe, dat er zich bij
deze gedeoentraliseerde inrichting veel meer dan thans storingen en
verwikkelingen zouden voordoen, toch komen we er even onbewimpeld
voor dat we dit minder regelmatige en minder eenvormige ons van
ganscher harte getroosten zouden, indien tot dien prijs moor publieko
geest en yeerkracht waren te wekken.

Och, ook een automaat spreekt met, o, zoo geregeld stemgeluid,
ma.ar toch zijn wij voor ons liever in gezelschap van een sums zelfst
stotterenden mensc h.

§ 125. Administratieve indeeling naar gewest en gemeente.

Ten derde doe men bij alle, takken van best uur de
indeeling van het land met de grenzen van gewest
en van gemeente saa'mvallen.

De overdrijving van het Fransche systeem, om b.v. zelfs voor het
onderwijs een geheel afzonderlijke landsindeeling, onder den naam van
academies (niet to verwarren met ons „academie", maar to verstaan
in den zin van „schooldistrict") pasklaar te maken, drong gelukkigerwijs
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ten onzent, dank zij de provinciale taaiheid, nog niet door; en het is
voornamelijk slechts bij de nationale militie en bij de verkiezingen voor
de Tweede Kamer, dat het systeem van centralisatie. haar pleit ten deze
gewonnen heeft.

De fout, door onze staatslieden in dit opzicht begaan, bestaat dan ook
meer in het gedurig anders combineeren van gewesten die te klein zijn,
en het dan weer scheppen van inspecteurposten voor provincien waar
schier niet to inspecteeren valt.

Oorzaak tot doze verwarring gaf vooral de provincie Drenthe, en na
ernstige overweging kunnen we dan ook niet anders inzien of men had
beter gedaan met in '13 en '48 aan Drenthe geen provinciale rechten
toe to kennen; ja, zou men wellicht nog in overweging dienen te nemen,
of op de toen genomen beslissing niet met goedvinden der Drenthenaren
viel terug to komen.

Immers, het gnat op den duur niet aan, de niet zoo geringe kosten
van een provinciale huishouding en inspectie zich voor een bevolking
to getroosten, die kleiner is dan die van eerie stad als Rotterdam.
En, wat in onze schatting nog meer zegt: ook tijdens de republiek heeft
men Drenthe niet opgenomen onder de „zeven geunieerde provincien
(Holland, Zeeland, Gelderland, Friesland, Utrecht, Overijsel, Groningen),
maar als een annexe door de generaliteit laten besturen, juist wijl
het zoo klein was.

De kleinheid van Drenthes bevolking heeft er dan ook toe geleid, om
het voor justitie bij Groningen en Friesland; voor den waterstaat bij
Groningen; voor de medische politic weer bij Overijsel in te deelen
enz. Blijkbaar zat men telkens met doze kleine provincie verlegen en
haakte ze nu eons aan het Noorden, dan aan het Zuiden vast, zonder
regel of leidend beginsel.

Bleck het nu, dat de Drenthenaren zelven er de kosten voor over
hadden, om hun eigen zaken te drijven, dan zou natuurlijk vereenigin,g
met een ander gewest onraadzaam zijn. Alle dwang op dit terrein is of
te keuren. Mits, en daartoe alleen strekt dan ook onze opmerking, mits
voor hetgeen het Rijk op eigen k o sten in Drenthe te doen heeft,
dit landschap eons voorgoed gerekend werde hetzij tot Groningen, hetzij
tot Overijsel.

Worts vermijde men in het combineeren van onze provincien die
gestadige onvastheid, waar thans heil in wordt gezocht Nu toch groe-
peert men voor justitie in v ij f hoven; voor den waterstaat in tie n
inspecties; voor de medische politic in zeven inspecteurschappen;
voor de betaalmeesters in vier en t w i n t i g arrondissementen; voor
de directe belastingen in n e g en inspeeteurs-ressorten; voor registratie

12
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en domeinen in z e s direction; voor de posterijen in v ij f inspectien;
en voor lager onderwijs in inspectoraten ten getale van e 1 f.

Is dit orde? Bevordert dit den samenhang? En is dit niet inee oor-
zaak van de groote fout, dat al deze inspectien en direction geheel
buffer' het gewestelijk bestuur omgaan, in plaats van, gelijk naar be-
hooren zou zijn, met deze colleges verband te houden?

Op de legerformatie komen we later. Hier zij dan ook slechts aan-
gestipt, dat we aan het nu gevolgde stelsel, om in eenzelfde regiment
Friezen, Zeeuwen, Limburgers en wat niet al dooreen to mengen, onzen
bijval niet kunnen schenken, en, niet alleen ter wille van het organische
staatsleven, maar ook ter opwekking van den militairen geest en ter
vergernakkelijking van de mobilisatie, verre de voorkeur zouden geven
aan de vorming van eon Friesch, eon Groningsch regiment enz ; zelfs
op het gevaar of dat dit, nu en dan, tot wat gevoeligheid prikkelde
een gemengd garnizoen.

§ 126. Administratieve rechtspraak.

En ten vierde, dat de administratieve rechtspraak
zelfstandig worde en daardoor onafhankelijk.

Gelijk het thans staat, is bij onze administratieve rechtspraak de
betrokken overheid zelve partij en rechter tegelijk.

Door dit systema nu zijn de gemeenteraden ten plattelande bijna ge-
heel in de macht van den door het Rijk gecommitteerden burgemeester.
Immers, verzetten ze zich, dan komen Gedeputeerden tusschen beiden,
en daar Gedeputeerden meest en den Commissaris en den Minister van
Binnenlandsche Zaken achter zich hebben, is bij vraagstukken van
autonomic, d.i. bij de gewichtigste quaestien, die zich kunnen voor-
doen, elk lager bestuur schier weerloos.

Stel toch al, dat het u gelukte, bij de wetten op het gemeentelijk en
gewestelijk bestuur nog een zekere mate van zelfstandigheid voor deze
kringen te redden, dan poogt natuurlijk bij de uitvoering dezer wetten
elk der partijen die wetten in haar eigen geest to duiden; en zoo dik-
wijls dan over die wetsduiding geschil ontstaat, is de zwakkere
haar spe] natuurlijk bijna altijd kwijt.

Voor geschillen tusschen gemeenten en gemeenten, of ook tusschen
gewesten en gewesten werkt het thans vigeerend stelsel naar behooren,
maar zoodra een der partijen een hoogere macht is, ontbreekt joist de
waarborg die alleen veerkracht en plichtsbesef kan kweeken, t. w. de
waarborg van onpartijdigheid en onafhankelijk recht.

Uit dien hoofde komt het ons dan ook noodzakelijk VOOT, dat ten
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minste bij geschillen tusschen hoogere en la-ge colleges de mogelijkheid
van appal op eon onafhankelijken Pechter kome, opdat er ergens althans
in den fatalen cirkel eon rustpunt zij, waar de centralistische drijfkracht
u laten moot., wat u gegund is door de wet. Dank zij de herziening der
Grond wet, in 1887 zal dit dan ook korner'.

Ziedaar dan, to beknopt allicht om duidelijk te zijn, maar toch ook
weer haast te uitvoerig voor het raam van eon populair blad, wat wij
ter herwinning van onze provinciale en gemeentelijke autonomic, in
groote trekken, noodzakelijk achten. En al vleit zich nu ook niemand
onzcr, dat zoo mild toegemeten vrijheid, ons, zoolang de liberalistische
tirannie niet gefnuikt is, ooit weer ten buit zal worden, toch was het
plichtmatig aan to toonen, tot welke gevolgen ook ten doze de toepas-
sing van Ons beginsel zou leiden. En al hergaf men ons dan ook slechts
een enkel kleinood, reeds dat zou o. i. versterking van het beter be-
ginsel en dies winste voor ons yolk zijn.

V.

RECHTSRESCHERNING TEGEN DE CORPORATIEN.

§ 127. Hecht van uittreding uit corporation.

Hoe stork „Ons Program" intusschen op decentralisatie, en dus op
herstel van gewestelijke en gemeentelijke autonomie, aandringe, het
doet dit niet, dan onder het uitdrukkelijk voorbehoud, dat men „de
rechten der enkele personen niet onbeschermd zal laten."

Dit punt is van het uiterste gewicht, wijl met de verwezenlijking of
ontduiking van doze voorwaarde do echte burgervrijheid staat of valt.

Vrijheid toch is het recht, om, naar den drang van de eigen conscientie
over eigen persoon, eigen kracht en eigen bezit to kunnen beschikken.
En van zulk een vrijheid nu kan in naam, maar nooit in der waarheid
sprake zijn, indien elke levenskring, waarin ik to verkeeren en to
arbeiden heb, mij met tirannieke overmacht omstrikken kan.

Dit geldt niet van de levenskringen, waar ik mij vrijwillig in begeef,
of ook die ik elk oogenblik kan verlaten. Dan toch is mijn onderwerping
aan die tirannieke overmacht mijn eigen wilsdaad en gevolg van eigen
keus, en heb ik het dus mij zelven to wijten, indien de wetsbepalingen
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of usantien, waaraan ik mij to onderwerpen heb, mijn vrijheid to na
komen.

Treedt iemand in eon gilde, dan spreekt het vanzelf, dat hij dan ook
naar de regelen van het gild zijn arbeid en fabrikaat heeft in to richten.
Wordt iemand lid van een afschaffings-vereeniging, dan ligt het in den
aard der zaak, dat hij zijn geld niet voor den aankoop van drank mag
besteden. Of ook sluit iemand zich aan bij een anti-slavenbond, dan be-
hoeft het goon betoog, dat hij met menschenroof goon winste mag doen.

Zelfs van een kerk geldt dit.
Wel staat een kerk to dezen opzichte volstrekt niet met een gewone

vereeniging gelijk, en weten we zeer wel, dat men tot een kerk reeds
behoort door zijn geboorte, of althans door de sacramenten van Doop en
Besnijdenis, maar zoolang uittreding elk oogenblik vrijstaat, mag kerke-
lijke dwang, hoe ver ook uitgestrekt, toch nooit een verkorting hoe ten
van de rechten der conscientie.

Immers, zoolang ik, kunnende uittreden, niettemin in mijn kerk blijf,
is de dwang aan mijn conscientie aangedaan eon dwang dien ik zelf
duld, en waa.rvoor ik dus in dat dulden zelf mee verantwoordelijk sta.

De rechten en vrijheden van de enkele personen zijn tegenover corpo-
ration van dezen aard dan ook volkomen genoegzaarn verzekerd, indien
de overheid maar zorg draagt: 1. dat niemand tegen zijn wil gedwongen
worde tot eenige vereeniging toe to treden; 2. dat ieder, zoodra hij
zulks verlangt, uit een vereeniging, waarin hij verkeerde, weer kunne
uitgaan; en 3. dat hem om dit uittreden door de ontevredenen goon
overlast worde aangedaan.

Dit laatste geldt zelfs van verbindingen ad vitam aangegaan, b.v.
van de kloosterbeloften. Niet alsof de overheid over het al of niet wensche-
lijke van zulke altijddurende geloften zou be oordeelen hebben; maar
omdat de mogelijkheid behoort onderscheiden to worden, dat iemand tot
zulk een gelofte moor overgehaald dan door de conscientie gedwongen
was, -- en alsdan de gelegenheid van zulk een verbintenis betwistbaar
zou worden.

Vooral echter dient de overheid onvoorwaardelijk het recht tot onver-
wijlde uittreding to handhaven bij elke verbintenis van o n z e d e l ij k e
aard; en de voorgekomen gevallen, dat een hoer b.v. door haar waardin,
op grond van gedane beloften, gedwongen word tegen haar zin in zulk
een huis van ontucht to blijven, is een der ergerlijkste beleedigingen,
die aan het rechtsgevoel zijn aan to doen. Verbintenissen van dien
aard moesten zelfs bij civiele actie over het mijn en dijn, kort en good,
als niet bestaande worden aangemerkt en zelfs terugbetaling van voor-
schotten nooit door den rechter aan de gedaagde partij worden opgelegd.
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§ 128. Geen bemoding met inwendige aangelegenheden.

Maar met het strong en onverbiddelijk vasthouden aan het recht van
vrije uittreding loopt de taak der overheid 'ten opzichte van doze cor-
poratien dan ook af.

Misschien zou het nog zijn nut kunnen hebben, dat de verplichting
aan deze corporation word opgelegd, em bij het aannernen van nieuwe
leden hun vooraf een duidelijke omschrijving ter hand to stellen van
de verplichtingen, waartoe men zich verbond. Maar indien de vrijheid
om nit to treden slechts to alien tijde ongedeeld blijve, komt ons zelfs
deze voorzichtigheidsmaatregel overtollig voor; daargolaten nog de on-
mogelijkheid voor menig toetredende, om de strekking van eon statuut
of reglement te doorzien.

Aileen zou men, ter voorkoming van misbruik, bij inrichtingen, die
haar loden van de buitenwereld afsluiten, nog den maatregel kunnen
invoeren, om eenmaal per jaar, aan eon iegelijk die in zulke inrichtingen
verblijf houdt, door een onafhankelijk overheidspersoon te doen weten.
dat zijn recht tot uittreding, zelfs op staanden voet, hem onverkort is,
en te doen vragen: ,,of hij of zij van dit recht ook gebruik wenscht to
maken."

Maar verder gaan mag de overheid niet.
Elko poging b.v. om door de wet binnen de muren der kerk te

dringen en de kerk in haar vrije levensbeweging te belemmeren, is geen
handhaving, maar verkorting van het recht. Dit komt der overheid niet
toe. Zelfs niet tegenover een zoo machtige organisatie als die van Rome.

Hot recht tot uittreding moet ze ook tegenover Rome zoo onverbiddelijk
handhaven, dat een Roomsche bevolking op eon dorp in Noord-Brabant,
die een uitgetreden lid krenken wilde, desnoods door het inkwartieren
van een voltallig bataillon in bodwang werd gehouden. Deed ooit zulk
een aanranding op de publieke vrijheid zich voor, dan moot de overheid
weten door te tasten, ook al kostte een enkel geval haar eon tonne
goods; en er mag in het nieuwe Strafwetbook wel op gerekend, om
met name zulke aanrandingen van de persoonlijke vrijheid met zeer
aanmerkelijke straffen strafbaar te stellen.

Doch, mits dat Oene recht bevestigd zij', is de grens der staatsmacht
ten doze dan ook bereikt. Of iemand om zijn uittreding zijn klandizie
verliest; of zijn vrienden hem in den steek laten; of misschien zelfs zijn
eigen vrouw hem een deel harer liefde onttrekt; dat, en zooveel moor,
zijn particuliere gevolgen, waar de overheid niet mee rekenen kart en
niet mee rekenen mag; en die iemand dan ook desnoods voor zijn over-
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tuiging over moet hebben, zal die overtuiging de moeite om haar te
eerbiedigen, waard zijn.

§ 129. Pabliekreehtelgke corporation van politieken aard.

Maar geheel anders vertoont zich deze plicht der overheid tot be-
scherming van de rechten van enkele personen, zoodra er sprake komt,
niet van levenskringen, w a a r men uit kan als men w i 1, maar
van die andere, waartoe men behoort, door di en men er i s.

Een kind b.v. kan niet naar eigen wilkeur zijns vaders gezin uitgaan.
En evenzoo kan niemand in Nederland wonen, of hij moot in een
provincie wonen; en wederom niet in een gewest vertoeven, of hij
moet tevens wonen in een gemeent e.

Nu kunnen we den band van het huisgezin hier onbesproken lateen;
deels wiji doze band slechts de'minderjarigen bindt, en deels wij1 hij met
de gewestelijke en gemeentelijke autonomie niet rechtstreeks saamhangt.

Maar wel dient over die gewestelijke en gemeentelijke autonomie zelve
gehandeld.

Immers eertijds zijn de autonomische rechten van deze levenskringen
metterdaad zoo roekeloos ver uitgebreid, dat het recht tot zelfbeheor
letterlTc in een buitensporig recht tot overheersching van den enkele
ontaard was.

Dit was niet boos bedoeld; eer geraakte men er ongemerkt toe;
maar het was niettemin ondraaglijk.

Er bestond ook in ons land vrijheid, o, ja, vrijheid tot in hot
bandelooze soms; maar, let wel, voor de corporatie, niet voor den
burger als mensch en familiehoofd.

De burgers mochten doen wat hun aanstond, maar om dit als burgers
te kunnen doen, sprongen ze met den enkel en burger om naar
hartelust en willekeur,

Dit liep vanzelf uit op oligarchic en nepotisme, en hracht ons zoo
van lieverlee in een toestand, die, onder den schijn van vrijheid, de
overgroote meerderheid in een onwaardige verhouding van onderwor-
penheid, bijna van slavernij, hield, en alzoo oorzaak word, dat de
veerkracht van den Staat te gronde ging en de verbittering in het hart
der burgers niet meer was te bezweren.

§	 Tussehengeledingen.

Als reactie tegen dit onhoudbare was de omwenteling van het laatst
der vorige eeuw, nu afgescheiden van de wijze waarop ze zich toedroeg,
in zedelijken zin dan ook volkomen gerechtvaardigd.
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Dit tiranniseeren van de massa door eon coterie „Sta.atschen" was
toch evenmin duldbaar, als thans weer de tirannie ondraaglijk begint to
worden van de coterie der liberalisten. Vooral overmits in den Hol-
landschen volksaard dit „door clubjes den Naas willen spelen over de
massa" van oudsher al in zit.

Alleszins billijk ware het dus geweest, indien men, (lit kwaad inziende,
de working van doze tusschenschakels, tusschen de staatseenheid en de
eenheid van den burger, zonder haar natuurlijke veerkracht to knakken,
door vroede inrichtingen van Staat en wijze wetten, binnen haar juiste
grenzen had teruggedreven.

Dit zou inspanning hebben gekost; niet opeens met den Franschen
slag pasklaar zijn geweest; en eerst door langzame ontwikkeling in zijn
gewenschten stand zijn gekomen; maar zou, eenmaal gereed, dan ook
de natuurlijke levensuiting van het organisme der natie weldadig, niet
storend, hebben aangedaan.

Men zou dan de natuurlijke levenskringen van gezin en gemeente en
gewest in hun voile kracht en werking gelaten hebben, maar tevens bet
onschatbare dubbele voordeel hebben verkregen; dat a. aan den b o-
v e n k a n t de samenwerking van deze kringen door den sterken arm
der rijksoverheid verzekerd werd: en b. aan den bened en kant
door wettelijke bedingen de rechten en vrijheden der enkele personen
tegenover de corporatien beveiligd stonden; en... het land, of, wat
nicer nog zegt, de natie zou hebben gebloeid.

Maar, tegen dien langen, moeielijken wog opziende, vond de Fransche
revolutie het veel eenvoudiger, op eenmaal al doze lusschenschakelen
weg te slaan en den enkelen burger nu rechtstreeks in aanraking te
brengen met de overheid van het Rijk. Hem van ci t o yen to maken
administrel

Daartoe word de macht dezer corporatien dan ook derwijs gefnuikt,
dat ze niets dan een „bedienende" macht, d.w.z. een volstrekte a f ha n-
k e l ij kheid overhielden, en, aldus van alle kanten verminkt en van
haar natuurlijke organen beroofd, elke zelfstandigheid en dus ook elke
mogelijkheid van veerkrachtige levensuiting, moesten inboeten.

En door dien forschen maatregel was het nu ja wel uitnemend ge-
lukt den enkelen burger te beschermen tegen corporatien, die, aan den
ketting gelegd, hem nu ook niet meer deren konden; maar was tevens
aan het nationale welzijn de dubbele schade toegebracht: 1°. dat de
fijnere bewerktuiging van het nationale leven verlamd was; en 2°. dat
de enkele burger, alsnu van de tirannie der corporatien bevrijd, onder
het juk kwam van de nog veel drukkender tirannie der parlementaire
meerderheid.
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Het onderscheid tusschen fijner en grovel- bewerktuigde organismen
bestaat immers juist daarin, dat bij de grovere, b.v. bij zeekwabben, het
hoofdorgaan bijna zonder tusschengeledingen op de enkele
deelen werkt; terwijl bij de fijnere, b.v. bij bet menschelijk lichaam, juist
omgekeerd elke groep van deelen een in zekeren zin zelfstandig orgaan
vormt, dat als tusschenschakel tusschen de hersenen en de enkele cellen
dienst doet. Ons hersenweefsel heeft immers geen macht over een eel
in bet spierweefsel van uw arm clan door den tusschenschakel van het
aderen- en zenuwweefsel dat de spier van uw arm beheerscht.

Door de revolutie zijn we ook op staatkundig gebied derhalve van de
f ij n e r bewerktuigde tot de grower bewerktuigde organismen afge
daald, en is ons politick karakter steeds minder „menschelijk", di. min
b u rn a a n, geworden.

§ 131. Rechtsbeseherming voor individuen en ondergesehikte
corporation.

Daartegenover kan de antirevolutionaire Staatsleer dus wel geen
anderen weg inslaan, dan die in „Ons Program" is aangewezen: cl.i.

om aan to dringen op een allengs weer electriseeren en bezielen van
de nu gevoelloos geworden organen, als gewestelijke en gemeente-
lijke levenskringen, tusschen de rijksoverheid en de enkele gezinnen
behooren in to staan.

Maar, om dan ook ten andere dit weer vrijer en zelfstandiger maken
van deze levenskringen gestrengelijk aan deze beide voorwaarden to
linden: 1. dat de wijze, waarop bet gezag in doze kringen tot stand
komt, aan een desbetreffende landswet conform zij, en 2. dat er tegen
onrechtmatige handeling of gezagsmisbruik ten alien tijde en voor een
iegelijk verhaal zij bij een onafhankelijken rechter.

Dien dubbelen waarborg moeten de enkele familiehoofden bezitten
tegen de corporatien van gemeentel ij k bestuur, en evenzoo de en-
kelc gemeenten tegenover de corporatien van ge westel ij k bestuur.

Maar is aan die dubbele voorwaarde voldaan, laat men dan voor het
doorwerken der vrijheid ook voorts zonder zorgen zijn. Want, al zal er
ook dan nog altijd veel aan den goeden loop van het zeer samengestelde
raderwerk haperen, er zal dan toch een natuurlijk en gezond op elkander
inwerken ontstaan van de verschillende nationale organen; en de vrij-
heid — dat men het toch inzien wilde 1 — zal to fierder en to edeler
-van aard zijn, naarmate ze niet !anger als aalmoes u in den schoot wordt
geworpen, maar door uw eigen krachtsinspanning, en. desnoods in een
worsteling met de machthebbers, door uw wilskracht veroverd is.



TWAALFDE HOOFDSTUK.

ONZE STATEN EN RADEN.

Opdat de Staten-Generaal in de natie worte-
len; het yolk niet slechts in naam vertegen-
woordigen ; en in hun saimstelling niet langer
een krenking van het recht der minderheden
opleveren ; eischt zij de invoering van een ander
kiesstelsel, en ter voorbereiding daartoe, ver-
'aging van den census. (Program Art. 11.)

I.

DE OUDE EN DE NIEUWE STATEN.

§ 132. Historische beteekenis van onze Staten en Raden.

Thans zijn we aan het kiesstelsel toe.
Het Yolk, dit bleek ons reeds vroeger, moet mee kunnen spreken; de

natie behoori meê to consulteeren; er dient een volksvertegenwoordiging
te zijn, in kleiner en in grooter kringen; — rest nu maar de vraag, hoe
we tot dien einde aan onze Staten en onze Raden komen zullen, en in
wat wijs de kringen dezer gekozen mannen werken zullen op elkaar.

Om de hoofdquaestien, die zich hierbij voordoen, met eenige orde to
behandelen, beginnen we met op het begrip en de historische beteekenis
te wijzen van onze Staten-Generaal.

De „Staten" zijn geen personen, maar volksgroepen, die zich door
personen laten vertegenwoordigen. De gekozen leden zijn derhalve niet
zelven de „Staten", maar slechts de representanten van die „Staten",
en die „Staten" moet ge zoeken, niet op het Binn en h o f, maar in
het 1 a n d.

Onder „Staten", ook wel „standen" of „stenden" genoemd, verstond
men namelijk van oudsher een groep burgers, die door gelijkheid van
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uorsprong, van ambt of levenspositie, gemetenschappelijke belangen te
verdedigen hadden.

Nu nog leeft dit in het spraakgebruik. Er is een boerenstand, eel),
bandelssiand, een handwerksstand, een burgerstand, enz.. Altegader
namen die aanduiden, dat men de boeren, de kooplieden, de arbeiders,
de burgers enz., zich denkt als volksgroepen, die in het publieke levees
gelijksoortige, en dus gemeenschappelijke, belangen wenschen te ver-
dedigen.

„Staat" en „stand" nu waren oudtijds volkomen gelijkluidende ter-
men. 1) Aileen met dit onderscheid, dat „Staat" alleen van die hoogere
standen gebezigd werd, die tot polilieke beteekenis waren opgeklommen,
en die dus „een staat voeren" konden.

Feitelijk losten deze hoogere standen zich destijds in drie „staten" op,
t.w. in den staat der geestelijken, den staat van den adel en den staatt
der poorters of der burgerschap. De boerenstand werd daarbij gerekend
door den adel vertegenwoordigd te zijn; terwijl de kooplieden, de man-
nen van trafieken en de handwerksgezellen, meeliepen onder de poorters.

Deze drie standen of staten nu: de geestelijken, de ridderschap en de
steden, traden voor de verdediging van hun rechten tegenover de gra-
felijke of hertogelijke hoogheid, niet hoofd voor hoofd, maar e n corps
op. Alle geestelijken vormden sadm eerie curie; de adel een tweede
groep; terwijl de steden als derde corps zich aanmeldden. En nu hadden,
naar oud-Germaansche tradition, bij dat en corps opkomen wel alle
leden dezer standen of staten in persoon kunnen verschijnen, maar om
het ongerief van het groote aantal, vond men allengs beter, een d e 1 e-
ga tie voor alien saarn te laten optreden, zoodat allengs de vertegen-
woordiging uit drie delegatien kwarn te bestaan: 1. een delegatie uit
den staat of stand der geestelijkheid; 2. een delegatie nit den staat of
stand tier ridderschap; en 3. een delegatie uit den staat of stand der
steden.

§ 133. Kan vroegere werking.

Oorspronkelijk waren „de Staten" dus eon vergadering van drie
delegatien, eene uit elk der drie staten of standen die tot politick
aanzien waren opgeklommen.

Toen nu door de Utrechtsche Unie de Staten van zeven gewesten zich
bondgenootschappelijk aaneensloten, moest er natuurlijk uit deze zevcn
vergaderingen der gewestelijke Staten nog bovendien een cent r ale

1) Cf. Kilian in voce: stand; status, conditio, en in voce: staa t, status, conditio.



OMB &PAM EN BADEN.	 187

vergadering gekozen voor de gemeenschappel ij k e belangen van
alle gewesten. En wijl men nu de eenheid der getinieerde gewesten
„de Generaliteit" placht te noemen, gaf men toen aan deze centrale
delegatie den naam van Staten-g eneraa 1; brengende van toen af
tevens voor de Statenvergadering der graafschappen en hertogdommen
den titel in zwang van Staten-p rovinciaa I.

De naam van „Staat" voor Land of Rijk, thans zoo algemeen, is dan
ook een naam van later dagteekening, en ontstond eerst toen men door-
drong tot het besef, dat elk man van eere, behalve de gemeensch aps-
banden met zijn s t an dgenooten, óók nog in een algemeen verband met
al zijn I an dgenooten staat; en dat men dus niet alleen lid is van een
der vele staten of standen, waarin het yolk organisch onderscheiden is,
maar ook lid van dien eenen staat of stand, waartoe alien behooren,
door het feit zelf dat ze ingezetenen zijn van het Rijk.

Aldus ongeveer was de historic van onze „Staten". Zoo die van Frank-
rijks „Etats generaux". Zoo ook die van de Duitsche Stenden, van de
Engelsche Parlements-huizen, en van de Spaansche Cortes.

Overal in Europa is de volksvertegenwoordiging uit het organisch
volksverband voortgekomen. En daarin eerst is uit de onderscheiding
der verschillende staten of standen het besef geboren van dien
é e n e n Staat, waartoe alien behooren: t. w. van het Rijk.

Slechts zij bier nog bijgevoegd, dat men oudtijds hierbij z edel ij k
te werk ging, en dus de minderheden eerde. In aantal toch waren
natuurlijk de geestelijken en de adel veel minder dan de poorters. Bij
stemming „gelijk op" zou dit er dus eenvoudig toe geleid hebben, dat
de poorters alle s, adel en geestelijkheid niets hadden vermocht. En
om dit kwaad nu to keeren, bepaalde men in Engeland, dat adel en
geestelijkheid een afzonderlijk Huis zouden vormen: bet Uppe r-H o u s e,
dat af kon stemmen wat de overige Staten van het Rijk: het Lowe r-
H o u s e, wilden doordrijven; stelde men voor Frankrijk den regel in:
dat elk der drie etats als zoodanig slechts een stem zou uitbrengen;
en zocht men in Duitschland en Scandinavia door indeeling in curie%
tegen onderdrukking der minderheden te waken.

§ 134. De drie politieke standen van onze Grondwet.

Order onze tegenwoordige staatsregeling nu heeft men wel den vorm
van deze instellingen bijgehouden, maar het wezen er uit later
wegglippen.

Met de maatschappelijke standen toch, die ook nu nog feitelijk in het
land bestaan, rekent onze Grondwet volstrekt niet meer; maar decide
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daarentegen tot 1887 de ingezetenen van het Rijk geheel wilkeurig in,
in drie andere staten, standen of groepen: t. w. 1. de hoogstaangtesla-
genen; 2. de lieden die van f 20—f 160 in hoofdsom aan directe Casten
betalen; en 3. dezulken die daar beneden vallen.

Van deze drie staten, standen of groepen nu telt de eerste ongeveer
slechts 1200, de tweede niet meer dan circa 100,000, en de derde
1,500,000 leden, en desniettegenstaande heeft men goedgevonden, dezen
derden staat of stand van alle politieke rechten ontbloot te laten, en
alien politieken invloed in handen te spelen van de twee eerste, kleine
staten of standen: die der „hoogstaangeslagenen" en der „census-beta-
lend en ."

En om nu te voorkomen, dat deze 1200 „hoogstaangeslagenen" nu
weer overstemd zouden worden door de „census-betalenden", heeft men,
nogmaals een oud model valschelijk nabootsend, deze twee staten nu
wederom in t wee K amers gesplilst, zoodat nu in de Eerste Kamer
uitsluitend de leden van den stand der „hoogstaangeslagenen" zitten,
en in de Tweede de gekozenen der „census-betalenden", met recht over
en weer om elkanders besluit te vernietigen.

Vergeleken bij wat eertijds bestond, dus blijkbaar geen verbetering.
Immers, al kan niet ontkend, en al loochenen wij dan ook niet, dat

de vroegero staten van „geestelijkheid, ridderschap en steden" op hadden
gehouden bij de realiteit der maatschappelijke toestanden te passen, wij1
de standen of staten in den boezem van liet yolk zich van lieve,rlee
anders gegroepeerd hadden, toch zal niet licht beweerd, laat staan
bewezen, worden, dat de tegenwoordige indeeling van het yolk in
„staten" hierin verbetering bracht.

Nu toch berust de geheele indeeling in de drie „staten" van „hoogst,
aangeslagenen", „census-betalenden" en „niet-kiezers", uitsluitend op
een altijd valschen en onzedelijken financieelen maatstaf; — rn a a k t
men een indeeling in „staten", in pleats van de „standee te nemen
die er z ij n, wat dus hoogstens uitloopt op een fictie. En behelpt men
zich, wat nog verderfelijker werkt, met „standen", die niet meer
corps kunnen optreden, en dus, op den keeper beschouwd, niet Bens
„staten" zijn, al blijft men ze ook met den eerenaam van ,Staten-
Generaal" sieren.

Dat dit valsche systeem nog onhoudbaarder moet werken bij de
Provinciale Staten, zal in het oog springers, zoodra men er op let, dat
in deze vergadering slechts een staat of stand, t. die der „census-
betalenden", meespreekt; terwijl eindelijk bij de Gemeenteraden elk
begrip van organisch verband volkomen te loor gaat, en er, bij de
ontstentenis zelfs van kiesdistricten, niets dan een aggregaat van een-
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lingen, die men kiezers noemt, voor het behartigen der politieke be-

langen overblijft.
En al moet nu erkend, dat de nieuwe regeling van het kiesrecht in

de additioneele artikelen van 1887 dit kwaad getemperd heeft, toch is
het stelsel gebleven wat het was. Nog altoos de Brie standen.

§ 135. Consequentien van het revolutionair beginsel.

Tweeslachtig is dit stelsel door en door; hinkende op twee gedachten;
en juist door die halfheid zonder veerkracht om ons in politieken zin
te verheffen.

Immers, het houdt de vo rmen nog min of meer bij van de oude,
eenig goede, historische volksvertegenwoordiging, die men de organ i-
sehe pleegt te noemen; maar schuift in dien ouden vorm de nieuw-
bakken, revolutionaire idee van den atomistischen Staat, die uit
eenlingen op een hoop is geworpen, en haar uitdrukking vindt in het
algemeen stemrecht van alle individuen.

Naar dat revolutionaire stelsel toch zijn er gem „staten" of „standen"
of „groepen" in het yolk, maar is de natie niets dan een groote massy
eenlingen of individuen, die geen ander politiek verband of geen andere
sociale geledingen hebben dat het eerie hooggeloofde „Staatsverband".

Tot zijn zuivere uitdrukking komt dit stelsel dan eerst, als elk dezer
eenlingen of individuen, man voor man, op den tel af, met volkomen
gelijkheid van rechten, mee kan beslissen over het bestuur van 's lands
zaken, d.i. dus door het algemeene stemrecht; of men het erkennen wil
of niet, van elk atomistisch staatsbegrip de onontwijkbare consequentie.

Dat men doze eenlingen daarbij nog in districten indeelt, geschiedt
gemakshalve, maar is, welbezien, toch eon ongepaste straalbreking van
het zuivere licht, dat uit de keus der eenlingen op het algemeen belang
moot vallen.

Zooals Napoleon het dreef : „een volksstemming van alle Fransche
individuen, ongedeeld en ongebroken, over heel het land, op een dag l"
— dat zou eigenlijk het ware zijn.

Waar dan nog bij dient gevoegd, dat het twee-Kamerssysteem op dit
standpunt volkomen onzinnig en. ongerijmd is, en de „A ssemblee
national e" er dan ook wel voor gewaakt heeft, dat er geen S en a a t
nevens haar opkwam.

Zooals Vorst Von Bismarck het nu in het Duitsche Rijk maakte:
„een Rijksdag, waartoe alle Duitsche individuen kiezen", gin behoort
het naar den eisch dezer doctrinairen allerwegen to worden I

Zoowel het twee-Kamersstelsel als de censusbepaling, zijn dan ook
tegen den eisch van het systeem.
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En wijl er nu ook in dit stelsel een logica schuilt, die onverbiddelijk
op haar doel algae, baat geen weerstand en is er goon stuiten aan, of
„de heelers" zullen het ook ten dezen van „de halven" winnen, en over
lang of kort wordt „é é n Kamer en voor alien het stemrecht!" eon

volksgeroep, dat ge niet meer smoort.
lntusschen, z66veel consequentie vooralsnog niet aandarvend, heeft

nu het liberalisme in ons kleine landje gewaand, eon proefstuk van zeer
loffelijko wijsheid to geven, door dozen „nieuwen wijn" voorshands in
„oude lederen zakken" te doen, en betrad mien dus den weg om door
laakbare dubbelhartigheid zichzelf en het publiek te misleiden.

Men koos, feitelijk en wat het wezen aangaat, voor de theorie der
revolutie; maar behield desniettemin nog den vorm van de oude
organi s c he staatsleer.

Daar stak de leugen van hun stelsel in.
En, gelijk nu altijd, zoo is ook hier de straf die leugen op de hielen

nageloopen.
Er Wm geen zegen op rusten.
En al wat men na jaren worstelens en jaren tobben inoogstte, was

dan ook niets dan spot en machtel.00sheid.
Want, in trouwe, laat ons er toch niet blind voor zijn: onze tegen-

woordige Staten hebben, noch bij het yolk e e r e, noch over het yolk
macht,

CORPORA.TIETE STATEN.

§ 136. Organische volksvertegenwoordiging.

Zoo bleek dan, dat ons thans geldend stelsel van vertegenwoordiging
hinkt op twee gedachten, doordien het in den grond belichaming wil zijn
van de Fransch-revolutionaire beschouwing, die in eon yolk niets
meer noch iets edelers ziet dan „een hoop zielen op eon stuk gronds";
maar voor den vorm de oude tradition van organische vertegen-
woordiging nog huldigt, door het indeelen van de natie in drie standen:
(lien der „hoogstaangeslagenen", dien der, „census-betalenden", en dien
dien der „onmondigen". Bleek voorts, dat dit stelsel door den innerlijken
drang van zijn beginsel dien ouden vorm allengs of moet werpen en
op weg is naar het algemeen stemrecht. En block duidelijk, dat nu
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reeds in de Staten-provinciaal en in de Gemeenteraden het atomisme
der individuen tot onbeperkte heerschappij kwam.

Ziende nu op dit verschijnsel, oordeelt de antirevolutionair, dat dit
desorganiseeren van de natie hoe eer hoe beter gestuit dient, teneinde
met name in het stelsel van verbegenwoordiging het organisch volksver-
band weer tot zijn recht te laten komen, om, na uitstooting van Ae

fouten, die het eertijds aankleefden en ontsierden, alsnu zijn natuurlijke
en geleidelijke ontwikkeling voort to zetten.

Het antirevolutionaire staatsrecht grondt dozen eisch op de overwe-
ging, dat eon natie nu eenmaal eon organisme i s; niet anders darn
organisch bestaan kan; en, hoe fijner ze zich ontwikkelt, des te fijner
ook de draden en weefsels van dit volksorganisrne spant. Of, wil men
dezelfde zaak in moor practischen vorm uitgedrukt, dan doet ze dozen
eisch rus ten op het onloochenbare feit, dat niet slechts de enkele per-
soon of het individu, maar ook groepen van personen, belangen, die
hun als g r o e p gemeenschappelijk zijn, op sociaal en politiek terrein
to verdedigen hebben.

De menschelijke maatschappij bestaat, althans in beschaafde landen,
nn eenmaal feitelijk uit standen, uit groepen, uit gemeenschappen van
personen. Gelijkheid van individuen is er niet en kan er niet zijn, een-
voudig omdat er verschil bestaat van afkomst, van aanleg, van opvoe-
ding, van bedrijf, van bezit en van levensrichting. En is nu ongelijkheid
reget, dan spreekt het vanzelf, dat er te midden van doze algemeene
ongelijkheden toch ook weer groepen van wel gelijkgezinden of wel
gelijkbedeelden ontstaan, die er belang bij hebben, om hetgeen him
gemeenschappelijk aangaat, dan ook met vereenigde macht tegen an-
dersgezinde groepen te verweren.

Doze, nieL bij verdrag of uit willekeur g e ma a k t e, maar nit den boe-
zem der natie vanzelf g e bore n, groepen vormen derhalve als ware
het de „ledematen" en de „geledingen" van dat groote „lichaam", dat
men „volk" noemt, en wijl nu eon lichaam eenmaal niet anders dan

zijn geledi;ngen bestaat en niet anders dan door zijn geledingen.
zich uiten kan, zoo is ook olke volksvertegenwoordiging als valsch
gedacht to verwerpen, die de natie hetet, zich op regelmatige wijze,
door deze geledingen, d.i. organisch, uit to spreken.

Goode Staten-goner a al zouden dus (onder zekere bedingen, waar-
over later) gekozen behooren worden door de Staten-p r o vin ci a a 1;
die Staten-provinciaal door de gemeenteraden; en die gemeenteraden
eindelijk door de gemeentelijke c or p o r ati e n; bijaldien de natie
weer naar behooren „in o r ganis c h verband" haar zin en neiging
zou kunnen openbaren.
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§ 137. Gilden.

Maar; en dit is het grootste struikelblok dat voorshands aan de
verwezenlijking van dit denkbeeld in den weg ligt; door de Fransebe
revolutie zijn die gemeentelijke corporatien geweldig uiteen geslagen
niet dan zeer langzaam kan doze eerste geleding in het organisch yolks-
verband weer aangroeien.

Hierbij hebben we natuurlijk het oog vooreerst op de gilde n; eon
soort corporatien, die voor de stedelijke besturen precies hetzelfde
waren, wat men de staten of stenden voor het landsbestuur noenntie,
d.w.z. de georganiseerde groepen in de gemeenten, die, ter verdedigin.g
van haar gemeenschappelijke belangen, als corporatien, allengs ook
politieke macht verwierven.

Het ontstaan en de beteekenis dier gilden ook maar in grove trekken
to schetsen, valt uiteraard geheel buiten het bestek van deze artikelen.
Toch dient bier herinnerd, dat de gilde, reeds blijkens den ver reikenden
invloed der bekende s c h u t t e r sgilden, volstrekt niet alleen op hand-
werken bedrijven doelde, maar in het algemeen op „elke corporatieve
aaneensluiting van burgers tot eon gemeenschappelijk doeleinde" sloeg.

Van lieverlede gelukte het aan deze gilden, aandeel in het bestuur to
verkrijgen; niet slechts over zaken hun belangen rakende, maar ook van
algemeene strekking; en vooral in. de vrije Duitsche steden en de nog
machtiger steden van Vlaanderen en Brabant, klom de macht dezer gilden
zelfs zee hoog, dat ze feitelijk de „schepenen en radon" in hun bedwang
hadden, en men het aan. Van der Werf o.a. bij Leidens beleg wat
euvel afnam, dat hij zonder raadpleging der „kwartierdagen" (d.i. van
de samenkomst der gildendelegatien) met den vijand onderhandeld had.

Dat nu de naijver dezer gilden onderling, de pressie door doze gilder
op de enkele personen uitgeoefend, en het dwarsboomen dat ze telkens
schout en schepenen deden, allengs tot verwarring en onhoudbaarheden
voerden, wordt onzerzijds in het minst niet betwist; mits men er van den
anderen kant OOk maar eon oog voor hebbe, dat zich, in weerwil van
dit gehaspel, door deze gilden eon zeer krachtig burgerleven ontwik-
kelde, en de „public spirit", waar onze eeuw zulk een heimwee na.ar
toont, destijds, dank zij de actie dozer corporatien, metterdaad
bloeide.

Al geven we dan ook gaaf en grif toe, dat zoomin de organisatie der
gilden als die der stedelijke besturen, blijven kon wat ze op het laatst
der vorige eeuw was, en veeleer, als belachelijk en ergerlijk carricatuur
van eon grootsch verleden, onder den toorn der verontwaardigde burgerij

o e s t bezwijken, — toch blijven we het ten diepste betreuren, dat
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men ook ten opzichte der gilden toen eenvoudig opgeruimd en voor
afbraak verkocht, in stee van verbeterd en hervormd heeft. Daardoor
toch riep men dien gedesorganiseerden toestand in het 'even, die zich
thans in het verslappen van den burgergeest, in de toenemende onver
schilligheid voor de publieke zaak, en in de klimmende verwijdering
tusschen de bezittende en de niet-bezittende standen der maatschappij
zoo bitterlijk wreekt.

Niet alsof ook dit kwaad onherstelbaar zou zijn.
Integendeel; nu reeds ziet men in de Kamers van koophandel en in,

de Arbeidersvereenigingen de organische levenskracht der natie weer
aan het work, om doze verbrijzelde geledingen to doen herstellen en
weer aangroeien.

Maar dit kost tijd. Dit zal niet zonder geweldige stuiptrekkingen tot
zijn einde komen. En vooral; oak onze kinderen weten het; „den groci
in het been te hebben," doet pijn.

Toch groeit ook onder die pijn het organisch weefsel van lieverlee weer
aan, en indien onze huidige Kamers op het Binnenhof eens ,,Kamers in
ruste" zullen zijn, en een wetboek op den arbeid (waarover later) de
ontwikkeling dozer volksgeledingen bevorderen in plaats van belemmeren
komt, bestaat er ook voor onze steden alleszins op herwinning van vroe-
gere veerkracht hoop. En dit te meer, wijl de veranderde positie der
„heeren van de heerlijkheden" en „riddermatige goederen" ook de dorpen
en vlekken in deze ontwikkeling heeft doen intreden, en het gemeente-
wezen aldus door die uiterst gewichtige verandering thans tot nog veel
hooger beteekenis klimmen kan, dan het ooit in zijn beste dagen
bezat.

§ 138. Forming van nieuwe eorporatien, radon en staten-
provineiaal.

Om te passen op den veranderden toestand, zal doze nieuwe organi-
satie dan, onder vaste bedingen, aan elke groep van personen, die
aantooni, een gemeenschappelijk belang te vertegenwoordigen, naar met
vroed beleid gekozen evenredigheden, zulk een invloed op onze ge-
meenteraden behooren to verleenen, dat elke stand zijn zeggenschap
hebbe, en de gene geleding de ander& niet dooddrukke, maar in haa).

functie zoowel aanvulle als beperke.
Zulk een corporatie moot dan kunnen gevormd worden; al naar ge-

lang de bestanddeelen in een gemeente daarvoor in genoegzamen getale
aanwezig zijn; door lieden van adellijken oorsprong, van geleerden stand,
van vrij goederenbezit, van godsdienstige vereeniging, of van het school-

13
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wezen. En evenzoo door de landbouwers of producenten; door de lieden
van bedrijven en nijverheid, die het geproduceerde verwerken en berei-
den; en door de kooplieden en. kleine handelaars, die het bereide goed
aan den man brengen. Waar in de laatste plaats dan nog , noodzakelijker-
wijs in Kamers van arbeid bij zouden komen de menigte der arbeiders
en gezellen; de dienstbaren op bureel of in het huisgezin; en, wil men,
het officierscorps in groote garnizoenen.

Onder vaste bedingen en naar stipt geregelde evenredigheden, onder
goedkeuring van de Staten-provinciaal, en des noods onder recht van
appel op het rijksbestuur (opdat elke onderdrukking der minderheden
bleve buitengesloten) zouden doze corporatien dan recht van benoeming
voor de Gemeenteraden moeten hebben, met de vrijheid van keus om uit
of buiten heur midden to kiezen; onder exceptie alleen van de gods-
dienstige vereenigingen en de garnizoenen, bij wie keuze buiten de
geestelijkheid en het uniform dragend personeel allicht wet behoorde
to zijn.

Aldus zou in de Gemeenteraden het organische levee der burgerij zich
afspiegelen. In het eenvoudige dorpsleven zou dat organisch verband dan
uiterst eenvoudig; in het veelzijdig geschakeerde stadsleven uiterst saam-
gesteld en ingewikkeld zijn; maar in elke gemeente, 't zij stad of dorp,
zou elk belang of beroep, elke stand of Masse, dan toch zijn pleitbe.
zorger vinden, en voor den doodelijken broodnijd der „concurrentie" het
opbouwende element van „saamwerking" in plaats treden.

Voorts kon dan uit deze organisch gekozene Gemeenteraden worden
afgevaardigd naar de Staten-provinciaal, en dat wel met inachtneming
van zoodanige verhouding, dat, naar eon stad belangrijker was, ze ook
over to grooter invloed ter Statenvergadering kon beschikken.

Deze directe overgang van de Radon op de Staten zou dadrom noodig
zijn, wijl de ridderschap sinds 1793 wegviel, de geestelijkheid reeds in
de 16de eeuw alle rechtstreeksch zeggenschap in 's lands zaken verloor,
en de loontrekkende klasse der maatschappij, met den besten wil, in
geen provinciaal verband to brengen is. En dit to meer, overmits een
terugkomen op dit gedeeltelijk resultaat der historie noch gewenscht noch
uitvoerbaar zou zijn.

Immers, de adel en de heerschappen verloren in de meeste provincien
schier alle beteekenis en zouden hoogstens alleen nog in Gelderland,
Utrecht en Limburg tot eon zwak politiek bestaan to brengen zijn. Maar
vooral indien men aan de leden van dezen stand in steden en dorpen,
waar hun invloed ver genoeg reikt, b. v. in de residentie en in sommige
plattelandsgemeenten, recht van keus voor het raadschap in de gemeente
gunde, zou het een noodeloos repristineeren wezen van wat onherroe-
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pelijk voorbijging, indien men hen als stand nog liet optreden in de
Sta ten-provinciaal.

En wat de geestelijkheid betreft, is wel, vooral in Utrecht en Zeeland,
de invloed der prelaten eertijds machtig geweest; maar vooreerst gold
het reeds sedert de Reformatie steeds als regel hier to lande, dat „ker-
kelijk ambt" em „politieke besogne" niet saaingingen, en is ten over-
vloede het publieke recht der gezindheden o.i. genoegzaam gehandhaafd,
indien ook de godsdienstige corporatien, bij voldoende getalssterkte, een
deskundige in politieke zaken als tolk kunnen zenden naar den raad.

§ 139. Staten-Generaal.

Ten slotte zouden dan de aldus saamgestelde Staten-provinciaal, even-
eens op organische wijze, hebben of to vaardigen voor de Staten-
Generaa I, en dat wel naar verhouding van hun betrekkelijke betee-
kenis, die deels uit het bevolkingscijfer, deels uit de belastingkohieren,

ware op to maken.
Deze delegatie zou dan voorts bij geheel vrije keuze moeten geschie-

den, zoodat de Staten noch aan de categoric der hoogstaangeslagenen,
noch aan die van eenigen census gehouden waren. Slechts zouden de
gekozenen ingezetenen der provincie moeten zijn en ook na hun verkie-
zing in de provincie woonachtig behooren te blijven.

Langs dezen weg zou er derhalve een Staten-Generaal ontstaan, waar-
voor het levensbloed door al de aderen van het volksleven was doorge-
komen, en die inderdaad en in waarheid de uitdrukking mocht heeten,
van het yolk, zooals het als „levende, denkende en arbeidende natie"
in de werkelijkheid bestaat.

Men zou dan drie trappen van verkiezing hebben.
Ten e e r s t e voor elk lid eener corporatie een rechtstreeksch deelne-

men aan de verkiezing van den man, die doze corporatie zou represen-
teeren in de vroedschap van stad of dorp.

Ten tweede voor elk lid van den Gemeenteraad een recht tot mede-
aanwijzing van den man, die dozen raad zou vertegenwoordigen in de
Sta ten-provinciaal.

En ten derde eindelijk voor elk lid der Staten recht tot medeaf-
vaardiging van den verkorene, die voor het gewest zou zitten in de
SI aten-Generaal.

Waarom er intusschen, naast zulk een organische Statenvergadering
voor de verschillende belangen (die men het best met onze tegenwoor-
dige Eerste Kamer kan vergelijken) nog eon andere samenkomst van
s Lands Staten, meer van politiek karakter, dient op te treden (die
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moor aan onze Tweede Kamer zou doen denken) vereischt bespreking
in een afzonderlijk hoofdstuk.

POLITIEIIE STATEN.

§ 140. Tweeerlei Tolksgroepeering sociaal en politiek.

Door eon samenstelling van de Staten en Radon als in ons vorig
artikel word aangeduid, zijn we er intusschen nog niet.

Immers, door u i t s 1 u i tend op het organisch volksverband, in den
aangeduiden zin, het oog te vestigen, zou men onzerzijds in diezelfde
fout van eenzijdigheid vervallen, waardoor het liberalisme in het dwaal-
spoor raakte, en voorbijzien, dat er wel terdege in het yolk nog een,
ander verband ligt.

Gelijk er namelijk, om nu door een beeld onze bedoeling toe te
lichten, aan een stoomschip van achteren niet alleen een s c h r o e f zit,
waarop de kapitein goon invloed kan oefenen dan door tusschenkomst
van geheel het saamgestelde raderwerk, dat den stoom eerst op de cy-
linders, van daar op de hefboomen, en aldus eerst op den stang ,, die
spil der schroef is, werken doet; maar ook een r o e r, dat de stuurman
rechtstreeks zelf links of rechts doet keeren, al naar zijn vingeren om
de pennen van het stuurrad spelen; — zoo ook is het in het organisms
van . den Stant.
De s t u w k r a c h t, waarmee het yolk op het pad van waarachtige
ontwikkeling kan warden voortgedreven, werkt niet dan door het saam-
gestelde organisme van corporation, gemeenten en gewesten. Maar de

rich tin g, waarin die stuwkracht het „schip van Stant" zal voortbe-
wegen, wordt op moor rechtstreeksche wijze bepaald door het levensbe-
ginsel en de levensbeschouwing, die gekweekt wordt in den huiselijken
kring.

Om een voorbeeld to nemen.
Als er sprake is van het invoeren, uitbreiden of afschaffen van een

patentbelasting, dan komt hiermee een belang aan de orde, waarover
strijd nntstaat tusschen de verschillende corporatien en groepen der
maatschappij. Roomsche boeren zullen dan met godloochenende boeren
zich vereenigen tegen godloochenende of ook Roomsche burgers, oin
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van den landbouw het patent of te weren. En, omgekeerd, zullen even-
zoo orthodoxe stedelingen zich alsdan met moderne dito verbinden, om
de verweerkracht te breken, die het privilege voor den landbouw be-
stendigen wil. Dan werkt dus het or ganisch verband en moeten de
standsbelangen en plaatselijke of gewestelijke verhoudingen den door-
slag geven.

Maar is nu, omgekeerd, b.v. de schoolquaestie twista.ppel, lossen
op eenmaal al die standsverbindingen van boeren en burgers zich op,
en ziet ge den orthodoxen Boer met den orthodoxen stedeling, den bakker
met den rentenier, den koopman met den hoogleeraar saamwerken, om
den overmoed van het liberalisme to breken. D.w.z. dat men dan van
het corporatieve volksverband niets to merken komt, maar ontdekt hoe
er nu rechtstreeks door den geest, die hart en huis bezielt,
gewerkt wordt op de te nemen beslissing. Ja, zoo waar is dit, dat op
schoolterrein zelfs de „corporatie van het schoolweze n", di. de
stand der schoolleeraars, uit elkaar springt, en de orthodoxe onderwijzer
de zelfverloochening bezit om liever de tractementsverbetering van zijn
stand to belemmeren, dan dat hij mee zou werken om het valsche
beginsel dieper wortel to doen schieten.

§ 141. Dubbele Staten.

Dit feit, dat nog door tallooze voorbeelden ware te versterken, toont
derhalve, dat er op regeeringsterrein tweeerlei soort van beslissingen
zijn to nemen. Ten eerste beslissingen, die het yolk in zijn c o r p o r a-
t i e f verband raken; en ten andere beslissingen, die betrekking hebben
op de politieke geestesrichtin g, waarin het yolk door zijn over-
heid zal worden geleid.

Juist door deze onderscheiding voorbij to zien, heeft het aloude Staats-
recht in deze landen te kort gedaan aan de ideale beteekenis, die aan
alle politiek, zal ze haar imam met eere dragen, moot eigen zijn. Door
s 1 e c h t s corporatief te willen zijn, onthield men aan de geestelijke
eenheid der natie haar wettig orgaan. En eveneens is, door geen oog
veer deze onderscheiding to hebben, onze tegenwoordige Grondwet in
de niet minder storende font verv-allen, van aan onze Staten-Genernal
een uitsluitend politick karakter to leenen, en het behandelen 00k
van de tai ]taken op te dragon aan mannen, die gekozen waren voor
een uitsluitend politiek ma,ndaat.

Dit nu heeft „stoomschroef" en „stuurrad" tegen elkaar in doen loo-
pen, en is alzoo oorzaak geworden, dat onze Earners steeds meer eon
hybridisch karakter vertoonden; en, van den eenen kant to politiek om
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de corporatieve belangen te behartigen, toch ook anderzijds weer te
gelnberesseerd waren, •om een hart te hebben voor eon politick van
beginselen.

Gevolg hiervan was natuurlijk, dat beide, en de politiek en 's lands
corporatief interest, verwaarloosd werden, en dat we ongemerkt, zonder
er iets aan te kunnen doen, door een fout die in de GrondWet telve
school, een doodloopende straat inreden, waar onze politick een kreupel
paard bleek to zijn en 's lands belangen, zoo hier als in Indic, verspeeld
bleken door wanbeheer en slecht beleid.

Om d i t euvel nu te keeren, is er maar een afdoend middel, hierin.
bestaande, dat ge aan een natie, die twee doeleinden in het oog houdt
(t. w. den triomf van haar levensb eginsel en den bloei van haar
belange n); en die, ter bereiking van die beide doeleinden, haar
leven dan ook op twee wijzen uit (t. w. co r p o ratie f als haar
belang, en rechtstreeks als haar levensbeginsel in het spel is);
dat ge aan zulk een natie, zeggen we, dan ook een d u b b e 1 e ver-
tegenwoordiging geeft, waarvan de eerie langs corporatieven weg en
de andere rechtstreeks wordt saämgesteld.

Niemand toch kan loochenen, dat de natie, voor zoover ze in een
Liberalistisch, Calvinistisch en Roomsch-Katholiek bestanddeel uit elkaar
valt, zich op een geheel andere wijze groepeert dan bij de indeeling in
standen en corporatien. En evenzoo kan niemand ontkennen, dat de
grenslijnen der drie eerstgenoemde groepen dwars de grenslijnen der
standen on corporatien doorsnijden. En dus kan ook niemand de moge-
lijkheid ook maar indenken, om een soort van representatie te vinden,
die tegelijk beide groepeeringen afspiegelen zou.

Maar is dit zoo, dan volgt hieruit ook van tweeen Oen: Of dat ge een
volksvertegenwoordiging schept, die slechts eerie der beide groepeeringen
(Of de politieke Of de corporatieve) tot haar recht doet komen; en dan
de andere eenvoudig als niet bestaande beschouwt; of wel, dat ge de
dubbele groepeering, die in het yolk bestaat, dan ook in eon d u
bele vertegenwoordiging uitdrukt, en alzoo aan uw Staten-Generaal
een dubbele vertakking geeft, door naast de corporatieve Staten,
die we in het vorige artikel bespraken, te plaatsen een Statenvergade-
ring van politick karakter, i echtstreeks gekozen door het yolk.

Deze politieke Staten zouden alsdan derhalve behooren gekozen to
worden, niet door een klasse van deskundigen; noch ook door een
groep censusbetalers, noch ook door een stand van aanzienlijken; of

welke corp or atie hoegenaamd ook; maar door de natie als e e n-
h e i d, door het land als geheel gedacht, door het yolk z e 1 f.
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§ 142. Stemrecht van familie-hoofden.

En nu kan zich hierbij metterdaad een oogenhlik de vraag voordoen,
of „algemeen stemrecht", d.i. dan van volwassen manspersonen, voor
deze volksuiting niet het natuurlijke instrument zou zijn. Edoch ook
slechts een oogenblik!

'miners, denkt men even door, dan gevoelt men aanstonds, dat een
stemrecht, dat b.v. in Frankrijk aan even a c h t millioen ingezetenen.
een stem verleent, en daarentegen aan a c h t en twin ti g
andere ingezetenen het kiesrecht onthoudt, zich „algemeen" noemen
moge, maar volstrekt niet algemeen is.

„Algemeen stemrecht", met uitsluiting alvast van alle vrouwen uit de
gemeenschap, d.i. van iets meer dan de helft, geeft van uw „algemeen-
heid" reeds een zeer zonderling denkbeeld. En als men van de kleinere
helft, die dan rest, nu nogmaals de grootere helft als onmondig op zij
duwt, om aan een zeer klein vie rd e, of eigenlijk nog weer aan
de meerderheid onder de lieden van dit kleine vierde, di. dus aan
even een achtste, de ,beslissing over to laten, — in ernst, dan wordt
dit hooggeroemde „algemeene" stemrecht toch zoo onverklaarbaar „ex-
clusief" en beperkt, dat men zich de moeite kan sparen om het verder
to bestrijden.

Neon, werk elij k algemeen kan een stemrecht clan slechts zijn, als
ge het toekent aan de „hoofden van huisgezinnen", en de hiermee gelijk
gestelden, d.w.z. aan de hoofden, de tolken, de natuurlijke woordvoerders
van die kleinste cellen of kringen, waardoor een natie een n a ti e is.
Niet door eenzame mijmeraars op hun gehuurde kamer, maar door het
yolk in zijn huisgezinnen immers, worden de levensgedachten gekweekt,
die op geestelijk terrein den volksgeest beheerschen. Een eenzaam
philosoof moge later die gedachten ,ordenen; een dichter in zijn muzen-
kabinet die in tonen vertolken; een staatsman die op zijn studeerkamer
tot staatsrechtelijke uitdrukking brengen; maar gelijk „de taal al het
yolk is", en die taal toch niet door den hoogleeraar aan het yolk onder-
wezen, maar door hem van 's y olks lippen wordt opgevan-
g e n, zOO ook is het met den politieken geest die het yolk bezielt.

Aan de vorming van dien geest arbeidt onbewust en ongemerkt heel
het y olk bij zijn huishaard; en eerst als dit huiselijk leven een subli-
maat voor de gedachtenwereld afschift, komt de taak van den deskun-
dige, oni alsnu in rechtsvormen over to zetten wat in den boezem van
het yolk was gerijpt.

„Nationaal stemrecht", „algemeen" stemrecht, wordt daarom Obk
door ons als eisch gesteld, maar gesteld op den eenigon voet, waarop
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het werkelijk „algemeen" worden kan, t. w. door het toe to kennen aan
alle hoofden van huisgezinnen; mits dan ook zander onderscheid.

§ 143. Zonder beperking.

En op dit laatste valt de nadruk.
Zelfs de beperkingen toch, door sommigen daaraan toegevoegd, dat

men z156 en zooveel jaren zou moeten hebben, moot kunnen lezen en
schrijven, enz., komen ons daarbij voor, volmaakt overtollig to zijn.

-Want indien de Staat iemand oud en wijs genoeg keurt, om hem to
laten huwen en een huishouden to regeeren en kinderen op to voeden,
dan heeft diezelfde Staat straks ook niet het recht, om nu dienzelfden
man weer to jong en te onwijs to keuren voor het meespreken over de
geestesrichting, waarin hij wenscht dat men sturen zal.

En wat het „lezen en schrijven" aangaat, o, die vaardigheid achten
ook wij allerkostelijkst (en door ons antirevolutionair volkje, v-raag het
maar eons aan de boekverkoopers, wordt vrijwat meer dan door den
aanhang der liberalisten gelezen) — maar ze biedt niettemin zoo vol-
strekt Been den minsten waarborg voor geestesadel, ja, heeft met de
richting van iernands leven zoo volstrekt niets uitstaande, dat we er
bij duizenden kunnen aanwijzen, die, goede schrijvers en lezers, toch
elke vaste geestesrichting missen, en, omgekeerd, heel vat inannen en
vrouwen kennen, die, op het stuk van lezen en schrijven brekebeenen,
niettemin uituemend good oordeelen kunnen over het „kwaad of good"
van den weg Bien men op wil.

Al deze bijbepalingen, hoe goed bedoeld ook, zijn dan ook van de
liberalistische markt herkomstig, en kunnen in ons stelsel nooit bindend
zijn, om de eenvoudige reden dat ze het uitgangspunt: de qualiteit
van familiehoofd als factor ter vorming van den
y olks geest, niet Taken.

Maar wel zouden we willen uitzonderen alle drijvers van een schan-
delijk of verkeerd beroep, b.v. bordeel- en kroeghouders; voorts alle
familiehoofden die voor onbetaalde schuld gedenonceerd werden en der-
halve bleken „hun eigen huis niet wel te regeeren"; en eindelijk alle
de zoodanigen, die op wettige wijze door den onafhankelijken rechter
veroordeeld waren in. zake van delict.

§ 144. Cumulatief stemrecht.

Ter afronding en om zulk een volksstemming metterdaad een levens-
uiting van de natie to doen zijn, kon hier, zoo men dit verlangde,
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intusschen nog aan toegevoegd, dat wie, behalve de qualiteit van
familiehoof d, nog andere daarmee saamhangende qualiteiten be-
zat, het recht zou dienen te ontvangen tot het uitbrengen van meer
dan eene stem.

Dit heeft veel voor zich, omdat het ook in het leven der natie wer-
kelijk alzoo ligt. Een hoogleeraar b.v. oefent veel sterker invloed op de.
vorming van den volksgeest dan een daglooner; een fabriekseigenaar
dan een arbeider; een predikant dan een opperman; een rechter dan
een sjouwer.

Is iemand dus, behalve familiehoofd, ook nog opzichter of direcbeur
van een zedelijke vereeniging; onbezoldigd verzorger van de schamelen
in den lande; als man van studie ge,gradueerd; hoofd van een werkin-
richting; eigenaar van vast goed; leeraar eerier kerk; ouderling in een
gemeente; onderwijzer op een school; of rechter in een rechtbank, —
dan komt het ons volkomen rechtmatig voor en als door het beginsel
geeischt, dat althans deze „meetbare" invloeden ook in rekening komen
bij de stembus.

We weten daarom zeer wel, dat er nog andere, soms zeer sterke,
invloeden werken, die, buiten elk kader vallend en alleen aan talent of
karakter gebonden, zich niet onder rubrieken brengen en dus niet
meten laten.

Daar valt dan ook niet mede te rekenen. Maar wat wel meetbaar
is, mag om dit „onberekenbare" niet buiten rekening gelaten; mits men
ook hier aan de z e d e l ij k e qualiteiten voorkeur geve, en niet, naar
den intellectualistischen trek onzer eeuw, alleen weer spreken ga van
gegradueerden.

Onder die gegradueerden toch zijn soms zeer luie en domme menschen,
zonder den minsten invloed, en die in de verste verte niet in de schaal
kunnen gelegd tegen de mannen van zedelijke officie, die den arbeid
der barmhartigheid doen en den Christus dienen bij ons yolk.

Voor zoover men dus, behalve „familiehoofd", ook nog drager van
een dezer „meetbare qualiteiten" was, zou men dan nog het recht op
een, twee, drie of vier stemmen meer kunnen krijgen, waardoor tevens
het gevaar zou ontweken zijn, dat de talrijkste klasse de meer ontwik-
kelde klasse der maatschappij zou overstemmen; een kwaad, dat ook
door ons niet worth begeerd.

En ken dan een aldus rechtstreeks gekozen poli ti e k e Staten-
vergadering met de in ons vorig artikel geschetste corpora ti e v e
Staten in zfilk een verband worden gezet, dat elk van doze beide macht
naar heur aard ontvingen, dan zou er o. i. aldus, door vereeniging van
deze beide, een State n-G e n e r a a 1 kunnen geboren worden, die
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wortel in het yolk zelf had; sloeg op de wijze waarop de natie zelve
bestaat; en zedelijk prestige in genoegzame mate zou bezitten, om
tegelijk aan het yolk v e r t r o u w e n in to boezemen en aan de over-
heid ontzag.

Iv.

KIESSTELSEL.

§ 145. Yerkiezing der corporatieve Staten.

Thans tot de „manier van verkiezing" genaderd, waarop de samen-
stelling dozer tweeledige vertegenwoordiging tot stand zou moeten
komen, kunnen we over corporatieve Staten kort zijn.

Hierbij tech valt slechts drieerlei op to therken:
1. Dat een iegelijk gild of eon iegelijke corporatie de verkiezingswijs,

die binnen eigen kring golden zal, dan ook zeif te regelen heeft. Edoch
onder goedkeuring van een hooger college, dat zoodanig reglement zal
kunnen afkeuren, bijaldien daarin de algemeene bepalingen geschonden
mochten zijn, die bij Rijkswet voor de gildenverkiezingen zijn vast to
stellen, en die uitsluitend het voorkomen dienen te beoogen van ver-
koiting van rechten der enkele individuen of der minderheden door
de in die corporatie of dat gild in meerderheid zijnde groep.

Hegel zal daarbij moeten zijn, dat een iegelijk, die in dat gild of in
die corporatie de hoedanigheid bezit, die reden van haar bestaan is, op
voet van gelijkheid meestemme. Alzoo in een corporatie van geleerden
een iegelijk, die ,gegradueerd is, of ook, zonder gegradueerd to zijn, door
uitgaven van erkende geschriften zijn sporen verdiend heeft. In een
corporatie van makelaars een iegelijk, die patent als zoodanig heeft en
dus het beroep er van uitoefent. En evenzoo in een gilde van den
adel een iegelijk, die zijn kwartieren bewijzen kan. Enz..

Re gel almee dat de stemming geheim zij en de volstrekte me e r-
derheid beslisse.

En regel eindelijk, dat er een college van beslissing zij
aangewezen bij eventueel protest tegen ingeslopen misbruik.

2. Dat corporatien of gilden, die over verschillende gemeenten ver-
spreid zijn, zooals b.v. in. de gemeenten fangs Maas en Lek met de
scheepsbouwmeesters denkbaar is, gelegenheid ontvangen, om, naar
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stiptelijk aangegeven maatstaf, haar invloed rechtstneeks in de Staten-
provinciaal to doen golden.

En 3. dat wel de gekozen deputaten „zonder ruggespraak, naar eed
en geweten stemmen", maar dat evenzeer aan de deputeerende Corpo-
ration, Haden of Staten het recht dient to verblijven, om aan hun
deputaat, zoo dikwijls hun dit raadzaam dunkt, het gegeven mandaat
to ontnemen; of ook, waar speciale belangen to bepleiten zijn, het
mandaat van hun gewonen afgevaardigde tijdelijk to schorsen, en hem
to doen vervangen door een specialiteit.

§ 146. Critiek op het thans bestaande kiesstelsel.

Uitvoeriger daarentogen hebben we stil to staan bij de manier
van verkiezing voor de politieke Staten.

Hoofddoel bij doze Kamer moot natuurlijk zijn, de geestelijke dispo-
sitie der natie, haar levensbeschouwing en gedachtenwereld, haar be-
ginsel en richting zoo getrouw mogelijk of to spiegelen.

Maar juist daarom mag er ten opzichte van doze Kamer dan ook
nooit eon overstemmen van de minderheid door de meerderheid anders
dan in die Kamer zelve plaats hebben.

Want, en hierin ligt ons onoverkomelijk bezwaar tegen de thans
geldende kiesbepalingen, gelijk het nu gnat, krijgt de meerderheid twee
malen achtereen tegenover de minderheid gelijk.

E e r s t in elk kiesdistrict, doordien de stemmen van de minderheid
der kiezers wegvallen; en d a a r n a nogmaals in de Kamer zelve,
als nu op haar beurt de meerderheid der gekozen en weer de
minderheid op zij zet.

Dit nu mag niet.
Dit is tastbaar onrecht.
Immers, indien ik voor eon politieke Kamer de meerderheid twee 'ma-

len achter elkander de minderheid overstemmen laat, cijfer ik feitelijk
die minderheid eenvoudig weg. Stel toch, er zijn drie di gtricten, waarin
eon minderheid van 9000 antirevolutionaire tegenover eon meerderheid
van 10,000 liberalistische stemmen staat, dan laat het zich denken, dat
in district A 3500 liberalisten de 3000 der minderheid eenvoudig verdwij-
nen doen; dat in district B evenzoo 3600 stemmen van liberalistische
zij de 3000 overigen tot nul reduceeren; en dat slechts in district C de
3000 antirevolutionairen hun 2900 liberalistische districtgenooten slaan.
Zoo springt het dus van 10 : 9 reeds tot de Peden van 2 : 1 over.
Maar doordien nu die meerderheid ten twe e den male macht
ontvangt om in de Staten zelven nogmaals diezelfde minderheid de
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vlag te doen strijken, eindigt de minderheid met geheel weg te
vallen; en wordt alzoo in twee stadien wat als 10 : 9 in het land
staat, omgezet in de reden van 2 : 0.

Hierin en hierin voorna,melijk schuilt de eigenlijke leugen, de hoofd-
zonde, de tastbare ongerechtigheid van elk stelsel, dat de minderheid,
reeds eer ze in de politieke Kamer komt, voor de meerder-
heid doet bukken; en het is doze uitstekend ,gevoelde, zij het ook niet
altijd even helder begrepen ongerechtigheid, die thans ons staatsleven
ontzenuwl en de inwerking van de burgerij op het landsbestuur verlamt.

E e n m a a 1 — dat is nu eens niet anders to regelen — eenmaa1
m o e t de meerderheid tegenover de minderheid wel gelijk krijgen; maar
t wee malen achter elkander, slag op slag, de cane overstemming
op de andere laten volgen, zie, dat is hot bederf van overheerschitg
en tirannie in den wortel van uw politieke leven toelaten, en daarom
een kwaad, dat zich bij de uitkomst in het wekken van wrevel en
weerzin met noodzakelijkheid wreekt.

§ 147. Yerkiezing der politieke Staten.

Van dit stelsel geheel afziende, zouden wij daarom veelmeer een
regeling wenschen, die aan elke groep van gelijkgezinde kiezers in het
land recht en rnacht gaf om naar een vasten, in de Grondwet aan te
geven maatstaf, een of meerderen hunner of te vaardigen, en dat
wel in dezer voege:

Gesteld dat het aantal uitbrengbare stemmen (de cumulatieve 1) er
onder begrepen, op dit oogenblik 800,000 bleek te zijn, dan zouden
we in do Grondwet bepaald wenschen to zien, dat elk ca,ndidaat, die
8000 stemmen op zich vereenigde, gekozen was.

Aanvankelijk had men dan een Staten-vergadering, die hoogs tens é e n
honderd laden kon tellen, en naar gelang de bevolking toenam en
het kiezersaantal zich uitbreidde, zou dit ledencijfer dan regelmatig,
d. i. naar vaste verhouding, klimmen kunnen.

Wijl intusschen op 800,000 kiezers wel nooit moor dan 700,000 op
zullen komen, zou de feitelijke uitkomst zijn, dat de thuisblijvers (wat
volkomen billijk' ware) dan ook niet gerepresenteerd werden, en naar
gelang de verkiezing flauw of geanimeerd was, de Staten dan ook uit
70, 75, 80, 85 of 90 laden zouden zijn saamgesteld.

Pit zou uitnemend werken en werken van billijkheden.

1) Cumulatieve stemmen zijn de stemmen, die eenzelfde persoon van wege zijn
qualiteiten aan zijn oorspronkelijke stem els gezinshoold ziet toegevoegd.
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Immers, niemand heeft er belang bij om vooraf to weten, of de Staten
uit 80 of 85 leven zullen besta.an, maar wel om in die Staten zooveel
mogelijk van zijn eigen geostverwa.nten to brengen. En is er nu een.
deel des yolks, dat om de publieke zaak zich niet bekreunt, er niet
over nadenkt en er geen hart voor heeft, hoe ter wereld kan dan
gevergd worden, dat deze n i e t-kiezende kiezers toch op het cijfer mee
zullen rekenen?

De Grondwet zou in dezer voege geen hinderlijke bepaling inhouden,
maar slechts een m a a t s t a f aangeven, en die maatstaf, even rekbaar
als het leven zelf, zou nooit of nimmer aan de juiste afspiegeling van
het volksleven in den weg kunnen staan.

En wat alles af zou doen: op die manier zou er nooit een ininderheid
onderdrukt zijn; zoude er bij aanwas van bevolking nooit, door kies-
tabelgeknoei, gelegenheid voor nieuwe partijintrigue geboren worden.;
en zou de belangstelling in het verkiezingswerk nooit door onmogelijk-
heid van succes worden verlamd.

Zulk een verkiezing zou clan over het geheele land opeens voor een
tijdvak van b.v. vijf jaren moeten gaan; en elk gekozene zou het recht
moeten hebben, om voor de gevallen van ontstentenis of demissie of
wegvallen door den dood, zelf een plaatsvervanger aan te wijzen.

Men kon dit wel ontloopen, door b.v. terstond secundi door de
kiezers zelven to laten benoemen, maar dit komt ons voor to omslachtig
en volmaakt overbodig bovendien te zijn.

In een politieke Staten-vergadering toch, waarbij het allereerst op
iemands politieke geloof sbelijdenis aankomt, kan iemand, of
mijn man niet zijn, Of ik moet hem ook het best in staat achten, oan
den geestverwant aan to wijzen, die c. q. in zijn plaats zal treden.

Dit zou elke tusschentijdsche verkiezing afsnijden; het onbezet blijven
van plaatsen bij gewichtige stemmingen voorkomen; en de veerkracht
van den politieken geest sparen voor die enkele groote stembus-eveno-
menten, die dan ook voor een drietal maanden geheel de natie belang
zouden inboezemen, om haar eerst dkn to doen spreken, als ze voor
zulk een levensuiting door de opgewektheid van het oogenblik genoeg-
zaam was bezield.

Ter vergemakkelijking zou men dan tevens aan de kiezers het recht
kunnen toekennen: a. om een gedrukt biljet op hun stembiljet over to
plakken, en b. om zooveel lumen in to vullen als ze wilden, met dien
verstande, dat slechts een naam van elk biljet golden zou, em wel in
die orde, dat, van boven af gerekend, de naam van een reeds door
anderen gekozene, wegviel.

Door die geriefelijkheid zou de mogelijkheid geboren worden, om zelfs
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een stemming van 500,000 biljetten door heel het land hinnen 24 uren
to doen afloopen en met den uitslag er van uiterlijk reeds den volgen-
den morgen gereed te zijn.

Immers, de candidaten*ten der verschillende groepen zouden dan
vooraf bekend zijn, en eon centraal-bureau, in den Haag of Bever nog
in Amsterdam gevestigd, behoefde dan slechts per telegram meedeeling
van de cijfers in de verschillende gemeenten to ontva.ngen, om die
uitgebrachte stemmen sadm to teilen en nog den avond van denzelfden
dag den uitslag to publiceeren.

De eenige bedenking, die hiertegen ware in be brengen, zou zijn,
dat uit de twaalfhonderd gemeenten saam Licht een veertig, vijftig dui-
zend stemmen konden overblijven, uitgebracht op diversen, die wel elk
Cell, of twee, of drie of vier duizend stemmen op zich vereenigd hadden,
maar toch te weinig out een mandaat to scheppen.

Toch bestaat ook deze bedenking slechts in schijn.
Immers indien groepen, die meenden het to zullen halen, maar het

toch bij de uitkomst tot geen eigen candidaat brengen konden, dan
eenvoudig onder den naam van hun eigen man de lijst plaatsten van
de partij waarbij ze zich c.q. dan nog het liefst .zouden aansluiten,
rekende ook hun stemmencijfer in voile kracht mee.

§ 148. Toordeelen van dit stelsel.

Zoo zou dan door een uiterst eenvoudige manier van kiezen het
alzijdig voordeel zijn verkregen: 1. dat het recht der ]ninderhedcn
volkomen gewaarborgd bleef; 2. dat alle politick partijkabaal bij aan-
was van bevolking, door nieuwe kiestabel, of door onzedelijke combi-
natie, ware afgesneden; 3. dat manners gekozen werden, die het,zuiverst
de beginselen uitdrukten, wier heerschappij de natie verlangt; 4. dat
alle tusschentijdsche verkiezingen wegvielen; 5. dat , de malaise, van
toch geen succes to kunnen hebben, ophield de veerkracht der kiezers
to ontzenuwen; en 6. dat de verkiezingen zouden plaats hebben op
een oogenblik, waarop de geestdrift en de bezieling der burgerij ,op de
hoogte van zoo gewichtige taak was.

Slechts voegen we hier volledigheidshalve nog de opmerking aan toe,
dat volgens ons beginsel de leiding der verkiezing n i e t in h an d e n
van de Re geering moet zijn, maar in handen van de Volksve r-
tegenwoordi gi n g zelve.

Is toch de Volksvertegenwoordiging geen deel der Overheid, maar
staat ze naast, bij en desnoods tegenover die Overheid, om de rechten
,en vrijheden van het yolk to verdedigen, dan volgt hier ook uit, dat
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elke invloed van het Gouvernement op de verkiezing kort en good
onmogelijk moet zijn gemaakt.

Noch de Minister van Binnenlandsche Zaken, noch eenig door het
Rijk gesalazieerd of aangesteld staatsamhtenaar, moot derhalve in zake
het verkiezingswerk ook maar iets be zeggen hebben.

Beoordeeling van den uitslag der verkiezing hoort bij het gekomen
college. Behandeling van geschillen omtrent wetsinterpretatie bij den
onafhankelijken rechter. En eindelijk behoort de leiding der zaak uit te,
gaan van eon Commissie nit de Staten of Raden, die elk jaar bij toting
is aan to wijzen, en ook na het verstrijken van den zittingstermija
officieel aanblijft, om haar tack eerst dan neder te leggen, als de
nieuwe Staten of Radon wettig werken kunnen, en eerie nieuwe Com-
missie voor het verkiezingswerk door hen is uitgeloot.

Becht van ontbinding .eindelijk zou den Koning natuurlijk
moeten toekomen, zoo voor de co rporatieve als voor de p o I i-
tieke Staten. En dat wet, voor wat de eerste betreft, uiteraard ver-
bonden met het nog veel gewichtiger recht om ook voor de Staten-
provinciaal en de Raden der gemeenten nieuwe keuzen to gelasten.

En zulk eon ontbinding, we verhelen het niet, zouden we niet alleen
dan in practijk wenschen te zien komen, als Kroon en Staten hotsten;
maar ook zoo dikwijls de Kroon een ontwerp van wet of eenige andere
zaak voor de Staten bracht, die, wiji van principieelen aard, dus ook
van beslissenden invloed op de toekomst der natie zou kunnen zijn, en
evenwel nog niet ter konnisse van het publiek was gekomen, toen het
land zijn Staten koos.

V.

TIJDELIJKE TOORZIENING.

§ 149. Censusverlaging.

Thans rest nog de vraag, zoo schreven we in 1878, op welke wijze,
zoolang de Grondwet onveranderd blijft, voorshands reeds iets tot
tempering van het bestaande onrecht zou te doen zijn.

De Eerste Kamer, en dit zegt iets, moet hierbij, helaas, geheel buiten
rekening blijven. Immers, noch aan de verkiezing van haar leden door
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de Provinciale Staten, noch aan hun kiezing u i t de hoogstaangeslage-
nen, valt, zoolang de Grondwet blijft wat ze is, to tornen. En de eenige
wijziging, die in de samenstelling van dit stroeve lichaarn ware to
brengen, zou moeten zijn door een andere verkiezingswijs voor de
Provinciale Staten, die dan, ter tweede instantie, ook de Eerste Kamer
van gedaante zou kunnen doen veranderen.

Terecht zoekt dan ook „Ons Program", ter aanvankelijke hergeving
aan de minderheden zoo van haar staatkundige beteekenis als van haar
grondwettig recht, allereerst heil in v e r 1 a g i n g van den censu s.

Die census moet vallen tusschen betaalcijfers in de hoofdsom der
directe belasting van 20 tot 160 Gulden, maar kan desnoods voor heel
het land tot op 20 Gulden dalen.

Toch raden wij het nemen van zulk een maatregel niet aan.
Immers, bij aandachtige overweging van het desbetreffend Grondwets-

artikel moet o.i. onvoorwaardelijk toegestemd, dat haar bedoeling, zoo
al haar letter niet, een uniform-census voor het geheele land uitsluit.

Meer zou ons daarom een classificatie toelachen, die voor alle ge-
meenten, waar de geldstandaard en de duurte des levees „gewoon" was,
een census van f 20 aanwees; voor de rijkere provincien, met name
voor Holland, Friesland en Groningen, dit cijfer op f 21 bracht; en
voor de gemeenten boven de 20,000 zielen dit cijfer nogmaals naar
een vasten maatstaf klimmen deed; om voor Amsterdam op f 40 to
komen.

Dat daarom echter de census voor de Gemeenteraden dan ook op
f 10, f 11, f 20 enz. zou moeten dalen, betwisten we ten sterkste.
Artikel 139 der Grondwet toch bepaalt volstrekt met, dat de census-
som der Kies we t, maar wel dat het census-cijfer van artikel
76 der Grondwet voor de gemeenten op de helft moet worden ge-
bracht. Zegt nu artikel 76 dat de census voor de Tweede Kamer en de
Provinciale Staten tusschen f 20 en f 160 in moot liggen, dan volgt
hieruit niets minder, maar ook niets meer en niets anders, dan dat de
census voor de gemeenteverkiezingen moet vallen tusschen f 10 en f 80.

Stel derhalve, dat men voor de Tweede Kamer de gemeenten van een
gewest op f 20 bracht, dan zou men, voor zooveel de Grondwet aangaat,
den gemeente-census uitnemend goed op f 15 kunnen stellen, of zelfs
op een gelijk cijfer van f 20 staan laten, en toch stipt binnen de grenzen
blijven.

We laten het daarom geheel in het midden, in hoeverre het oirbaar
en raadzaam zal blijken, om ook den census der gemeentekiezers
evenredig to laten dalen. Dit hangt of van plaatselijke gesteldheden en
behoort voor de afzonderlijke gemeenten onderscheidenlijk beoordeeld to
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worden. Slechts een ding vragen we: d a t er ook voor doze verkie
zingen verlaging zij, en een verlaging in meer dan schijn. Want, men
ken t Groens uitlating: „dat hij, eenmaal op het valsche terrein van de
individueelc verkiezing geplaatst, altijd nog bij afslag eon Gulden onder
Thorbecke zou durven bieden." En zoo nu oordeelen ook wij.

§ 150. Onzedelijke bedrijven.

Maar toch, met deze census-verlaging is hot einde onzer nu reeds
vervulbare wenschen nog niet bereikt. Veeleer zij er nog eon drietal aan
toegevoegd: a. dat men het nu aan onzedelijke bedrijven verleend pri-
vilege intrekke; b. dat men den mannen van „meetbare" ontwikkeling
beter kans op het kiesrecht verleene; en c. dat men wijziging brenge
in de districts-verdeeling.

a. De onzedelijke bedrijven.
Op zichzelf, we geven het volkomen toe, is de verkoop van alcohol,

zuiver of aangelengd, zoomin onzedelijk to keuren, als het iemand in
den zin zal komen een apotheek te brandmerken, om den opium die
er ingredient is.

Maar evenals een amfioenki t wel terdege immoreel w o r d t om
het misbruik waaraan die haar bestaan dankt en dat zij bevordert, zoo
is ook de tapper ij ten onzent zeer stelliglijk als onzedelijk te brand-
nierken om de volkszonde waaraan zij haar oorsprong dankt en het
zedelijk kwaad waartoe ze de gelegenheid opent.

Geen quaestie derhalve, of het is ongeoorloofd, het komt niet to pas
en is of te keuren, dat de meer dan lien duizend kroeghouders, die
leven van 's yolks ellende, als premie op dat kwaad nog ince te zeggen
krijgen in het bestuur van 's lands zaken.

De liberalistische coterie, die de meeste dezer stemmen op haar hand
heeft, moest zich dan ook schamen, in politieken zin van dezen yolks-
jammer te leven. En toch, het is o.i. buiten quaestie of de neutrale school
lag er reeds fang onder en de liberalistische club zou, zelfs bij deze
kiestabel, geen heer in het land zijn, indien de herberg- en kroeg,
patentee wegvielen. Want, vergeet niet, haar stemmencijfer liep nog
nooit hooger dan 33,000 op, en op zulk een laag cijfer scheelt een
corps kroeghouders, ook al schat ge het niet hooger dan op 5000
stemmen, veel.

Op dien grond eischen we daarom, dat de liberalistische partij zelve
den mood van het zedelijk leven weer grijpe, en ons helpe em een eind
to maken aan den ondraaglijken misstand, dat kroeg to houden in Ne-
derland aan iemand, wren dan ook, zeggenschap geve in 's lands zaken.

14
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Dit resultant nu is langs tweeerlei weg te verkrijgen. 0 f door de
patent-belasting tot een gemeente-belasting to maken voor alle bedrijven
en beroepen, die aan een vaste woon- of standplaats zijn verbonden,
en daarvoor het 4/5 van het personeel terug to lemon; wat door zijn
ex ceden t den rijksinkomsten uitnemend te stade zou komen. 0 f wel
door in art. 3 der Patentwet achter l i t t er a f.: „u it gezo n d e rd
zijn goochelaars, muzikanten, springers enz.", te laten
volgen een littera.g.: „en evenzoo alien, die alcoholische
bestanddeelen inhoudende, gedistilleerde dranken
bereiden of verkoopen, hetzij in het groot of in het
klein."

Sloeg men den laatsten weg in, dan zou, evenals dit elders geschiedt,
voor de bereiding en den verkoop van doze dranken eon afzonderlijke
vergunning kunnen worden uitgegeven, een 1 i cens e, gelijk de Ameri-
kanen dit noemen, die, tot veel hooger bedrag dan de tegenwoordige
patentbelasting opklimmend en under conditie van vooruitbetaling ge-
eischt, tevens een zedelijk karakter zou dragen en meewerken tot
beperking van het kwaad.

§ 151. Gegradneerden.

b. De personen van ontwikkeling.
Ook o. i. is het onrecht, dat een oudroest of uitdrager meestemt en

tot zelfs een lid van den Raad van State buiten den census kan vallen,
onduldbaar. Om zooveel doenlijk dit onrecht te temperen, zouden we
daarom een wet wenschen „op het recht tot het officieel voeren van
titels". Een belasting dus, zoo men wil, op de ijdelheid; maar die,
behalve een goede opbrengst voor 's lands kas, tevens aan elk man van
stand en rang en grand de mogelijkheid zou brengen, om kiezer to wor-
den, zoo hij dit zelf verkoos. Immers, daartoe behoefde slechts bepaald,
dat deze belasting voor elke getneente gelijk zou staan met den bij de
Kieswet bepaalden census. En voorts, billijkheidshalve, dat een buiten-
dien rechtstreeks betaalde rijksbelasting in mindering zou komen bij
doze som voor het voeren van graden.

Of wel, ziet men in zulk een gelegenheidswet bezwaar, welnu, laat
men dan eenvoudig uit artikel 3 van de Patentwet alien vrijdom van
patent voor advocaten, doctoren enz. strijken, en bij behoorlijke inrich-
ting van de tabellen, die het patent voor deze categorieen regelen zullen,
kan hetzelfde doel bereikt worden. Edoch, en hiei lette men op, met
het nadeel dat dan 6,5k betalen moot wie niet kan of het er niet voor
over heeft, en er bovendien van mindering ter oorzake van andere
directe rijksbelasting Been sprake komt.
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Daarom zou ons het eerste expedient verkieslijk voorkomen. Maar wat
men ook kieze, ons zal het wel zijn, mits het doel: verleening van
kiesrecht aan personen van invloed, door ze in den c en su s te
do e n valle n, maar worde bereikt.

§ 152. Distrietsverdeeling.

e. Wijziging in de districtsverdeeling.
Zulk een wijziging verlangen we niet alleen voor de Tweede Kamer,

maar ook voor de Provinciale Staten.
En dan van tweeen een: dan moot men of zeer kleine, Of zeer

g r o o t e districten nemen; maar wat men uit die beide ook kieze, het
gemengde systema moet met tak en wortel uitgeroeid.

Het ergerlijk, onverantwoordelijk partijdig hedrijf der liberalistische
coterie om b.v. Sneek een drievoudig district to maken, teneinde de
an tirevolutionaire kracht van het Zuiden en Westen door invloeden van
den Oosterkant to breken; een omgekeerd nit Zevenbergen een enkelvou-
dig district to scheppen, om een ultramontaansche keus daar tegen to
houden is eenvoudig schandel ij k en voor geen verdediging vatbaar.

Wil men derhalve enkelvoudige districten, ons is dit, voorloo-
pig en als overg.angsmaatregel, wel, mits men dien dan ook over al
nerve en zelfs in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag het Parijsche
stelsel van indeeling in kleinere stadskringen toepasse.

Of ook, geeft men aan veelvoudige districten voorkeur, we zouden
zeggen: nog beter, mits men dan de enkelvoudige ook maar voorgoed
opruime en een indeeling make, die alle partij-intrigue uitsluit.

Daartoe nu kon o. i. uitstekend dienst doen de alleszins geniale voor-
elag van den oud-minister Heemskerk Az., om namelijk, eens voorgoed,
de tegenwoordige arrondissem en t e n tot kiesdistricten fe maken;
met dien verstande, dat ze een eventueel nieuwe wijziging in de rechter-
lijke indeeling van het land niet volgen zouden. En om voorts aan
elk arrondissement zooveel leden ter verkiezing to gunnen, als het
bevolkingscijfer van het arrondissement, gedeeld door 45.000, aanwees.
Men behoefde dan slechts vast to stellen, dat overschotten onder de
30.000 weg zouden vallen, terwijl die boven de 30.000 voor vol zouden
meerekenen, om alle partij-kabaal en club-fanatisme hierbij voorgoed
of to snijden, en de toeneming van onze bevolkin.g voortaan, althans
uit dit oogpunt, zonder zorge to kunnen aanzien.

Dat ook buitendien nog door verandering in ons belastingstelsel, hetzij
door het omzetten van indirecte in directe belastingen; hetzij door nit-
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breiding der directe; hetzij door overbrengen van dezelfde belasting op
andere personen; langs z ij delingschen weg evenzeer aanmerkelijke
wijziging in het corps onzer kiezers zou kunnen komen, ontkennen we
natuurlijk in het minste niet. Maar zien we wel, dan zou het een bederf
voor onzen oeconomischen toestand zijn, indien men een belasting-
hervorming misbruiken wilde als welkome moeder van dusver nog
ongeboren kiezers. Een uitbreiding van de kiesbevoegdheid toch mag,
bij de vraag naar de beste regeling van ons belastingwezen, noch
richtsnoer wezen noch doel.

Gelukkig is door de herziening der Grondwet van 1887 bijna elke
beperkende bepaling thans vervallen. Wat in de additioneele artikelen
staat bindt niet duurzaam. En reeds nu mag geprofeteerd, dat eerlang
een tweak zeer aanzienlijke uitbreiding van het kiesrecht to komen
staat. Zij ze in die mate doortastend, dat de electorale quaestie voor
goed tot rust kome.
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Zij wil dat de Staat (voor zoover ontstente-
nis van veerkracht bij de burgerij hiertoe niet
flood zaakt) het beginsel late varen, alsof de
overheid geroepen zou zijn, om van harentwege
onderwijs te doen geven ; voorkome dat de
overheidsscholen, voor zoover noodig, tot pro-
paganda van godsdienstige of tegen den gods-
dienst gekeerde begrippen mishruikt worden ;
en alzoo ook in zake onderwijs aan elle burgers,
onverschillig welke hunne godsdienstige of
paedagogische zienswijze zij, gelijke rechten
gunne.	 (Program, Art. 12.)

I.

DE SCHOOL EEN TEGENKERK.

§ 153. lioofddoel der scholen.

De schoolquaestie is van antirevolutionairen kant zoo telkens, zoo
alzijdig, zoo tot in bijzonderheden toegelicht, dat het bijna, overtollig mag
heeten, in deze artikelenreeks ook nog to handelen „van de scholen".

Toch kan het zijn goede zijde hebben, een zoo in de toelichting bijna
verdronken onderwerp nog eons kort, in samenhang met ons heginsel,
los van alle actueele politiek, ter sprake te brengen; en het is daArom,
dat we tot niet overslaan van artikel 12 in „Ons Program" zonder
aarzelen besloten.

En dan sta al aanstonds op den voorgrond, dat de scholen van een
land ten doel moeteh hebben, om de volksontwikkeling, die dOsver
verkregen word, voor zoover die aan classicale vorming
hang t, op het na ons komend geslacht over, en geleidelijk verder te
brengen. Tot dit groote doel moeten alle scholen; hooger, middelbaar of
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lager, krijgs-, teeken-, muziek-, schilder- of ambachtsscholen; elk op
eigen terrein en in eigen kring, meewerken. Wat dit doel mist of
voorbijstreeft, verliest als school elke reden van bestaan!

Reeds hieruit blijkt, dat men in de waardeering van de scholen, zoo
op zichzelf a's bij onderlinge vergelijking, gemeenlijk mistast.

Immers, terwijl het almeer den schijn krijgt, alsof het voor de natio-
nale toekomst allereerst op de volksschool, d. i. op het lager onderwijs,
aankwam, wordt omgekeerd de toekomst van een yolk in veel stren-
geren zin en in veel hoogere mate beheerscht door zijn academie n.

En dat wel om drieerlei oorzaak.
T. w. a. wijl de ontwikkeling, waarvoor de meeste ingezetenen vatbaar

zijn, zich desnoods ook zonder classicale methode, in het huisgezin en
in den ambachtswinkel, voortplant; b. omdat de geestelijke meerderheid
van een yolk voornamelijk in zijn fijnere deelen uitkomt; en c. overmits
de invloed der gestudeerde personen op geheel het yolk overwegend is.

De geschiedenis bevestigt de juistheid dezer zienswijze, naardien ze
toont dat de bloei der hoogescholen steeds aan Bien der lagere school
is voorafgegaan. Alsmede dat b.v. in ons land het toppunt van nationale
veerkracht bereikt werd, toen de kleine school nog uiterst primitief was
ingericht, maar de hoogescholen schitterden met niet to dooven glans.
Ja, dat, sterker nog, juist destijds, onder voor den gewonen burger
schijnbaar zooveel ongunstiger omstandigheden, bedrijf en ambacht,
handel en nijverheid, onvergelijkelijk krachtiger tierden dan thans.

§ 154. Overdrijving van het nut der lagere school.

Blijkbaar is de waarde der lagere school dan ook zeer overdreven.
Ze kan niet geven wat de onbillijke tijdgeest van haar vergt; en doet

het ook niet.
Ze moest, zoo wilde men; ze zou, zoo profeteerde men; de algemeene

volksontwikkeling verhoogen; het peil der nationale veerkracht doen
rijzen; en aan de dwaasheden, vooroordeelen en zonden van ons yolk
een einde maken.

Indien elk kind onzes yolks maar „voldoend lager onderwijs" ontving,
zoo droomde men, dan zou elke aankomende man of vrouw ook vlugger
van hoofd, handiger van hand en reiner van hart zijn. De weldaden der
beschaving, nu nog slechts het deel van enkele kringen, zouden af-
vloeien naar den breeder volkskring. En in stee van ontaarding, zede-
lijke verslapping en verdierlijking, zou het een weg op gaan, altijd
excelsio r! naar het uitlokkendst ideaal!
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Van dien roes is men thans echter door de bittere teleurstelling der
verkregen resultaten ontnuchterd.

Nog wel niet onder de napraters, die van niets afweten en eenvoudig
op politieke „toosten en fanfares" afgaan. Maar wel terdege onder de
denkers: denkers, wijl ze kenners zijn.

Immers, het laat zich, noch door grootspraak noch door het omhangen
met klatergoud, "anger verhelen, dan de onevenredige ophemeling der
lagere school op niets dan een bitterlijk f i a s c o-maken uitliep; en
dat men vrij •algemeen nu reeds inziet, hoe we, in weerwil van onze
()verdure school, intellectueel to kort schieten, aan veerkracht gaandeweg
armer worden en zedelijk achteruitgaan.

En nu lokt dit sommige utopisten wel naar het renpad van den
steepl e-c h a s e, om te leeraren, dat, als het medicijn maar nOg
straffer en nOg "anger toegediend werd en de scholen nog duurder en
het onderwijs nog hooger en de schooltijd nOg eons zoo uitgestrekt
werd genomen, de uitkomst wel eon andere zou zijn. Maar practischer
en bezadigder lieden beginnen dan toch in te zien, dat men, naar die
methode, van lieverle'e wel heel zijn jeugd op school zou kunnen
zitten, om, in jaartallen knap, maar dom in zijn yak, met al zijn
waanwijze halfgeleerdheid, brekebeen in zijn ambacht to blijven.

§ 155. Toch van veel hoogere beteekenis dan weleer.

Toch wachte men zich, daaruit af te leiden, dat derhalve de lagere
school van ondergeschikt belan.g zou zijn to achten.

Integendeel, aan haar bloei hangt voor onze toekomst veel.
Reeds op zichzelven. Want elk kind behoort do vaardigheid zich

eigen to maken van lezen, schrijven en rekenen; van lezen vooral.
Dient voorts in de geschiedenis van wat in ons land voorviel en van
wat God voor de redding van zondaren deed, wel thuis to zijn. En moot
eindelijk aan die vaste vormen van deugd en tucht gewend worden, die
de classicale opleiding veel beter dan do huiselijke opvoeding schenkt.

Hier prijs op to stellen, voegt bijzonderlijk den Calvinist, die Gods
Woord wii gelezen hebben, ook door het yolk; op een kennen van de
stukken van zijn kerk en van zijn landshistorie, ook bij den minderei
man prijsstelt; en streng de banden aanbindt van tucht en orde des
levees.

Onze vaderen, in hun betere periode, schoten in zorge voor do „kinder-
scholen", zoo „publycke" als „particuliere", dan ook geenszins te kort.

En ook nu nog valt elke vergelijking van de zorge voor het schoo"-
wezen tusschen ons en onze wederpartijders; mits men op de hoofdzaak
lette en met de middelen rekene: ontwijfelbaar ten onzen Neste uit.
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Maar er is meer, waardoor de lagere school thans recht heeft op
hooger waardeering dan in normalen toestand.

Liefst wijzen we op clrieerlei:
V o o r e e r s t maakt de gang van het leven in onze drukke eeuw, dat

er in den gewonen omgang schier geen tijd is voor het ontvangen van
diepe, blijvende indrukken. Het stille, contemplatieve, verzamelende
element raakt uit onze bijeenkomsten, uit onze conversation, zelfs grit
onze brieven en ontboezemingen weg. Eer heerscht er eon element van
v e r s t r o o i f n g. En naarmat•e alzoo alle indrukken sneller komen
en dus ook vluchtiger voorbijgaan, noopt dit ons, van het o o r al minder
en van het o o g al meer gebruik to maken,; en dat wel overmits het
oor slechts kan opvangen wat er voor een oog en blik i s, maar
het oog de macht bezit om beschrevene en afgedrukte, en dies b 1 ij-
vend e, indrukken, zoo dikwijls het wil, in zich op te nemen.

Ten tweede schiet de huiselijke opvoeding en, althans voor Pro-
testanten, de invloed der kerk bij die opvoeding in toenemende mate to
kort. Het weefgetouw is uit het voorhuis naar deg fabriek gebracht, en
daarmee vader van huis zoolang de zon aan den hemel staat, d. i. juist
zoolang als het kleine kind op is. De kinderkamer gaat in deftiger
gezinnen weer de rol spelen, die ze oudtijds bij de heidenen had en nu
nog onder den Islam heeft. En het uitg a a n of uit moeten neemt
zoo, hand over hand toe, dat de huislijke opvoeding, op zijn minst geno-
men, voor de heeft in gebreke blijft. Dit nu, gevoegd bij de machteloos-
heid en lusteloosheid der kerk, verwijst het kind dus voor een veel
aanmerkelijker deel van zijn vorming dan eertijds, naar de school.

Waar dan ten de rde nog bij komt, dat, nu de genialiteit uit ons
yolk blijkt weg te zijn, en or dus, om bij den wedstrijd der volkeren
niet geheel achter to rakers, niet anders dan „mannetje voor mannetje"
nadoen overblijft, de school we1 tusschen beide m o e t treden, als
profijtelijkst middel om de kinderen onzes yolks in dat „nadoen" vooruit
te helpen.

Al houden we dus vol, dat, absoluut gesproken, de volksschool thans
overschat wordt, toch zouden we de eersten zijn •om tegen onttakeling
van dit to hoog getuigde scheepke vooralsnog to protesteeren. Niet uit
dweepzucht voor het intellectualistisch drijven onzer toongevers, maar
wij1 het kind met niets minder toe kan; en de macht um het „tekort"
aan te vullen, voorshands in huisgezin en kerk nog ontbreekt.

§ 156. Terrein van samenwerking.

In dit verband beschouwd, zou de volksschool dus allerminst twist-
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appel in het land behoeven to zijn. Zelfs de Roomschen toch traden ten
onzent; ook al kunnen ze meer op hun kerk steunen; nooit openlijk
tegen een school van afmetingen, als we daar aanwezen, op. Yeeleer
stemt liberalist, antirevolutionair, Roomsche en conservatief u om strijd
toe, dat in de gegeven omstandigheden (en daarmee moet dan tech
allereerst gerekend) het classicale vormingsmiddel, dat we in onze
lagere volksschool bezitten, op tamelijk breede schaal moet ingericht,
om de volksontwikkeling to steunen. En kwam er dus niets anders
in het spel, dan zou er, meer dan ergens, juist op schoolterrein
plaats zijn voor een gemeenschappelijk streven, ten beste voor yolk
en land.

Er zou zich dan een pogen moeten openbaren, om, to rade gaande
met de beschikbare financieele en intellectueele krachten, de yolks-
scholen zooveel mogelijk in harmonic to doen werken met de overige
middelen, die voor de opvoeding en worming van het kind door den
aard der dingen, d. i. door Gods ordinantien, zijn aangewezen; in har-
monic ook met den werkkring, waarin het kind zijn brood zal verdienen
of zijn talent to toonen hebben; en in harmonic ten slotte met de
persoonlijkheid van het kind zelf, dat, als geestelijk wezen, om het
nu eons in wel zeer gebrekkige, maar dan toch sprekende, cijfers nit
to drukken, hoogstens 80 a 90 jar en hier en minstens 80 h. 90 e e u-
w e n elders zal to leven hebben.

Immers, en laat dit niet los: het eigenaardig kenmerk tier lagere
school zit alleen in de classic ale v o r min g. Ze is dus volstrekt
niet het een en Al der opvoeding, maar van die opvoeding hoogstens
een betrekkelijk klein deel. En, boven en behalve aan de bchool, is de
taak der opvoeding, ten principaalste zelfs, aangewezen aan de ouders
en voogden en dienende verzorgers; komt een ander deel dier opvoeding
voor rekening van de kerk; weer een ander deel voor die van de
broertjes en zusjes en vriendjes; nog een ander op het del credere
van de zeden en volksgewoonten; voorts van de volkshistorie; en ein-
delijk, om dat toch vooral niet to vergeten, van de werkingen (lie ook
naar het kinderlijk gemoed rechtstreeks uitgaan van den levenden God
zelven.

Do school is dus een rad van het werktuig; niet het werktuig zelf.
En dan eerst zal ze good, dan aan haar doel beantwoordende zijn,
indien ze, in harmonic met al deze overige raderen, de veren van het
kinderhart niet meer overspant of scheef trekt, maar geregeld werken
doet in de lijn, waarlangs de eeuwige persoonlijkheid, d.i. d e in ensch
in het kin d, zich beweegt.
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§ 157. Seetesehool der modernen.

Nu bespeurt men intusschen noch van die saamwerking noch van
dit in harmonie zetten met de overige raderen, op schoolterrein ook
maar iets.

Eer integendeel botst alles tegen elkaár in, en laat men liever elk
rad op zichzelf, wat de molenaar noemt, door den yang loopen, dan
dat men aan harmonie aan zou willen.

Ja, zoover gaat men hierin, dat men de ellendige resultaten, die
dusver voor de openbare eerbaarheid, voor de drankzonde, voor de
nijverheid, voor ons ambachtswezen, voor onzen handel, en zelfs voor
onze scheepvaart verkregen zijn, hover toedekt en doet alsof men
ze niet z a g, dan dat men met anderen in een vergelijk zou treden
om de school te verbeteren.

Dit nu toont klaarlijk, dat er achter de schoolquaestie iets a n-
ders zit.

Dat bij de lagere school niet volksontwikkeling, als zoodanig, maar
wel terdege volksontwikkeling in een bepaalde richting drijf-
veer der belangstelling werd.

Of, korter gezegd, dat bij het ijveren voor de volksschool, die school
geen duel is, maar m d d.el.

De zaak is namelijk deze:
De 'flannel', die sinds 1789 aan het werk togen, om den Christelijken

stempel, dien het menschelijk leven dusver droeg, weg to nemen, en aan
dat leven, op den grondslag der revolutie-beginselen, een gansch ander°
gedaante te geven, zijn van lieverlee tot het inzicht gekomen, dat ze
niet vooruit kunnen en niet verder komen, zoolang het hart van den
mensch niet los zal gemaakt zijn van den levenden God, gelijk deze
zich in zijn Woord, d.i. in den Bijbel, geopenbaard heeft.

Vat op dat hart nu hebben voornamelijk het huisgezin, de kerk en
de school.

Dienovereenkomstig is dam ook achtereenvolgens van dien leant
beproefd, eerst om den geest van het huisgezin te ontkerstenen, 'Wen
om de kerk belachelijk to maken en ten slotte om de school van den
Bijbel te ontdoen.

Nu echter al meer bleak, dat het huisgezin bij het grooter deel
van ons yolk den weg der eraa.ncipatie nog niet op wil; en d e k er k
hier to lancle, door logischen levensdrang, altijd weer Of streng Roomsch
Of streng Gereformeerd wordt, is men er vanzelf toe gekomen, om in.
de school als in een brandpunt, al de ter bestrijding van het Chris-
tendom beschikbare krachten te concentreeren, teneinde gedurende zes
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achtereenvolgende jaren bij onze volksjeugd, kind voor kind, die hin-
derlijke voorstellingen uit het hart wog to slijpen.

Zoo ward de openbare volksschool een „t e g e n-k e r k".
Een machtig georganiseerd geheel, om bij onze kinderen de levens-

beschouwing van den Bijbel er uit en die van Pelagius, van Rousseau,
of van wien wilt ge, er in to werken.

Een verweer- en aanvalsmiddel tevens van den geest, die tegen Gods
Woord ingaa t, tegenover dien anderen geest, die dat Woord b e I ij d t.

En vandaar dan ook de schrik, die him om het hart sloeg, teen
de leuze van „een School met den B ij b e 1" onlangs plotseling
weer door onze steden en dorpen trilde.

Immers, dddrin lag al de tegenstelling. En op d i e alleszeggende
leus 1,veerklonk uit het hart des yolks nog een echo door het land
als „een stroom van vele wateren"

II.

DE GELDQUAESTIE.

§ 158. Tering en nering.

Naast onze ,eerste grief: „ge wilt niet volksontwikkeling, maar yolks-
ontwikkeling in e en bepaalde richtin g!" plaatsen we als twee-
de punt van aanklacht: „ge drijft uw opzet door, niet in eerlijken
wedslrijd, maar door de dommekracht van het geld."

Hiermee staat het aldus.
Er is in de natie een stroom van in telle c tueele ontwikkeling,

maar ook een stroom van financieele kracht; en in beide staat
een peilschaal.

Zal het nu geregeld loopen, dan dient het onder water komend cijiur
op beide die schalen ongeveer hetzelfde to wezen en to blij v e n. En
wel met dien verstande, dat, daalt do financieele draagkracht der natie,
alsdan ook de kosten voor haar scholen afnemen; en 'Lerner' omgekeerd
de kosten van haar scholen toe, de goudstroom dan ook rijze. „Was"
of „daling" derhalve op beide peilschalen t e gel ij k. Een gelijkelijk
op- en neerga.an!

In elk ander geval is de natuurlijke samenhang tusschen „nering
en tering" verbroken; wordt het verloop der zaak „ongeregeld"; en
ontstaat er een valsche toestand, die met een minimum van be-
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hendigheid. tot een max im u m van ongerechtigheid en partijtirannie
kan worden en wordt misbruikt.

Immers, onderstellen we voor een oogenblik, dat (de behoeftigen nu
er buitengesloten) de kleine man buiten staat is, voor schoolgeld meer
dan f 5 per kind op te brengen; dat de gewone burger moeilijk boven
de f 25 kan g.aan; de meer gegoede burgers tot f 100 komen kunnen;
tRrwijI de welgestelde lieden, als stand genomen, tot f 250 voor college
golden 's jaars kunnen opklimmen; — dan zou hieruit volgen, dat een
lagere school voor circa 200 kinderen niet meer dan d u i z e n d; een
gewone burgerschool voor circa 100 leerlingen niet meer dan t wee
d u i z e n d v ij f h o nder d; eon hoogerle burgerschool of gymnasium
van circa 50 leerlingen niet meer dan v ij f dui z e n d; en een academie
of krijgsschool voor circa 500 studenten, niet meer dan eon go e d e
tonne g ou ds kosten mocht.

In dit onderstelde geval toch zou de instandhouding van het school-
wezen geen moeilijkheid opleveren, en zou er door kerkelijke of particu-
liere weldadigheid nog alleen te voorzien zijn in het tekort der behoeftige
lieden. Behalve in zeer kleine gemeenten, waar een deficit zou kunnen
ontstaan door een tekort aan betalende leerlingen.

Onder behoeftigen zouden dan; en eertijds was dit zoo; alleen to ver-
staan zijn : a. bij de la gore s c h o o l de arme weduwen en zeer slecht
betaalde arbeiders, voor wier kinderen dan diaconie- of armenscholen
dienden ingericht; b. bij de bur ger s c hole n, de zeer kleine burger-
man, die iets meer dan een lagere school voor zijn kind vraagt
toch niet meer dan de goede arbeider betalen kan; en c. bij de
a c a de mien, de karig bezoldigde ambtenaren, predikanten, enz., in
wier nood dan to voorzien was door beurzen.

En met bet „d e f i c i t, ontstsmn. uit het tekort aan betalende leer-
lingen" zou dan bedoeld wezen; en was eertijds bedoeld : het vroeger door
den dorpsheer gegeven surplus voor kleine buurtscholen; het door
schepenen en vroedschap van plattelandssteden verstrekt surplus voor
Latijnsche scholen; en het door de provincien doteeren met een bijdrage
van schaars bezochte hoogescholen, als die van Deventer, Harderwijk
en Franekor.

Ook daarbij, we stemmen het voetstoots toe, kOn zich dan nog de vraag
voordoen, of alle verstrekking van surplus aan de school zelve door de
overheid, niet feitelijk mee neerkwam op een bedeeling der rijkeren en
derhalve niet beer aan particuliere milddadigheid ware overgelafeu
geweest; maar doze quaestie uitgezonderd, was de generale verhouding
bij ons schoolwezen, bij zulk eon inrichting, dan toch metterdaad normaal
to achten; en de oeconomische toestand dus g e z o n d.
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§ 159. Tekort.

Maar zie, van dozen tamelijk gelijken waterstand in beide polders is
thans niets meer te bespeuren, en de intellectueele peilschaal is allengs
voor onze scholen al evenveel boven Amsterd_amsch peil gaan stijgen,
als de financieele bate er voor under A.P. gezonken is.

Van normale verhouding tusschen beide , is dan ook eenvoudig geen
sprake meer, zoodat schier geheel het denkbeeld, dat het financieel
vermogen der ouders en de geoorloofde uitgave voor het schoolgaan
der kinderen dan toch in eenig verband behoorde te staan, or bij de
toongevers onder onze tijdgenooten; vooral hier te lande; en met
name in de laatste jaren; allengs ganschelijk uitsleet.

En, we komen er rondweg voor uit; de cijfers leidden daar dan ook
toe met onweerstaanbaren drang.

'miners, de kosten voor het onderwijs zijn thans derwijs opgedreven,
dat men, om Alle kosten pondspondsgewijs te vergoeden, op de lagere
school f 25; op de gewone burgerschool f 100; op de hoogere burger-
school f 500; en aan de academien, voor gezamenlijke studiekosten, op
zijn allerminst f 3000 's jaars zou te betalen hebben.

Zulk een som nu kunnen verreweg de meeste ouders nie t betalen.
Op aldus gestelde conditien zou de lagere school een driemaal hon-

derdduizend leerlingen naar huis zien gaan; zou de burgerschool op de
helft sunken; hoogere burgerschool en gymnasium zoogoed als ontvolkt
worden; en ons universitair levee opgaan in een aristocratische minia-
tuur-club.

En dit to meer; vergeet dit vooral niet; wijl dit sunken van het leer-
lingencijfer de kosten per kind en per student uiteraard dan nogmaals
zeer aanmerkelijk verhoogen zoude, en b.v. voor de Leidsche academie
alleen de zoons van millionairs zou overlaten.

Geen quaestie dus, of er meet, om school te kunnen blijven houden,
op elk der drie trappen van het schoolwezen geld, en zelfs veel geld
bij. Het schoolwezen kan, zelfs op den tegenwoordigen voet, z onder
aalmoes het hoofd niet boven water houden; en zal zich in dat
„levee van de aalmoes" nog te moor moeten vinden, naar gelang men
„den waterstand in den intellectueelen boezem" nogmaals merkelijk
wil doen opkomen; ja, niet denkt te rusten, eer de waterspiegel vlak
gelijk staat met den rand van den dijk; in c a s u de vatbaarheid der
hersenen.

§ 160. Staatsdwang of vrijwilligheidsbeginsel.

Dat „te schenken geld" nu kan er komen op twee. 61-1 ei wijs: Of
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door staatsdwang, of door vrijwillige gift. Een keus waarbij ons advies
zich heist in dezer voege zou laten verluiden: volg bij de schoolbedeeling
geheel den regel, dien ge bij elke andere bedeeling zelf voorschrijft,
t. w. dat de particuliere weldadigheid voorga, en slechts, bij plichtsver-
zuim of tekortschieting, in kracht van doze voorgangster, de overheids-
bedeeling volge.

Een dubbele beweegreden pleit hiervoor.
Eu wel ten e e r s t e, dat het, gedwongen of vrijwillig, dan tOch uit

de beurs der burgerij komen moot.
Had het rijk ten onzent, gelijk in Amerika, voorshands waardeloos

terrein over; maar dat me6 door de school allengs waarde verkrijgen
kon; dan zou wegschenking van zulk terrein aan de school ook ons
alleszins geoorloofd en aanbevelenswaard dunken.

Of ook, brachten de belastingmiddelen, wier afschaffing of verlaging
de beurs van den gewonen burger n i e t baton zou, genoeg op, om,
na in alle gewone staatsuitgaven to hebben voorzien, nog eon goed
slot in de kas to laten, ook dan zouden we zeggen: „gun dat allereerst
aan uw scholen."

Maar, men weet het, in zoo benijdenswaardigen toestand verkeert
ons yolk niet.

Reeds om de gewone staatsuitgaven to bestrijden, moot er terdege en
zeer rechtstreeks uit de beurs van den gewonen burger geld genomen,
dat, bleef het er in, zeer wel zijn man zou vinden.

Of ge dus de tien a twaalf millioen, die bij de school bij moeten,
door den ontvanger of door eon particulier collectant laat ophalen, blijft
voor den eindsom om 't even. De burger ij be taalt het to chl

Waar dan te n twee de uit volgt, en bij komt, dat botaling pan
den ontvanger de zedelijke schade tegen zich heeft, die 01k dwang-
systeem verzelt.

Wie vrijwillig goof t, geeft uit beginsel, overwint zichzelf, wordt door
Heide gedreven; terwijl omgekeerd de gever uit dwang naar geen
be gin se 1 maar naar het moe ten vraagt; mort terWij1 hij het
neêrlegt; en dus zijn ziel niet verteedert, maar verhardt.

Een schade, die zich op hare beurt dan weer aan het sociale leven
der natio wreekt, doordien zo het initiatief afstompt, de veerkracht der
burgerij knakt, en den zin voor vrijheid doet uitslijton.

Maar desniettemin zouden we aan de waarheid to tort doen, indien
we aan den waan voedsel gaven, als zou, trok do overheid de hours-
koorden maar toe, doze tien a twaalf millioen er wel door vrijwillige
bijdrage, en dat nu reeds, komen.

Dit is eon i 11 u s i e.
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Althans voor de eerstkomende tijden.
Nu het revolutiebeginsel bijna een eeuw lang aan den arbeid was,.

om het plichtsbesef en de zedelijke veerkracht der natie to ontzenuwen,
zou er letterlijk eon wonder moeten gebeuren, indien doze „aan loopen
ontwende bevolking", opeens zoo maar, zonder krukken, vlot langs
den weg vloog.

Dit kan niet.
Kan nog w e 1 van hot „Gideons-legerke", dat juist, door de worsteling

in het geven geoefend, tot het betoon van meerder veerkracht in staat
werd; maar kan n i e t van die toggle, beweginglooze massa, die, door
liberalistische en conservatistische dwaalhegrippen bedwelmd en ver-
doofd, nauwelijk op de beenen rneer staan kan.

Gevolg van een plotseling terugtrekken der overheid zou derhalve
zijn, .dat a. de Roomsche scholen in bloei bleven; b. de orthodox-Pro,-
testantsche scholen het uithielden; c. de scholen der rijkeren bleven
wat ze waren; — mans dat d. bijna geheel de liberalistische jeugd, de
kinderen der rijkeren uitgezonderd, bij gebreke aan een bruikbare school,
op straal, liep.

§ 161. Overheidsschool ; subsidie ; of subventie aan de ouders.

Maar, let wel, hiermee is, ook zelfs aanvankelijk, de tegenwoordige
gedraging der overheid nog volstrekt niet verdedigd.

Integendeel, die gedraging keuren we onvoorwaardelijk af.
Te weten, de overheid kan op twee e r lei wijs voorzien in het

ontbrekende: Of door ten behoove van de school bij te passen, Of
door bij to passen a an de ouders.

Het eerste doet ze thans. Aileen het laatste mocht ze doen. En dat
wel orn doze, alles afdoende reden.

Suppleert de overheidskas rechtstreeks aan het schoolbestuur, dan
verlaagt ,dit bestuur het schoolgeld voor alle ouders gelijk; en komt de
bedeeling derhalve ten goede niet alleen aan den schamele, die er recht
op had, maar ook aan den rijkaard, die een ton of wat 's jaars oplegt.

Dit nu stuit elk eerlijk man tegen de borst; boezemt een onverwin-
lijken weerzin in; en is onder goon bedingen te vergoelijken.

Suppleerde daarentegen de overheid aan de ouders zelven, dan zou
dit het drievoudige relatieve voordeel schenken: 1. dat ze, naar gelang
men „naar arm op weg", „arm", „armer" of „zieer arm" was, dan
ook „iets", „de helft", „het grooter deel", of „alles" kon bijdragen;
2. dat wie betalen kon, dan ook n i et s kreeg; 3. en het hoofd voor
hoofd dan eens aan den dag zou komen, wie voor zijn kinderen zoo
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weinig over had en wie zich voor zijn eigen kind althans het bedelen
schaamde.

Naar vaste regelen allengs dalend, en wits eindelijk geheel afloopend,
kon zulk een s u b v e n t i e stelsel er dan toe bijdragen, om van Hever-
lee de veerkraeht der burgerij 'weer te prikkelen; het plichtsbesef der
ouders te verlevendigen; en aldus het eenig ware, het v r ij willi g-
heidsbegise 1, zoo diep wortel te doen, schieten, tot het heel ons
yolk met zijn lommer overschaduwde.1)

§ 162. Onedele coneurrentie.

Maar (lit juist willen onze revolutionairen n i e t.
Ann het Bind van him weg ligt juist omgekeerd een school, die

geheel en al uit de overheidskas wordt bezoldigd, en die o m niet
voor een iegelijk openstaat.

Dientengevolge willen ze van rechtstreeksche bedeeling op
schoolterrein dan ook niets hooren en staan ze er op, dat de staatsgelden
voor het schoolwezen „aan de school als geheel genomen" ten goede
zullen komen.

Dit toch moordt den zin voor vrijheid, het rechtsbesef en het schaam-
tegevoel in de burgerij uit, en levert dus aan de coterie, die in
het bewind zit, een volgzame bevolking, waarmee men doen kan wat
men wil.

Dit breidt het terrein van den d w a n g, d. i. van het heidensche
element, uit; om het terrein der lie f d e, d. i. van het Christelijk
element, in te krimpen, en doet derhalve aan de Christelijke kerk (hun
hoofdobject van aanval) afbreuk.

Dit leidt er vanzelf toe, om de overheid, die toch schier alles betaalt,
clan ook maar zelve de school te laten drijven, en daarmee de scholen
tot twistappel onder de politieken te maken.

En, last not leas t, dit speelt hun het door en door onrechtvaardige
middel in handen, om de particuliere scholen den weg van het limn-
cieel bankroet op to drijven.

Immers, clan verhoogt men het peil van intellectueele, dusgenaamde
ontwikkeling nog maar met een tiental duimen op de peilschaal; drijft

1) Natuurlijk blijft bet te betreuren, dat de Wet-Mackay dit subventiestelsel Diet aandorst.
De oorzaak hiervan lag in den jamrnerlijken toestand van ons belastingstelsel, waardoor
het onmogelijk scheen een goede classificeering der ouders, die gelijkelijk voor heel het
land werkte, te doen rusten op de belastingkohieren. Het is hierom dat in deze wet het
stelsel van subsidie gevolgd is, maar met die matiging en op zulk een wijze, dat de gevaar-
lijke zijde van elk subsidiestelsel, er zooveel doenlijk door geneutraliseerd is.
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daardoor met evenredige rijzing der kosten naar boven; en rust niet
eer de particuliere school het heeft afgelegd.

Elke gulden nu, op d i e wijs en op dien voet door de overheid
voor lagere, middelbare of hoogere scholen besteed, is derhalve een
cijns ten koste van de zedelijke veexkracht der natie; tot schade van
haar rechtsbesef, en met prijsgeving van haar vrijheidszin, geheven
ten bate van de partij der intellectualisten.

Het verschil tusschen het revolutionaire en antirevolutionaire beginsel
ten deze kan derhalve kortweg onder deze formule uitgedrukt:

De antirevolution,air keurt in beginsel elke Staatssubventie of en
eischt dat die, kan ze niet uitblijven, steeds krachtens artikel 196' (van
het A r m b e s t u u r) en nooit krachtens art. 195 der Grondwet, dat
van het On d e r w ij s handelt, worde verstrekt.

III.

YADER, KERK, ONDERWIJZER EN OTERHEID.

f 163. 'fader en kerk.

De derde vraag is: aan wien komt over de school het zeggenschap
toe? Wie zal haar oprichten? Wie haar drijven? Kortom: school to
houden, wiens zaak is dat?

Bij de school komen, behalve de discipel (die hier natuurlijk n i et
meetelt) in aanmerking: de vader, de kerk, de onderwijzer en de
overheid.

a. De V a der (of, bij ontstentenis van dien, de moeder, de tijdelijke
verzorger, of de voogd) is van Godswege met de taak belast, om zijn
kind zoo groot to brengen, dat het ingegroeid zij in de zedelijke rechts-
orde ; in eerbied voor zijn God sta; ontwikkeld hebbe wat het in zich
droeg; en rijp zij voor zijn levenstaak; aanvankelijk hier, en bij voort-
zetting hiernamaals.

b. De K e r k deed wat de vader niet kon, en nam het kind op, of
ook erkende zijn ingelijfd zijn in een levenskring, die, in de wereld,
toch niet u i t de wereld leeft, en door een geheel eigen geest bezielel
wordt.

Door den Heiligen Doop bracht die kerk het kind op mystieke wijze

15
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in gemeenschap met den levenden God, niet in algemeenen, maar in
den zeer bijzonderen zin van „God Drieeenig volgens de Schriften."

Om dit te mogen en to kunnen doen, bond ze den vader door zeer
stellige, duidelijk omschrevene, in het bijzijn van getuigen afgelegde be-
'often, dat hij, ten haren genoegen, het kind in h a a r leer, dus in
haar wereld- en levens- en geestesbeschouwing zou groot brengen.

En nu moot, om de conscientie niet to drukken, zeer zeker toege-
geven, dat zulk eene belofte slechts voor zoolang bindt, als de vader
lid dier kerk b 1 ij f t; en derhalve als verbroken is te beschouwen,
zoodra de vader het kind uit die kerkgemeenschap, door er zelf uit to
treden, wegneemt. Maar, en hier valle thans de nadruk op, juist uit
deze mogelijkheid van wettige beloftebreuk m.ag en moet dan ook in
den striksten zin geconcludeerd, dat de kerk, zoolang de vader zijn
lidmaatschap van die kerk niet opzei, dan ook wel terdege bij de
opvoeding van het kind recht van meespreken heeft.

Van meespreken namelijk, om zich to vergewissen, of zulk eon kind
overeenkomstig de Doopsbeloften opgevoed en in den gedachten-, levens-
en geesteskring der kerk ingeleid wordt.

Stond het nu zoo, dat de Christelijke kerk bij het Heilige Doopsel
slechts de belofte afvroeg, om het kind, boven en behalve zijn gewone
wereldsche ontwikkeling, nog d a a r b enev en zeker stel formulen,
feiten en liederen van buiten te laten leeren, dan voorzeker zou de
kerk buiten het schoolwozen kunnen gelaten worden, indien de school-
autoriteit slechts zorgdroeg, dat er een tijd voor dit speciaal kerkelijk
onderricht overbleof.

Maar nu dit niet alzoo; nu dit geheel anders; en juist omgekeerd,
integendeel zoo staat, dat in de Doopsgelofte condition zijn aangegaan,
die geheel de opvoeding, in a 1 hear deelen en gedurende gansch
hoar verloop, binden, nu is de vader dan ook van rechtswege, als man
van eer, gehouden, het medezeggenschap der kerk ten deze te er-
kennel'.

§ 164. Onderwijzer

c. De Onderw ij z e r aan lagere, middelbare en hoogere scholen
is eveneens eon element, dat bij de opvoeding aanspraak kan doen
Belden op zelfstandige rechten.

Hij vertegenwoordigt de wetenscha p.
En dat zoowel aan de hoogere en hoogste scholen, waar het op eon

uit graven van het erts nit de mijn aangaat; als op de middelbare
scholen, waar de bewerking van dat ruwe erts getoond wordt; en
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zelfs ook op de lagere school, waar het g e b r u i k te leeren valt van
wat uit dat erts werd bereid. En wel op elk dier drie trappen, zoowel
vcor de methode als voor den inhoud.

WijI nu 's menschen denken, in verband met w.at gedacht en denkend
doorleefd is in vroegere geslachten, een afzonderlijke wereld schept, die
naar eigen wetten uit eigen beginsel leeft, spreekt het vanzelf, dat
aan de mannen der wetenschap, in c a s u de onderwijzers, leeraren
en hoogleeraren, znlk een positie behoort verzekerd te worden, dat
ze niet als opperlieden tot draagdiensten misbruikt worden, maar
overeenkomstig den eisch der wetenschap kunnen arbeiden.

Niet als ware hun daarbij, gelijk men het thans opvat, een vrijbrief
voor elke ketterij en verlof gegund tot het volgen van elken paeda-
gogischen inval.

Integendeel, onderwijzer, leeraar en hoo,gleeraar zijn wel terdege
gebonden door de taak die ze aanvaardden. De vader vraagt: of er
zijn die zijn voor wat de classicale worming aangaat, willen
onderwijzen i n z ij n gees t. Welke die geest is, omschrijft hij. En hij
voegt er als eerlijk man bij, welke de conditien zijn, waartoe hij zich
tegenover de kerk verbonden heeft.

Hiervan kennis ontvangende, heeft nu de onderwijzer, leeraar of
hoogleeraar te beoordeelen, of zijn wetenschappelijke conscientie hem
veroorlooft, en zijn kunst hem in staat stelt, om in d i e n geest
al dan niet to onderwijzen.

Oordeelt hij nu dat dit niet gaat, welnu, dan kan hij als man van
wetenschap daarom vrijen arbeid blijven praesteeren, maar in de prac-
tische leerzalen der wetenschap, en dat toch zijn onze scholen, hoort
zulk een dan niet.

Of ook, ziet hij hier w el kans op, dan verklaart hij, als eerlijk man,
stipt en trouw die eerie conditie to zullen nakomen, maar eischt dan
nu ook zijnerzijds, dat hij in paedogogische methode en het kiezen der
leerstof als deskundige, niet door den qua talis ondeskundigen
vader gebonden worde.

§ 165. Overheid.

En d. eindelijk, heeft de Over h e i d recht van meespreken, wijl doze,
met haar blik het nationals levee als geheel omvattend, zorg
heeft to dragon, dat de volksontwikkeling in 't land niet ten achteren
rake bij die van naburige nation; voorts dat de landshistorie strekken
blijve om het yolk zijner zedelijke missie als natie indachtig te maken;
en eindelijk om bij geschil tusschen de vaak strijdige belangen van
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vader en kind, van kerk of wetenschap, 	 regelend, 't zij rechtspre-
kend tusschen beide to treden.

De overheid is orgaan der rechtsordening en draagster der nationale
eenheid. Voorzoover dus ook bij het onderwijs op hoogere, middelbare
of lagere scholen quaestie over recht voorkomt, of belangen der natie
als zoodanig op het spel staan, is haar recht tot meespreken in de
zaak van het schoolwezen o.i. onbetwistbaar.

En herinnert men zich, hoe we bovendien als Laak der overheid
vonden, dat zij, zoo good ze kan, als „noodhulp" heeft to doen wat de
maatschappij ongedaan laat en toch niet ongedaan kan blijven, dan is
de geoorloofde en tevens verplichte bemoeiIng van de overheid ten
deze tot de drie volgende rubrieken to herleiden: 1. bescherming van
de belangen der natie als eenheid; 2. handhaving van de rechtsorde;
en 3. inspringen voor wie in gebreke blijft.

Ontleding van deze drie voert dan bij nader onderzoek tot de slot-
som, dat onder de eerste rubriek valt: vooreers t, zorge voor be-
zieling van het opkomend geslacht met den heroIeken geest der lands-
historie; ten tweed e, zorge voor de eenheid der landstaal in alle
landsdeelen; ten der d e, zorge dat het peil van ontwikkeling good
blijve; ten vierde, zorge voor gore opleiding van staatsdienaren,
artsen en rechtsgeleorden; en ten v ij f d e, zorge voor het aanschaffen
van het wetenschappelijk apparaat in musea en laboratoria, wijl deze
niet eon enkel geslacht of kring, maar de natie in haar opeenvolgende
geslachten dienen moeten.

Dat onder de tweede rubriek valt: vooreers t, het stellen van
eenige algemeene regelen voor de inrichting van het onderwijs; t e n
tweed e, het scheppen van de mogelijkheid voor den vader, de kerk
en de wetenschap, om zich van hun plicht to kwijten en aldus de
zegeningen van het huiselijk leven, van de godsvrucht en goede zeden,
alsook van degelijke kennis, onder het yolk te houden; en ten der d e,
de beslissing van geschillen, die zich voordoen.

En dat voor de derde rubriek alleen in aanmerking komt: het both.
den van scholen en kweekscholen door de overheid als n e g o t i o r u m
g e s t r i x of noodhulp, en alzoo onder de beide conditien: ten e e r-
s t e, dat de overheid dan ook zoo na mogelijk de verplichtingen van
den vader jegens God, jegens zijn kind en jegens de kerk nakome; en
ten tweed e, al het mogelijke doe, om zoo spoedig mogelijk den
eigenlijk geroepen persoon ten deze weer handelend to doen optreden,

§ 166. Onderling verband.

Tracht men nu het boven aangevoerde in organisch verband te zetten
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en vraagt men zich af, op welke wijze alsnu het recht en de plicht
om school to houden dient geregeld, zal elk dozer vier machten (de
vader, de kerk, de onderwijzer en de overheid) binnen eigen kring tot
de vervulling van haar taak in staat zijn, — dan springt het in het
oog, dat ten principals de beslissing hierover moet toegewezen
aan den vader.

Het kind toch is in zijns vaders macht. De vader is voor het kind
verantwoordelijk. De vader is tot betaling gehouden. En de vader heeft
zijn condition met de kerk aangegaan.

Waar nog bij komt, dat men loopende niet maar loopen kan, maar
als men loopt altijd ergens heenlo op t, en dat dus ook een
kind opvoeden altijd is een kind doordringen met zekeren geest; het
zekere denkbeelden inprenten; en het een plichtsbesef inboezemen, dat
zijn levensrichting me'e bepaalt.

Ligt het nu in den aard der zaak en is het een uitvloeisel van het
natuurrecht, dat dit bij elk kind, behoudens godsvrucht en goede zeden,
in den geest van zijn vader geschiede, dan volgt ook hieruit, dat de
vader de eenig wettige en van nature geroepene en vooral ten deze
bekwame persoon is, om over de keuze van eon school voor zijn kind
to beslissen.

Hieraan moot dan ook vastgehouden. Dat is bij; heel de schoolquaestie
het p r i m u m v e r u m. Indien er op schoolterrein een axioma
geldt, clan is het dit.

Vu kan intusschen de vader, mits duurzaam onder zijn eigen ver-
anti,voordelijkheid, het schoolhouden op anderen overdragen.

Het natuurlijkst is dat hij, Of zelf met een vrije school in contract
trede, na van het program en den geest dier school behoorlijk kennis
to hebben genomen, Of ook met andere ouders in overleg ga, om, vindt
hij niet wat hij zoekt, een school naar eigen keus op to richten.

Maar dit sluit volstrekt niet uit, dat hij ook anderen ten doze voor
zich kan laten handelen, 't zij wijl hij zijn eigen doorzicht niet ver-
trouwt, 't zij omdat hem de middolen ontbreken, 't zij ook overmits er
goon gelijkgezinden zijn om met hem to handelen.

Doze overdracht kan de vader dan doen, Of aan een particuliere
vereeniging, of aan de kerk, of aan de plaatselijke overheid.

Over de par ticuliere vereeniging verspillen we daarbij goon
woord. Van de kerk zij alleen gezegd, dat ze, mits zelve met ontaard,
als geestelijke eenheid der ouders en als orgaan der georganiseerde
barmhartigheid, voor de kinderen van den arme zeer gevoeglijk kan
optreden. Maar iets moor dient gezegd van de over hei d.

Te weten: in gemeenten, gewesten of landen. waar een Staatskerk
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bestaat, zonder dat er van oppositie tegen die Staatskerk blijk komt,
en waarin voorts alle ouders, wat de beginselen aangaat, zich in een-
zelide strooming voortbewegen, zou er geen ernstig bezwaar tegen het
overdragen door de ouders op de overheid van den plicht tot school-
houden denkbaar zijn, mits, en dit verlieze men niet uit het oog,
overdracht steeds overdracht bleve, en dus bij ontstaan van geschil
bet primordiale recht van den vader opnieuw in werking trad.

Nu echter ten onzent de geesten zoo hopeloos gedeeld liggen, dat
„ieder man tegen zijn naaste" eer overstaat, dan dat hij met hem op
eenzelfde lijn ga, nu zou er hoogstens een enkel dorp in Noord-Brabant
en Limburg of op de Veluwe denkbaar zijn, waar dit kon of zedelijk
mocht.

En om nu, waar de eenheid des geestes ontbreekt en eer elke denkbare
kleurschakeering er reeds is of opkomt, in weerwil van het luid
protest der o u d e r s, een recht voor de overheid van een over-
dracht die nooit geschied is, en dat nog wel op onherroepelijke wijze,
geldend te willen maken, dit, lezer, is, hoe ook bezien, niets anders
en niets minder dan schending van de vaderlijke souvereiniteit; moed-
willige beloftebreuk jegens de kerk; ondermijning van de zelfstandige
rechten der wetenschap en, als gevol,g van dit drievoudig vergrijp,
losmaking van de banden van ,godsvrucht en huiselijke zeden; ontzenu-
wing van het ouderlijk plichtsbesef; aanblazing van een twistvuur in
den boezem der natie; en verwoesting van de nationale opvoeding
door het drijven van den spot met elk begrip van eenheid en harmonie.

§ 167. Staatsabsolutisme ondermijnt het particulier initiatief.

Hetzij men dus de overheid als „noodhulp", gelijk we eerst aanduid-
den, 't zij men haar als „lasthebber van den vader", gelijk we alsnu
aangaven, school doe houden, bij beide onderstellingen blijft de orde
van zaken, die door onze schoolwetgeving is ingevoerd, even onver-
dedigbaar en even on,gerechtig.

Immers, gedraagt de overheid zich als „noodhulp", als negoti o-
rum g e s t r i x, dan moest ze naar huis gaan, zoodra de man zelf
kwam opdagen; en, stelt ze zich aan als „lasthebber", dan moet ze
haar taak inkrimpen, naar gelang dit den lastgever geviel.

Maar door noch het gene, noch het andere te doen, kan noch mag
ze in een andere positie worden beschouwd, dan in die van een alles
onder zich halend, alles near zich toetrekkend en alles dwingend orgaan
van het Staatsabsolutisme, dat, elk recht met voeten tredend, niets
heilig keurt dan eigen machtsbetoon en eer.
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En dat nu het kwansuis vrijlaten der bijzondere school zich niet dan
dieflijk en met valsche papieren in kan dringen, als correctief tegen dit
onzedelijk despotisms, blijkt onomstootelijk, indien men bedenkt: 1.
dat de overheid het opkomen van het initiatief der ouders in niets
bevordert, maar eer op de stuitendste wijze tegenwerkt; 2. dat de over-
held bij haar manier van schoolhouden met den geest en zin der ouders
geen de minste rekening houdt, maar Bien eer krenkt en poogt to
bannen; en 3. dat de bijzondere school, zoo concreet mogelijk genomen,
de vaderlijke rechten van den r ij k e n man vrijlatend, maar die van
den a rmen voor niets achtend, feitelijk eon privilege is, door de
klasse der bezittende kiezers verleend aan het geld.

§ 168. Intellectualisme het bederf der school.

Met den naam van Intellectualisten pleegt men vaak de
drijvers der Staatsschool to betitelen.

Met welk recht, springt in het oog.
Immers, de klacht is algemeen, dat op onze scholen van Dille graden

bet multum in de mu/ t a wegzonk en „veelweterij" de plaats innam
van echte wetenschap en rijpe wijsheid des levens.

En dit brengt ons vanzelf op het laatste punt, t. w. het zelfstandig
recht van beslissing, dat OOk aan de onderwijzers, als mannen van
wetenschap, bij het schoolwezen toekomt.

Te weten: de vader beslist in wat geest zijn kind zal worden opge-
voed: de keit beslist over het beginsel waardoor die geest zuiverlijk
bij het onderwijs kan bewaard blijven; de overheid beslist tot welk
p e il de ontwikkeling rijzen zal; maar de wijze h o e nu het kind, in
d i e n geest naar eisch van d a t beginsel, tot d a t peil zal komen, staat
ter beslissing aan de onderwijzers, de leeraren en hoogleeraren zelven.

1)it moet formeel door hen worden uitgemaakt naar luid van de
wetenschap der paedagogiek, en m a t e r i e e l naar evenredigheid van
de vormende kracht der onderscheidene webenschappen, den tijd die
kennisneming van haar resultaten eischt, en haar profijtelijkheid voor
het leven.

Ware toch doze stelregel in acht genomen, dan izou het corps leeraren
nooit derwijze dwaas en onzinnig hebben gehandeld, om door het
telkens weer mengen van eon nieuw ingredient in het mengelmoes van
leervakken, stelselmatig en het onderwijs en de leerlingen to bederven.
Nu immers klaagt schier ieder onderwijzer en stemt elk deskundige u
toe, dat de polyhistoors in jongenskielen steeds meerder worden, maar
dat bij de mannen van „rok en toga" het karakter ontbreekt en de
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stompheid u tegenstaat. Zoo spoedig verwelkt wat al te ras opschoot,
„als het geen diepte van aarde heeft 1"

En dat we nu voor dit intellectu.alistisch bederf van school en jeugd
de drijvers der Staatsschool aansprakelijk stellen, is volkomen billijk.

Immers, ter wille van haar gef or ceerde cultuur, heeft de over-
heid „de lange messen" in handen gegeven van heel wat jonge mannen,
die bij lange na niet alien koks waren en voor het officio van opvoe-
ding elken aanleg, elk talent en elke zedelijke roeping misten.

Heeft ze, ten tweede, de jonge mannen, die er voor in de wieg waren
gelegd, door haar neutraliteitssysteem in eon dwangbuis gezet en onna-
tuurlijk gemaakt.

En heeft ze, ten derde, in den waan, dat wie knap was ook wet
liberalistisch zou kleuren, in bet al knapper, d. i. dan „veelwetender",
maken, middel van propaganda gezien voor den triomf van haar be-
ginselen.

Dit maakte, dat er bij deze onderwijzers zonder opvoedkundig talent
eon ledig op school ontstond, dat nu eenvoudig door m,achinaal en
classicaal africhten en inpompen word aangevuld; dat er bij talentvolle
onderwijzers, ter wille van het dwangbuis, neiging kwam om Heist zich
bezig houden met wat zonder klemming van dat buffs to doceeren
viel; dat schoolopzieners, inspecteurs, kamerleden en ministers, al
veeleischender, voor uitbreiding van het school menu kozen, en dat,
als wrange vrucht van eon beginsel, aldus langs drievoudigen weg die
kanker in ons opvoedingssysteem insloop, dien we brandmerkten met
den niet te kras gekozen naam van Intellectualism e.

Iv.

LIJNEN -POOR EENE SCHETS.

§ 169. Algemeene regels.

Uit dit viertal overwegingen nu is geen andere slotsom te trekken,
dan dat het geheele schoolwezen (lager, middelbaar en hooger), gelijk
dit thans ender het vigeeren van artikel 195 der Grondwet geregeld
werd, onbestaanbaar is met het antirevolutionaire beginsel, en dat uit
kracht van dat beginsel verzet dient aangeteekend, zoowel tegen Kap-
peynes wet op het lager, als tegen Thorbeckes wet op het midde I-
b a a r en Heemskerks wet op het hooger onderwijs.



VAN DE SCHOLIIN. 	 233

Met goon dezer drie wetten kunnen we vrede hebben. Tegen elk dezer
drie reageeren we. En dus e o ipso en ten principale tegen het fatale
Grondwetsartikel, dat, formeel desnoods bruikbaar, juist door zijn kromme
en verdraaide geledingen vrijbrief werd voor het stelselmatig bederven
van de nationals opvoeding.

Een verzet, onmiddellijk wortelend in deze zevenvoudige overtuiging:
dat op den vader de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van

zijn kind rust;
dat de kerk recht heeft op praestatie van wat haar beloofd is;
dat de paedagogiek zelfstandig heeft te beslissen;
dat opvoeding en onderwijs onafscheidbaar zijn;
dat gegeven geld beter is dan afgedwongen geld;
dat vrij initiatief der burgerij een nalie veredelt, maar Etaatsalbe-

rnoeilng haar verlaagt;
en dat een school, die de onderwerping van 's menschen geest aan

Gods ordinantien tegenwerkt en zich dus aankant tegen het Christen-
dom, een vloek, geen zegen, voor het yolk is te achten.

En, wijl nu in elk dozer zeven, Of een onloochenbare daadzaak, Of
een rechtstreeksche gevolgtrekking uit ons antirevolutionair beginsel
staat uitgedrukt, is derhalve een school, die tegen elk dozer zeven aan-
stoot, voor ons niet slechts krank, maar, wat het beginsel aangaat,
eenvoudig verwerpel ijk.

§ 170. Hooger onderwijs.

En vraagt men dan nu ten slotte, welke inrichting van het school-
wezen dan o.i. aan de rechten van Gods Woord, het welzijn der natie
en de eischen eener goede opvoeding zou beantwoorden, dan veroor-
loven we ons eon beknopte schets, in misschien al te ruwe omtrekken.

Voor het ho o ger onderw ij s vaardige de overheid niets dan een
zeer algemeene regoling uit; bepale de condition, waarop scholen voor
dit onderwijs kunnen verrijzen; levers eon apparaat van ttitstekende
verzamelingen; en trede zelve niet handelend op, tenzij , het particulier
initiatief in gebreke blijve of wel het aantal studenten, ondanks de
particuliere hulpvaardigheid, to stork dale.

Moot ze zelve handelend optreden, dan doe ze dit alleen voor de
opleiding van ambtenaren, artsen en docenten; alsme° verstrekke ze
beurzen voor jongelieden, bij , vergelijkend examen aan den verdienste-
lijkste toe te kennen, onverschillig waar hij studeert.

En voor het overige volsta de overheid er mode, dat zij de ratificatie
van de wetenschappelijke graden voor de bekleeding van staatsbetrek-
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kingen late afhangen van een peremptoir examen, desnoods door een
proefdienst, onder toezicht van superieuren, achtervolgd.

Aan provincien en gemeenten moest voorts het recht, om een school
van hooger onderwijs op te richten, worden ontzegd.

Amsterdam kan zeer zeker uitnemend wel een universiteit hebbén,
maar dan sta ze in vrijen bodem, als vrucht van particulier initiatief.

§ 171. Middelbaar onderwijs.

Voor het middelbaar onderwijs in uitgestrekten zin (dus
zeevaart-, landbouw-, kweekscholen enz. daaronder begrepen) gelde
beginsel, dat bij deze scholen door de p r o vi n cia le overheid de
plaats worde ingenomen, die de r ij k s overheid bekleedt bij de uni-
versiteit.

Dit beginsel steunt op deze twee gronden: a. dat de eischen voor deze
scholen in een zeeprovincie geheel anders zijn dan in een landgewest,
en evenzoo weer anders in een grensprovincie; en b. dat het middel-
baar onderwijs bij geleidelijke ontwikkeling, evenals in Zwitserland,
den kring van meerdere kleine gemeenten onder een school zal moeten
vereenigen.

\Vat nu en meerdere gemeenten kan omvatten en Loch verschilt
na at landsdeelen, is provinciaal van natuur.

En hier leggen we to meer nadruk op, wijl de inrichting van het
middelbaar onderwijs (en evenzoo van de gymnasia) het moeilijkst pro-
bleem van alle oplevert bij een geestelijk gedeelde bevolking.

Voor de lagere school is splitsing als regel mogelijk.
En evenzoo voor het hanger onderwijs, wijl op een universiteit de

jongelieden uit heel het land salimkomen.
Elke volksgroep, zoo de Calvinistische als Roomsche, zoo de libera-

listische als Erasmiaansche, kan dus zeer goed een eigen universiteit
in stand houden.

Maar met het middelbaar onderwijs en de gymnasia stuit dit of op
een volslagen onmo,gelijkheid.

In Amsterdam en Rotterdam, desnoods in Den Haag en Utrecht, zou
zich nog eenige splitsing denken laten, maar in alle overige steden en
vlekken is, en dat nog niet dan met moeite, hoogstens een enkele
school van dien aard in stand te houden.

Nooit zal derhalve op dit terrein het beginsel van „voor elke richting
een school'', in den lande zijn door to voeren.

In den regel zullen deze scholen altijd gemengde scholen b 1 ij v e n.
Maar juist daarom staan we er dan ook to meer op, dat elke pro-
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vincie ten doze zelve regele, wig reeds door dit regelen van de mak
op provincialen voet de mogelijkheid geboren wordt, om b.v. in de
provincien Noord-Brabant, Utrecht, Limburg en Gelderland aan dit
onontwijkbaar bezwaar tot op vrij groote hoogte tegemoot to komen.

Zulk een regeling zou dan, voor de quaestie der diplomata en andere
algemeene beginselen, moeten accordeeren met eon in to voeren Rijks-
wet, en overigens aan het initiatief der burgerij of der gemeente het
invullen hebben over to laten van het door haar opgestelde kader.

Slechts bij ontstentenis van dit initiatief, zou optreding van de ge-
meente of van de provincie geoorloofd zijn.

Beurzen zouden, voor zooveel de particuliere weldadigheid to kort
schoot, zijn uit to reiken aan do best bij vergelijkend examen ge-
slaagden.

En de kosten der scholen zouden, juist door dit beurzenstelsel,
geheel kunnen worden omgeslagen over de ouders, die voor hun kin-
deren van de scholen profiteerden.

§ 172. Lager onderwijs.

Eindelijk, wat het lager onderw ij s betreft, zouden we, onder
accordeering aan de Rijkswet en de provincials statuten, de regaling
geheel wenschen over to laten aan de g e meente n, mits op conditie,
dat en Rijkswet en provinciaal statuut zoo tegen hederf van het onderwijs,
als tegen krenking van rechten der minderheden waarborg hood.

Hierbij ware dan als beginsel aan to nemen, dat de• school voor de
betalenden over word gelaten aan onderwijzers voor eigen rekening,
of aan vereenigingen ad ho c, terwijl van eon schoolhouden door de
gemeentelijke overheid zelve dan eerst spraak kon komen, als er zeker
aantal ouders met kinderen zonder school overbleef ; zelven tot op-
richting .er van onmachtig zijnde.

Voorts, dat in het geldelijk tekort der kleine burgerij, der handwerks-
lieden en der schamele klasse to voorzien ware door suppletiefondsen,
uit particuliere weldadigheid; door kerkelijke diaconiescholen; of waar,
ook zoo nog, een tekort bleef, door suppletie aan de ouders uit de
gemeentekas, op vertoon van bewijs van een, waar ook, door hun
kinderen genoten onderwijs.

En dat de onderwijzers van al doze scholen, mits op gelijken voet
gediplomeerd, door de overheid, wat sere en gunst betreft, dan ook
op voet van volkomen gelijkheid behandeld werden.

Aan Welke algemeene denkbeelden dan nog dit drietal opmerkingen zij
toegevoegd:
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1. dat in alle overheidsscholen geen andere opvoeding plaats zou
mogen grijpen dan tot orde en tucht, waarheidszin en rechtsbesef,
volharding en zindelijkheid, — en dat ter aanvulling van dit zeer in-
complete, minstens een geheele da,g voor elk kind zou zijn vrij to
laten;

zoo echter dat de ouders, wier kinderen op zulk een school gingen
(mits eenstemmig zijnde) het geven van onderwijs in den godsdienst,
op een door hun kerk aan to wijzen voet, zouden kunnen eischen.

2. dat de inspectie voor het hooger onderwijs behoort nit te gaan
van het rijk, voor het middelbaar onderwijs van de provincie, en voor
het lager onderwijs van de gemeente; met dien verstande, dat rijk en
gewest elke, under een van hen uitgegane regeling staande, school, zoo
dikwijls hun goeddacht, door een commissaris van hunnentwege keuren
konden voor wat aangaat de naleving der wet.

En 3. dat er beslissing door den gewonen rechter ward gegeven voor
alle geschillen, die zich tusschen rechthebbenden, van wat titel ook,
ingevolge van geldende wetten, statuten of verordeningen, konden
veordoen.

En moet dan een regeling in dier voege of daaromtrent het wit zijn
waarop we afgaan, dan volgt reeds hieruit, dat de voorshands aan
te nemen houding zich moeilijk nader dan binnen deze twee lijnen
begrenzen laat: „Bouw zelf scholen, zooveel ge kunt, een universiteit
er onder begrepen!"; en voorts: „Weersta het woelen uwer weder-
partijders op alle geoorloofde manier I"

Voor wat die manier zijn moet, is noch een blijvend program, noch
een duurzaam shibboleth aan te geven.

Pit zal telkens afhangen van de positie, waArvoor we geplaatst wor-
den, en naar gelang van die positie telkens met tact en vroed beleid
te beramen zijn.

Mits, en hier valle de klemtoon op, mits dit tijdelijk manoeuvreeren
(dat toch steeds moor van ondergeschikt belang worth) maw: nooit of
trimmer het groote einddoel van den strijd uit het oog doe verliezen, en
dat einddoel is: „de triomf van het vrijwilligheidsbeginsel en daardoor
de herwinning van de volksschool der gedoopte kinderen voor Christus,
onzen Heere!"



VEERTIENDE HOOFDSTUK.

JUSTITIE.

Van den souverein wil zij, dat door een on-
af hankelij ke rechtspraak ; die onder ieders be-
reik valle; en in verband sta met het zedelijk
rechtsbesef der natie; volgens wetten, die op
de eeuwige rechtsbeginselen rusten, ten le be-
slissing uitga voor alle geschillen van partijen,
zoowel van burgerrechtelijken als van admini-
stratieven aard ; ten 2e vonnis kome tegen een
iegelijk, die zich vergrijpt aan de gemeene orde
der dingen; en ten 3e voltrekking van strafaan
den gevonniste volge, niet slechts om de meat-
schappij te beschermen of den overtreder te
beteren, ruaar allereerst tot herstel van de ge-
schonden gerechtigheid. Desnoods door de
doodstraf, waartoe het recht in beginsel aan
de overhe id toekomt.)	 Program, Art. 13.)

I.

RECHTSYIND1NG.

§ 173. Handhaving der gerechtigheid.

Hoogst en heiligst attribuut van den souverein is de handhaving der
gerechtigheid.

limners, uit het feit dat gerechtigheid in elk gegeven geval het oor-
deel is, dat God zelf; sprak Hij zich uit; over de voorliggende zaak
vellen zou, volgt rechtstreeks, dat de handhaver der gerechtigheid
optreedt in de plaats van God zelf.

1Vletterdaad is het dan ook zoo nog God zelf, die de handhaving
der gerechtigheid doorzet; en dat wel in drie&lei opzicht zonde r,
en slechts in een opzicht do o r tusschenkomst van menschen.

God Almachtig handhaaft zelf het recht:

in de conscientie;
in de bezoeking;
in het oordeel.
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In de conscienti e, zoowel doordien Hij den overtreder geen rust
guilt in zijn eigen gemoedsleven, als doordien Hij in de publieke opine;
zoo van den tijdgenoot als van het nageslacht; de inspraak des ge-
wetens getuigen doet tegen al wat krenking was van zijn onschendbaar
recht.

In de b e z o e k i n g. Wat den enkele betreft, en door de wrange
vrucht die meestal het onrecht voor den ongerechtige draagt; en
door de tegenspoeden, plagen en krankheden, die Hij over hem brengt.
En wat familien, landstrek•en en nation aangaat, hetzij door de verach-
tering in welstand, waarmee Hij over ze komt; hetzij door de ver-
woesting, die de elementen der natuur en de smetstof der pestilentie
onder ze aanrichten.

En eindelijk in het o o r d e e 1, doordien Hij een dag gesteld heeft,
waarop alle nation en volkeren voor zijn vierschaar zullen yerschijnen,
en Hij aan een iegelijk vergelden zal, naar wat hij in het lichaam
gedaan heeft, hetzij good, hetzij kwaad.

Maar naast deze Brie staat nu nog, even stellig en beslist, een
vierde rubriek van rechtshandhaving; die niet rechtstreeks, maar
midd ellij k werkt; en alzoo het goddelijk gezag tot gelding doet
komen door mensc he n; en wel door die menschen, die met de
hoogheid der oppermacht elk in hun levenskring zijn bekieed.

In dien zin nu is alzoo handhaver der gerechtigheid op aarde, relatief
de vader in zijn gezin; tijdelijk de kapitein op zijn schip; en absoluut
de koning, of wie anders souverein mocht zijn, in het land.

Niemand beelde zich derhalve in, dat van den koning ooit de hand-
having der gerechtigheid in volstrekt en zin zou kunnen uitgaan.

Ze kan dit niet naar inhoud, en mag dit niet naar omvang.
Naar omvang niet, omdat de landssouverein b.v. den vader als

eigenaardig handhaver der gerechtigheid op het erf van het huisgezin
heeft to eerbiedigen. Worts van het terrein der conscientie heeft of
to blijven, waar God zelf over waakt. En eindelijk niet te treden heeft
in wat het zedelijk bewustzijn in intiemeren zin krenkt, en dus ontsnapt
aan de mogelijkheid van juiste constateering; als in gevallen van
gierigheid, hooghartigheid; enz..

En evenmin naar inhou d, omdat de souverein het middel mist, en
om steeds in volstrekten zin to weten wat recht is, en om met volko-
men zekerheid to laten beoordeelen, of er schuld is in den aangeklaagde,
en om, waar de schuldige zich verborgen houdt, intijds zijn schuilplaats
to ontdekken; en eindelijk, om den beleedigde of benadeelde in
integrum herstel te verschaffen van schade.
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§ 174. De Souverein.

Bij het handhaven der gerechtigheid nu, dat nu alleen in dezen meer
beperktert zin mag opgevat, wordt van den souverein drieerlei geeischt:
ton e e r s t e dat hij het recht vinde en in wetten neersehrijve; t e n
t w cede dat hij in elk gegeven geval late uitmaken, of en in hoeverre
het gevonden recht geschonden is; en ten der de dat hij de schen-
ding van het recht terugdringe, en aldus naar oude zegswijs : „het
recht sterke en het onrecht krenke". Of, wil men, concreter uit-
gedrukt : er moet 1. een w e t zijn, die hepaalt, in welke gevallien
iemand gevangen meet worden gezet; 2. een rechte r, die uitmaakt
of N.N. in óón dezer gevaljen verkeert; en 3. een gewapend pe r-
s o o n, die desnoods met geweld den veroordeelde naar den kerker
kart brengen en in den kerker houden.

Maar hoe volstrekt onmishaar de onderscheiding van deze drie voor
een holder inzicht in het wezen der Justitie ook zijn moge, toch zou
daaruit niet dan zeer ten onrechte• worden afgeleid, dat dus Of doze
vv-etgevende, Of deze rechtsprekende, Of doze executeerende organen ooit
eon macht b ij of n a a s t den souverein zouden vormen.

lntegendeel wordt en de wet in naam des konings uitgevaardigd, en
het recht in naam des konings gesproken, On de gevonniste in naam
des konings geexecuteerd.

In miniatuurstaatjes als Monaco, San Marino en Andorre laat het
zich dan ook feitelijk denken, dat de souvereine overheidspersoon met
eigen hand een wetsbepaling opschreef; naar eigen oordeel een, die
tegen die wetsbepaling overtrad, vonniste; en desnoods met eigen
hand den gevonniste in boeien sloeg. Vooral aan scheepshoord en in
den huiselijken kring is dit zelfs verre van zeldzaam.

Wig nu echter bij een souverein gezag, dat over v e 1 e onderdanen
en over Ili tges trek ter landstreken gaat, de hoogste overheidsper-
soon niet overal en bij een iegelijk zelf in zijn eigen persoon kan
optreden, verveelvuldigt hij zich door or gan a n, ja hem vervan-
gen, maar toch nooit in anderen zin in zijn plaats treden, dan dat
h ij alsnu geacht wordt in hen to handelen en zij dus spreken i n
zijn naam.

Al gebruikt de souverein derhalve voor het opstellen en uitvaardigen
der wetter/ de hulp van raadslieden, geleerden en bureelisten; voor het
spreken van recht de hulp van rechtsgeleerden, gezworenen of sche-
penen; en voor de executie van gevonnisten de hulp van de politie,
's rijks veldwacht, het militair en de schutterij, of ook van cipier en
scherprechter, — toch leidt dit nooit tot een deeling der souvereiniteit
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in onderscheidene zelfstandige machten, maar is en blijft de souverein
in alle deze de ter laatste en ter hoogste instantie aan God verant-
woordelijke persoon.

§ 175. Reehtsvinding.

Just echter uit dit „voor God verantwoordelijk staan" van den
souverein vloeit dan nu ook voort, dat de souverein zoomin bij het
vinden als bij het spreken van recht „vrij man" is, in dien zin
dat hij naar willekeur wat hij verkoos tot recht zou kunnen stempelen,
of ook naar luim en gril een zijner onderdanen voor de wet schuldig
zoo kunnen verklaren.

De souverein is handhaver, niet van zijn eigen goeddunken, maar
van DE GERECHTIGHEID.

1-lij behoeft dus het recht niet meer te maken, maar het recht w a s
er eer hij er kwaan; besta.a t er ook nu nog tb u i ten hem om; en is
zoo weinig aan hem onderworpen, dat veeleer de souverein zelf on-

voorwaardelijk o n d •e r het recht staat.
Vandaar dan ook de schoone uitdrukking, die nog steeds gangbaar

bleef, dat het de eerste taak van den souverein is om het recht te
vinden. Het i s er, maar verborgen. Hij meet er dus naar z o e k en,
en zoolang zoeken tot hi" het vind t. En wel er naar zoeken in de
goddelijke ordinantien van het Woord; in het rechtsbesef en de costu-
men van zijn yolk; in de wetgeving van andere volken; en in de
vondsten der systematische rechtsgeleerdheid als wetenschap.

Vandaar dat de wetboeken, die wat recht in den lande heeten zal
hebben aan to duiden, niet dan na ingewonnen advies der rechtsge-
leerden, na consulteering der natie en na toetsing aan de eeuwige
beginselen der gerechtigheid mogen uitgevaardigd.

Voor het rechtsgeleerd advies nu dienen de ministerieele bureaux,
of Staatscommissien, ad hoc benoernd; voor het consulteeren der
natie dient de Staten-Generaal, over wier beteekenis en bevoegdhetid
we thans in geen herhaling vallen; en alleen over de toe tsing aan
de eeuwige rechtsbeginselen is derhalve nog een woord
ter toelichting vereischt.

§ 176. Naar eeuwige beginselen.

En dan meenen we van aller instemming vooraf verzekerd te kunnen
zijn, indien we daarbij de stelling op den voorgrond plaatsen, dat b.v.
een wet, die den diefsta1 voor geoorloofd verklaarde, een on gere eh-
ti g e wet zou zijn, d. i. zulk 6ene, die, verre van ter handhaving van
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de gerechtigheid dienst te kunnen doen, veeleer op de allergevaarlijkste
wijze de gerechtigheid zou krenken.

Toch is zulk een wet verre van ondenkbaar.
Naar men verhaalt, bestonden er toch bij sommige niet-Christelijke

nation oudtijds metterdaad wetten, die op vrijbrieven voor den diefstal
wonderwel geleken. En wat nog meer zegt; „I a p r o p r i é t é c'e s t
le v o 1, en dus het straffen van diefstal ongeoorloofd !" is hoofdartikel
van het sociaal en politiek program, waar de Communards te
Parijs mee dweepten en waarvoor de Duitsche sociaal-democraten 'te
Berlijn hun laatste penning veil hebben.

dient dus toch gevraagd : „W a a r o m hebben nu de bezitters
geiijk en hebben wij het recht, ja, den plicht, om de sociaal-dernocraten
in het on gel ij k to stellen?"

Hoe weten we nu vast en zekerlijk, dat we nie t ter prooi zijn
aan eerie kolossale rechtsillusie, maar metterdaad en in waarheid recht
r e c h t laten zijn, indien we in onze landswetten bescherming aan den
eigendom bieden en den dief dreigen met straf?

Wit) beslist dit nu?
Wie maakt dit, en op welke gronden uit?
Toch niet de meer der he i d van stemmen. Want stel dat de

sociaal-democraten in Saksen konden doortasten, dan zouden zij de
straf op den diefstal bij overgroote meerderheid wat handig nit ,de
wet schrappen. En toch zou dit niet rechtsh and h a v in g, maar
rechtsk re nkin g zijn.

Hecht is, waar het beginselen raakt, recht, of het is het niet. En i,s
het recht, dan b I ijf t het ook recht, onder wat yolk of hemelstreek ge
ook verkeert. Moeten daarentegen de meeste stemmen beslissen, dan
zal hier recht heeten, wat gin d s als onrecht wordt gebrandmerkt,
en alle vastheid en waarheid van het recht gaat te loor.

Maar op wat basis wilt ge dan het recht doen rusten?
Op het re c htsbese f? Maar ook dat faalt, want de Communard

antwoordt „m ij n besef is precies omgekeerd!" en de so ci aal-
de m ocraa t is het met de rechtsgeleerde heeren Gneist en Lasker vlak
oneensl

En woudt ge nu eindelijk op de rechtswetenschap wijzen, zegge
dan wie aan doordenken gewoon is, sinds wanner de wetenschap ooit
haar voorwerp zelf uitvond, alsook of het Karl Marx, den hoofdman
der internationalen, dan soms aan rechtswetenschap faalt.

Hoe ook bezien, kunt ge derhalve in geen dozer drie de eigenlijke,
onwrikbare en onveranderlijke basis van uw recht aanwijzen, en dat
wel om de alles afdoende reden dat de absolute gerechtigheid

6
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luidend met Go d s w i 1 moet zijn en geen dezer Brie organen u den
wil Gods kan vertolken.

Het rechtsbesef niet, wijl dit nog wel terdege werkt, maar bij zondige
natien onz uive r.

De majoriteit niet, wijl die wisselen en in haw tegendeel kan om-
slaan, wat met elk begrip van recht vloekt.

En evenmin de we ten s c ha p, wijl deze wel logische deducties uit
gegeven beginselen kan afleiden, maar over de re c h t s b e g i n s el en
zelven juist een onzeker geluid geeft.

lift dien hoofde verwezen we dan ook in het derde hoofdstuk
opzettelijk mar de „ordinantien Gods", en trachtten we itan te too-
nen, hot alleen door b ij z onder e openbaring voor een
zon d i g e menschelijke persoonlijkheid vas te en onoms too telijke
zekerheid aangaande de eeuwige, onveranderlijke rechtsbeginselen te
vinden is.

is het waar, wat wij belijden, dat God de Almachtige zelf op den
Sinai doudslag en diefstal en echtbreuk en meineed als besliste onge-
rechtigheden veroordeeld heeft; en voorts, door zijn geinspireerde tol-
ken, ointrent alle groote rechtsquaestien zijn goddelijke beslissing heeft
gegeven; dan bezit ik hierin en hie r in all een dan ook eon stellige
mededeeling van Gods w i 1, en (wijl die wil met het recht identisch is,
dus ook) van de gerechtigheid zelve.

En nu geven we hierbij wel voetstoots toe, dat dit op verre na ons
nog idol in staat stelt, om in elk gegeven geval zeker van onze zaak
te zijn ; en dat derhalve het schrijven van wetboeken, die zonder meer
voor uitdrukking van de gerechtigheid konden gelden, ons, ook met
die openbaring in de hand, niet gegund is.

Haar, en hier leggen we allen nadruk op, tusschen de gedeeltielijke
onzekerheid, die ook dan nog blijft, en de v o 1 slag e n on z eke r-
li e i d, waarin men anders rondtast, is het verschil dan toch aan.-
tnerkelijk.

Men hoof t dan op ons standpunt toch een reeks van vaste punten, die
tamelijk zeker de richting aanduiden, waarin de verschillende lij n en
van het recht to trekken zijn. Er is dan toch een gansche reeks van
rechtsvervalschingen, die men met voile zekerheid als ongerechtig kan
terugwijzen. En wat o.i. de zaak beslissen meet: alleen door aldus de
griller van het conventioneele recht terug to dringen, en voor de toet-
sing van wat recht of onrecht op hot stuk van beginselen is, tot een
basis terug to gaan, die onder bereik van vorst en yolk beiden vast,
worth en in de conscientie van den rechtshandhaver en in de conscientie
der onder dat recht verkeerende personen, dat diep ontzag voor de
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gerechtigheid als zoodanig in stand gehouden, waarme6 haar majesteit,
als waarvoor alle schepsel buigen moot; staat of valt.

II.

RECHTSPRAAK.

§ 177. Oflathankeliike rechtspraak.

Na de rechtsv indi n g komt de rechts p r a a k, d.i. de verplichting
die op den souverein rust, om overeenkomstig de alsnu vastgestelde
wetten geschillen to beslechten en den verbreker van de gemeene orde
voor hot recht to doen vallen.

Van die rechtspraak nu oordeelen alle partijen, dat ze o n a f hank e-
I ij k behoort to zijn, en ook de antirevolutionair aarzelt geen oogenblik,
lien eisch to onderschrijven; edoch op afwijkende gronden.

Aleestal tech wordt van een rechterlijke „macht" gesproken, in schier
gelijken zin als waarin men de wetgevende „macht" van den souverein
half losrnaakt, om ze voorts slechts voor een deel op den koning em
voor een ander, veel wezenlijker en aanmerkelijker deel op de Staten-
Ceneraal to leggen.

Hiertegen nu teekenen we verzet aan.
Orgaan, zintuig, waardoor de souverein werkt, is de rechterlijke

organisatie zeer zeker, maar niet een macht op een zelfstandig voet-
stuk, naast hem.

Slechts d i t is met doze „onafhankelijkheid" bedoeld, dat de rechter-
lijke organisatie alzoo behoort to zijn ingericht, dat ze werkelijk het
re c h t diene, en dat zooveel doenlijk elke mogelijkheid zij afgesneden,
waardoor ze ooit of immer handlangster zou kunnen worden van tiran-
nie of onrecht.

Haar taak is, to oordeelen, of on w elk o schending van het recht er
plaats greep. Niets meer. Niets minder. En gelijk nu het oog, dat u als
zintuig of orgaan dient om u to doen zien wat or is of niet is, geheel
onafhankelijk van uw wil werkt, d.w.z. u uitsluitend volgens de wetten
der optica de beelden der dingen op het netvlies overbrengt; — zoo
ook moet het rechterlijk cog, waardoor de souverein zien zal of er
schuld is of niet, zijn working doen Haas de strikte wetten der just i-
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t i a, en derhalve, geheel onafhankelijk van souvereine grillen, hem
het stuk van schuld of onschuld en van toepasselijkheid van straf
doen voorkomen, gelijk dit feitelijk bestaat in het leven.

Gelijke onafhankelijkheid moet een iegelijk, en dus ook de souverein,
aan een ieder toekennen, die hem tot orgaan zal dienen voor een eigen
sfeer des levens. Zoo kunt ge als vader wel een rekenmeester bij uw
kind aanstellen, maar niet hem dwingen om uw kind anders te leeren
dan dat tweemaal vijf tien is. Aan u is dan wel de aanstelling, hepaling
van les-uren en salaris, maar de regels der rekenkunde staan boven u en
hem. Daarin is niet hij, maar is, juister nog uitgedrukt, de rekenkunde
zelve onafhankelijk, volstrekt onafhankelijk zelfs, van uw wil. Evenzoo
kan ook de overheid, b.v. wel een hoogleeraar in de logica aanst  e 1-
I e	 matr alleen op conditie dat zulk een „magister van rhetorieken"
vrij en onafhankelijk zal zijn in het doceeren der onveranderlijke axio-
mata en denkwetten. Of kan, om dit voorbeeld nog te nemen, de koning
wel een sterrenwacht doen bouwen en er sterrenkijkers op plaatsen,
maar alleen op beding, dat hij deze geleerden vrij late om de sterren.
zich te laten bewegen, niet zooals hij dit willen zou, maar gelijk ze
feitelijk loopen. En zoo nu ook kan de landssouverein wel terdege
rechters aanstellen, die voor hem in elk gegeven geval zullen uitmaken,
„of er schuld is en hoe zwaar die schuld weegt", maar ook dit alleen
op de onafwijsbare voorwaarde, dat hij deze rechters als vrije lieden
oordeelen late, ten einde er justitie naar de wetten der just i t i e
geschiede, en nooit de van God gegeven „ordinantien voor het schuldig
of onschuldig", tegen beter weten in, ten believe van 's vorsten gunst,
blootstaan aan gevanr van verkrachting.

§ 178. Waarborg dier onathankelijkheid.

De rechtbanken zijn dan ook volstrekt niet „onafhankelijk" in den
zin alsof ze doen konden wat ze wilden en buiten den souverein hun
oorsprong vonden. Ma.ar integendeel z66, dat het de souverein is, die
hen aanstelt; de souverein die hun voorschrijft hoe ze te procedeeren
hebben; de souverein die van hun oordeelen appel en cassatie gent; en
de souverein eindelijk, die door abolitie of gratie of door het recht van
beiden saarn de uitwerking van hun gewijsde kan stuiten.

Welbezien, komt derhalve hun „onafhankelijkheid" alleen hierop neer,
dat ze, eenmaal als rechters aangesteld, zich aan nets dan aan de
wetten to storen hebben, en voorts, zonder naar 's vorsten zin of luim
to vragen, eenvoudig als eerlijke mannen recht spreken naar de inspraak
der conscientie. Een onafhankelijkheid, die, tot op zekere hoogte, elk
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dienaar van het land geniet, die, aangesteld voor een bepaald doel en
op een bepaalde instructie, er mee of is en zich van zijne roeping
kwijt, indien hij zich stipt aan deze conditien van aanstelling houdt.
Immers, ook bij de rechterlijke organisatie behoudt de souverein als
wetgever het recht, om zoowel de wetboeken die het recht, als het
wetboek dat het beleid der justitie vaststelt, te wijzigen en ook alsdan
zijn de rechters gehouden, zich te gedragen overeenkomstig de eischen
van den aldus nieuw geschapen toestand.

Slechts houde men in het oog, dat, overmits de souverein zelf partij
kan warden, 't zij bij politieke misdrijven, 't zij bij actie tegen den Staat,
de rechtbanken, om_ vrij te blijven en ontzag in te boezemen, een meer-
deren waarborg dan andere colleges dienen te bezitten tegen mogelijke
aanranding van de heilige eer der justitie door het dan partijdig gezag.
En het is hierom dat men bij de rechterlijke macht in haar hoogere
instantien pleegt vast te stellen, dat de rechter onafzetbaar moet zijn
en dat de rechtbank bij vacature zelf voordracht doet voor de benoeming.
Beide waarborgen, die ons eer nog to zwak dan te sterk dunken, en
wier gedeeltelijke terzijzetting door Minister en Kamer, toen baron Van
Lijnden van Sandenburg zijn ontwerp op de organisatie goedsprak, een
der veegste verschijnselen is to achten, die ons politieke leven na '48
to betreuren gaf.

Vooral voor den antirevolutionair was dit te kort doen aan de rechter-
lijke onafhankelijkheid dhárom to onduldbaarder, wijl, naar Von S t a h 1 s
keurige opmerking, het overdragen „van het oordeel op des Menschen
Zoon door den Vader" de principieele wijding voor elk Christen is van
de heilige ordinantie, dat het een andere hand zijn moet die het
„schuldig" neerschrijft en een andere die den schuldige kastijdt.

§ 179. Onder ieders bereik vallend.

De vraag, hoe alsnu de „rechterlijke organisatie" bij instantien be-
hoort ingerich t, en langs welke 1 ij n en het „beleid der justitie"
dient to loopen, raakt slechts zeer zijdelings het antirevolutionair be-
ginsel en kan in deze populaire artikelenreeks dus onbesproken blijven.
Slechts zij hier kort herhaald, wat bij „D e c en tralisati e" breeder
ter sprake kwam: dat de indeeling namelijk het provinciaal verband
dient to volgen; en voorts aangestipt, wat ook het „Program" opnam,
„dat het recht onder ieders bereik behoort to vallen."

Dit is thans veelszins niet zoo, doordien de procedure Of te kost-
baar, Of to ingewikkeld is.

Een burger van schamelen leven schrikt, zooals het nu staat, nog
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altijd voor de Justitie terug. Liever nog verkropt hij het onrecht, dan
dat hij zich in dien mysterieusen doolhof waagt, waar ieder wel weet
hoe hij er in-, maar rtiemand hoe hij er uitkomt. Voor het in procets
gaan is een eenvoudig burgerman thans letterlijk bang.

En wel zijn er advocaten en procureurs, om den ongeletterden man
terecht to helpen, maar ook in „die heeren" ziet de gewone man eer
een soort handige lieden, bij wie men op zijn tellen meet passen, dan
vaderlijke beschermers van zijn recht. Bovendien, er zijn advocaten en
advocaten, en de beste laten zich meest het duuxst betalen, zoodat
feitelijk een man van lageren stand, met een beer van hoogen huize
in proces ga.ande, bijna altijd, ondanks de onkreukbare eerlijkheid der
rechters, een duel voert met hoogst ongelijke wapenen.

En ill dit foutieve stelsel nu wortelt een dubbel kwaad, waartegen elk
antirevolutionair uit beginsel dient op to komen, en dat is: ten ee r s t e,
dat zeker soort melkers, en consorten van allerlei gading, door dien
Buren en ingewikkelden procesvorm verlokt, maar al to vaak inisbruik
maakt van de onmogelijkheid, waarin de mindere burger verkeert, om
hem voet voor voet zijn eisch in rechten to betwisten; en ten tweed e,
dat niets zoozeer den eerbied voor het gezag uitroeit en den geest der
eenvoudige burgerij ontstemt, als juist dat opkroppen van hun aange-
daan onrecht, waartegen ze, uit beduchtheid voor nog erger schade,
geen vervolging durven vragen in het parket.

§ 180. Zedelijk rechtsbesef tier natie.

En dit brengt ons vanzelf op den derden .eisch, voor goede recht-
spraak in het „Program" gesteld: t. w. „dat ze in verband sta met het
zedelijk rechtsbesef der natie."

f)it doelt op de tegenstelling tusschen „geleerdheid" en „practischen
zin", en dat wel op twee&lei manier.

Uit den practischen zin ontwikkelt zich, mits geoefend en geheiligd,
wat de H. Schrift de C 116k m a noemt, d. i. een „wijsheid" die, als
helder inzicht in de dingen en levensverhoudingen, door intultie en
met vaardigen peep, het wezen eener zaak vat en, wat er onrecht in
was, terecht weet to zetten.

Onvergankelijke illustratien van een rechtspraak, die in eene C h 6k-
m a wortelt, zijn Nathans vonnis over David, en Sa1omo's eerste recht.
En hoewel nu dient toegegeven, dat de natuur der Oosterlingen zich
beter dan het Westersche karakter voor dit intatieve leent, toch is
biermee volstrekt niet uitgemaakt, dat deze gerijpte levenswijsheid niet
vaak beter dan rechtsgeleerde studie tot schuldontdekking en afweging
van schuld leiden kan.
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Ze heeft toch dit viervoudig voordeel: dat ze doorzicht en conscientie
in een zelfden greep vereenigt; dat ze zich schikken kan naar personen
en gelegenheden; aldoor met het leven in verband staat; en dat ze
een zaak uitmaakt op staanden voet.

Bovendien vergete men niet, dat ze in den huiselijken kring nog steeds
gangbaar is; in Engeland nog officieel meespreekt; in Amerika de
rechtspraak schier beheerscht; in den Spaanschen Alc alde haar
tolk heeft; eertijds ook ten onzent gold; en nu nog slordiglijk voort-
kruipt in de berechting van bagatellen door de politie.

We zien daarom niet in, waarom dit kostelijk element der gerijpte
levenswijsheid ook ten onzent niet weer zijn gedeeltelijke, mits dan
eervolle, toepassing zou kunnen vinden; en wel in dier voege, dat voor
elke gemeente (of in grooter gemeenten voor elk stadskwartier) een
notabel, geacht en wijs persoon nit de burgerij werd aangewezen, die
op vaste dagen zitting hield, en alsdan op staanden voet alle kleine
geschillen kon uitwijzen, en ook in geschillen van meer aanbela.ng
„kort recht" kon doen, mits beide partijen dit eenstemmig verzochten.

Tal van kleine geschillen, bagatellen zoo men wil voor het groote
publiek, maar in de buurten en stegen, waar ze voorkomen, soms van
zees kritieken aard en hoogst noodlottige gevolgen, blijven nu eenvoudig
onuitgemaakt of worden uitgevochten met de vuist. En wat nag erger
is, in den boezem der huisgezinnen blijven zulke onuitgemaakte geschil-
len nu vaak tusschen man en vrouw, tusschen ouders en kinderen,
tusschen vrouwen en dienstboden, een bron van nijd en verbittering,
die anders onverwijld zou ophouden to vloeien.

Tevens zou hiermee gewonnen zijn, dat de „kleine man", die voor
ingewikkelder rechtspraak bang is, en duur recht niet betalen kan,
dusdoende een hoogst eenvoudige en uiterst goedkoope afleiding kreeg
voor de gekrenktheid van zijn hart.

§ 181. Jury.

Maar oak hiermee zou aan het zedelijk rechtsbesef niet zijn voile
eisch zijii gegund; en met het leven der natie in rechtstreeksch verband
zou de rechtspraak dan eerst komen, indien men, de wijze nu daar-
gelaten, het element weer opnam van onze oude „schepenen" of van
de „gezworenen", kortweg meest jury genaamd.

Hiermee is in het allerminst niet bedoeld, dat, krachtens zekere
voorgewende volkssouvereiniteit, de rechtspraak van het yolk zelf zou
moeten uitgaan; veelmin dat de jury, als politick instrument tegen het
geordend gezag, den politieken misdadiger moot kunnen vrijspneken;
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noch ook, dat we de jury ter verdringing aanbevelen van wat onze
natie thans in haar geleerden rechterlijken stand bezit.

Maar worth wól beoogd: a. een doen deelnemen van de burgerij,
zelve aan den strijd tusschen gerechtigheid en onrecht, ter prikkeling
van haar rechtsgevoel; dan b. een gestadig in verband stellen van de
geleerde rechtspraak met het rechtsinstinct dat in het leven der natie
werkt; voorts c. de mogelijkheid, om beter dan thans op den zedelijken
factor der intentie to kunnen letten; ook d. om to voorkomen dat het
over een gelijken kam scheren van zeer ongelijke personen het s u m-
mu m jus niet tot summa injuria make; en eindelijk e. om den
alleszins reeelen maatstaf der publieke opinie ook bij het afwegen van
„scbuld of onschuld" to doen meerekenen.

Dit nit to werken, valt buiten ons bestek.
Toch zij bier, ter aanbeveling, noch zooveel herinnerd: 1. dat bet

Germaansche recht onder alle natien zulk een deelnemen van de °rider-
zaten aan de rechtspraak zelfs in zeer hooge mate tot eisch stelde;
2. dat meest bet geleerde Romeinsche en Roomsch-Canonieke recht dit
leekenelement uit de rechtspraak heeft verdrongen; 3. dat met name
de Gereformeerde natien, in aansluiting aan hun presbyteriale neiging
op kerkelijk terrein, dit leekenelement weer wisten to eeren; 4. dat
bijna allerwegen en met name in Engeland, Duitschland, Frankrijk en
Rusland, om nu van kleinere landen niet to reppen, thans feitelijk
een jury bestaat; en 5. dat uitnemende rechtsgeleerden als Gneist,
verre van de rechten der jury to willen inkrimpen, die veeleer pogen
uit to breiden tot de civiele actie.

Tocli is hiermee volstrekt niet gezegd, dat we invoering eener ge-
wone jury in onze Nederlandsche rechtspraak onmisbaar keuren. Stellig
keuren we een jury voor politieke misdrijven of en zou een politiek
getimmerte als de Fransche jury ons nimmer toelachen. Ja, tevreden
zouden we aanvankelijk zelfs reeds zijn, indien het element onzer
oude schepenen, d. i. van locale, niet-geleerde rechtspraak, maar weer
herleven kon, en er alzoo eenig tegenwicht voor het minst tegen
de uitsluitende rechtspraak door mannen van abstracte studie geboden
werd.

Thans bepaalt de invloed van het leekenelement ten onzent zich tot
een voordracht van de Tweede Kamer voor den Hoogen Raad, en bleef
er nog een schaduw van het „p are s a p a r i b u s" over in de ex-
ceptioneele rechtspraak, waaronder b.v. de ministers en de leden der
Staten-Generaal staan.

Maar hoe hoog we deze kleine privilegien ook waardeeren, toch
reiken ze, vooral bij de verdiende impopulariteit onzer Staten-Genera.al



IUSTITIE.
	

249

en de vervalsching van haar saamstelling door Grondwet en Kiestabel,
op verre na niet aan de conscientie van het yolk als zoodanig en staan
ze derhalve me t het zedelijk rechtsbesef in geen bewust verband.

Een verband waarop toch immers elk man van Christelijk-historischen
zin wel nadruk m o e t leggen, als die uit de gewijde historie der Schrift
en de profane historie van zijn eigen land weet, Welk een hoogheilige
beteekenis aan dit verband toekomt, en die, meer nag, de goddelijke
intentie niet in de profetie der Apostelen mag voorbijzien, dat niet
,Christus alleen" de wereld oordeelen zal, maar „de kinderen der op-
standing" met Hem!

III.

SPECIAAL-, ADMINISTRATIEF- EN STRAFRECHT.

§ 182. Speciale rechtspraak.

Ons Overkort bestek gedoogt niet, dat we ook nog de speci a le
rechtspraak hier anders dan terloops te berde brengen. Dat op koop-
vaardijschepen en schepen van oorlog, bij het leger, en deels ook in
de consultaten, zulk een bijzondere rechtspraak nu reeds geldt; en
dat men die voor haxidelsgeschillen en geschillen over den arbeid ten
onzent reeds voorsloeg en elders reeds invoerde, is dan ook genoeg-
zaam bekend. En we kunnen daarom volstaan, met kortelijk nog even
tweeerlei aan te stippen: en wel 1. de wenschelijkheid om op legale
wijze een eeregeric ht te kunnen saamstellen, en 2. de noodzake-
lijkheid om beter dan dusver het terrein van de k e r k el ij k e recht-
spraak of te bakenen.

Het d u el is ten onzent gelukkig niet inheemsch en niet dan uiterst
zeldzaam hoort men, zelfs in onze garnizoenen en aan onze academien,
van tweegevechten op de sabel of met het pistool. Toch weet men maar
al te goed, dal verwijdering en eere-aanranding en hoogloopende oneenig-
heid tusschen onze schijnbaar zoo vreedzame burgers, vaak aan de orde
van den dag zijn. En wijl men deze personeele twisters ten onzent nu
niet pleegt uit te vechten en ook maar zelden bijlegt en ze nog schaar-
scher ziet uitsterven, vloeit hieruit het jammerlijk gevolg voort, dat er
een massa nijd en 'bitterheid, haat en wrok, in elk dorp en in elke stad
ligt opgetast, die maar al te vaak geheel de saamleving verpest en tot
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zelfs hct opgroeiend geslacht aansteekt. Ziet men nu in Frankrijk en
Italie dat het duel dit blijven zitten van den wrok voorkomt en incest
onverwijld de goede verstandhouding herstelt, soms zelfs nog intiemer
maakt, dan geeft dit ons toch, dunkt ons, recht tot de zeer ernstige
vraag: waarom een eeregericht ten onzent niet even gelukkig effect
ken hebben als het duel buitenslands. Zoodra toch de Rijkswet aan de
beleedigde partij het recht schonk, om op vaste condition de optreding
van een eeregericht to eischen, en in vaste organisatie er van, waarborg
hood voor de deugdelijkheid van zijn uitspraken, zou er, onverwijld na
uitbreking van een geschil, kerns en uitzicht zijn om het, wat men ge-
meenlijk noemt „uit de wereld to helpen", en aldus het a 1 t a mente
repostum (het broeien op wraak) to voorkomen.

En wat de kerk betreft, dient, zoo we wel zien, het recht der kerk
op een eigen rechtspraak op veel vaster voet dan dusver van Rijkswege
erkend to worden; mils van den anderen kant elke kerk dan ook
waarborg biede (en de Staat op het geldig blijven van dien waarborg
strengelijk toezicht houde), dat niemand, die tot jaren van onderscheid
gekomen is, ook mar een oogenblik langer dan hem lief is gedwongen
zij, in eenig kerkelijk verband to blijven.

§ 183. Civiel proces.

En hiermee tot de gewone rechtspraak terugkeerend, dient alsnu
afzonderlijk een woord gezegd van de civiele en afzonderlijk van de
s t r a fprocedure; een onderscheiding die met het verschil tusschen pri-
vaat en publiek recht wel niet samenv a l t, maar toch samenh a n g t.

Onder p r i v a a t re c ht verstaat men namelijk meestal de rechten
en verplichtingen, die slechts de enkele individuen of particuliere cor-
poratien als zoodanig raken; terwijl men met publiek recht bedoelt
de rechten en verplichtingen van wettige, gezaghebbende autoriteiten
jegens de aan hun autoriteiten onderworpenen, en omgekeerd. Toch
wane men niet, dat de grenslijn tusschen beider terrain daarom altijd
even streng en scherp to trekken zou zijn. Eer is die grenslijn schier op
elk punt zwevend, en kan zulk een autoriteit, tot zelfs „de Staat der
Nederlanden", langs den weg van het privaat recht eigendom ver-
werven; terwijl omgekeerd de testamentaire beschikking zelfs van den
eenvoudigsten burger een publie k-rechterlijk karakter kan dragen.
Waar dan ten overvloede, om de verwarring nog erger to rnaken, nog
aan moot toegevoegd, dat b.v. bij oplichtingen, bedriegerijen, zwendela-
rijen, en zooveel meer, telkens eenerzijds een p r i v a a t recht van den
enkelen burger, en toch ook weer tegelijk het publieke recht, waar-
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voor de autoriteiten hebben in te staan, is betrokken. Men late zich
derhalve door het zoo gereede beroep op het onderscheid tusschen
privaat en publiek recht, waarmee vooral de j u r is ten onder onze
tegenstanders (gelijk onlangs nog in de schoolquaestie) zoo ijlings
voor den dag komen, toch vooral niet te spoedig uit het veld slaan.
Want, in ernst, geen distinctie leent zich meer tot tweeerlei opvatting;
is minder afdoende; en daardoor tot het geven van beslissing onbe-
kwamer, dan juist wat op rechtsterrein, hetgeen publiek en hetgeen
privaat is, in netelige gevallen, vaneen scheidt.

Lit Bien hoofde dringen we dan ook ten zeerste op het verreikend
denkbeeld van „Ons Program" aan, om ook eon deel van de administra-
tieve rechtspraak te verleggen naar de civiele kamer van den gewonen
realer. Reeds in ons hoofdstuk over „Decentralisatie" is op het hooge
belang van deze aanmerkelijke wijziging in onze administratieve recht-
spraak gewezen, en vergissen we ons niet, dan zal nog slechts een korte
uiteenzetting vereischt zijn, om het bij uitstek antirevolutionair karakter
van dit denkbeeld in het Licht to doen treden.

Immers, zoolang men, met onze liberalisten, uitgaat van het valsche
denkbeeld dat de Staat de machtsv o 1 heid representeert, en dus van
oordeel is, dat het gewest, de gemeente, de kerk en het huisgezin slechts
zooveel gezag en recht bezitten, als de Staat hun gunt en afstaat en hun
tot wederopzeggens laat, — dan is het uiteraard ook volkomen naar
behooren, dat de Staat zelf doze onderhoorige kringen in bedwang houdt
en ze dwingt om de wet altijd zee uit to leggen, als dit den la.ndssou-
verein gevalt. Op den keper beschouwd, bepaalt de administratieve
rechtspraak zich dan ook tot geschillen tusschen genneenten en gemeen-
ten, gewesten en gewesten, maax kan er van rechtserlanging tegenover
den Staat zelven voor geen dezer kringen ooit sprake zijn.

Belijdt men daarentegen, gelijk wij, antirevolutionairen, dit doen, dat
en huisgezin en kerk en gemeente en gewest levenskringen zijn, die er
bij Gods gratie en dus j u r e s u o zijn en Leven en werking van zich
doen uitgaan, en die derhalve alle macht en alle recht bezitten, die niet,
in het belang der staatseenheid en ter wille van het hoog gezag, naar
hooger ordering aan den kant is gezet voor den souverein, — dan, bet
spreekt vanzelf, is eon administratieve rechtspraak, waarin de Staat
partij, en rechter tevens zou zijn, eenvoudig een ongerijmdheid, en eischt
het eentroudigste begrip van recht, dat elk gezin, rnaar ook elke ge-
meente, elk gewest en elke kerk, tegen machtsoverschrijding van hoogere
of van de hoogste autoriteiten zich verweren kurinne, althans voor wat
de wetst oe p as sing betrett bij den o naf h a nk el ij k en rechter.

Dat daarom desnietternin de administratieve rechtspraak in den regel
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haar gewoon verloop behield, zou met de verwezenlijking van dit
denkbeeld zeer goed bestaanbaar zijn. Immers, de handhaving der
gerechtigheid eischt volstrekt niet, dat de gewone rechter elk geschil
van then aard berechte; maar wil alleen, dat er, bij gebleken onwil
om den rechthebbende recht to doen weervaren, een heenbreken door
de administratieve staketsels naar de onafhankelijke rechtbank moge-
lijk zij.

Of men er in slagen zal, om, gelijk thans onze Grondwet wil, de
administratieve rechtspraak zelve in die mate op voet van zelfstandigheid
to regelen, dat de gewone civiele rechters buiten het geding kunnen
blijven, zullen we afwachten; maar betwijfelen we zeer.

§ 184. Strafprocedure.

En wat nu ten slotte de strafprocedure aangaat, dan noopt beknopt-
heid ons, ook hier strikt binnen de grenzen van het „Program" to
blijven en alleen die twee punten to bespreken, die rechtstreeks met het
antirevolutionaire beginsel in verband staan; t.w. het doel van de
straf in het algemeen en de handhaving van de doodstra f.

Het doel van de straf moot ook o. allereerst en allermeest zijn:
het „sterken van het recht", of, wil men, het wreken van do geschon-
den gerechtigheid.

Do gerechtigheid Gods moot, voor zoover ze in de landswet tot uit-
drukking kon komen, onvoorwaardelijk haar eere hebben. Niemand
moot ze durven aanranden, en wie ze toch aanrandt, moot zonder
sparen, op het alleronverbiddelijkst, door den wrekenden arm der
gerechtigheid worden achterhaald.

De verplichting daartoe rust op den souverein, die aldus den mis-
dadiger met alle hem ten dienste staande middelen moet opspor e.n ;
vonni s over hem moet doen vellen; en, is hij gevonnisd, hem het
lij d e n moot doen ondergaan, dat door de wet ter eere der gerechtigheid
gevorderd wordt.

Slechts voor twee dingen heeft de souverein daarbij to waken, en dat
is: 1. dat hij alleen den waarlijk schuldige strafe; en 2. dat hij
straf in juiste evenredigheid toewege naarmate er krenking van het
recht plaats greep. En wiji nu de souverein, in zijn ijveren voor het
recht, zelf licht to voortvarend kon zijn en dus mistasten, is in de
onafhankelijke rechtspraak een bolwerk voor de o n s c h u l d op-
geworpen, waardoor het anders dan den schuldige, en den schuldige
anders dan naar recht, to vonnissen, voor den souverein zoogoed als
onmogelijk wordt.
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Hij kan. dus nu door zijn orgaan, het Openbaar Ministerie, vrijelijk
aanklagen; de scherpste voorstelling van het geval geven; ear de hoogste
straf eischen, zonder dat de onschuld hierdoor in gevaar komt. Want
waakt de souverein door zijn e e r s t e o r g a an ten deze (het Openbaar
Ministerie) voor de rechten der ger echtighei d, hij waakt niet
minder door zijn tweede or gaan (de onafhankelijke rechtspraak)
voor de even heilige rechten der onschuld; en eerst als in eerlijken
rechtstrijd „de overtreder van de gemeene orde" voor het recht bezweken
en als verbreker van het recht overwonnen is, komt het derde
orgaan van den souverein (de gewapende macht natuurlijk) om
aisnu met den sterken arm aan den schuldig bevondene de hem
toegewogen straf te voltrekken.

Dat nu hieruit tevens beschenning van de maatschappij voor tr
vloei t, worth onzerzijds in het minst niet ontkend; mits men in het
oog houde, dat hetgeen waardoor de maatschappij beschermd wordt,

g e re chtigheid is en niet de politie, en dat hetgeen de sou-
verein ten deze te beschermen heeft, niet de maatschappij is, maar de
gerechtigheid.

Betering daarentegen van den misdadiger is op verre na niet altijd
gevolg van berechting. Het kan integendeel zelfs zeer wel zijn, dat de
gerechtigheid een straf eischt, die den overtreder eer nog bederft dan
beter maakt; gelijk dit met langdurige gevangenschap bijna altijd het
geval is. 1Vlaar hiervoor mag de souverein niet uit den weg gaan. Hij
is gees pdagoog, m.aar Pechter, en al mag ook o. i. de souverein aan
de kerk of aan particuliere bemoeinig de noodige vrijheid niet onthouden,
om ten goede op den gevangene in te werken, — hij zelf moot aller-
eerst op de kastijding, op de tuchtiging, op de straf bedacht zijn, en
dus, óók in zijn gevangenissen het aan den overtreder wel terdege
doen ondervinden, dat hij zich door zijn schuld en zonde gebracht
heeft in •een allerellendigsten staat.

§ 185. De doodstraf.

En hiennee is dan ook het eenig steekhoudende argument tegen de
doodstraf aan haar bestrijders reeds ontvallen. Heeft loch de souverein
niet op de betering van den misdadiger, maar, als souverein, alleen op
de voltrekking der straf, ter handhaving der gerechtigheid, to letten,
dan kan de zielstoestand van den schuldige nooit beletsel zijn om hem
ter dood to brengen. Want de eenige vraag die overblijft, is dan maax:
heeft de overheid qua talis het recht om iemand aan het leven te
kornen? En die vraag nu is, dunkt ons, voor geloovigen en ongeloovigen
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heiden reeds door het in het vuur zenden van soldaten bij oorlog, of
ook door het vuren op kwaadwillige burgers in geval van muiteril of
verzet, uitgemaakt en beslist. Maar wordt toch in strengeren zin nog
beslist en uitgemaakt voor een iegelijk die gelooft, door de verklaringen,
ohs van Godswege gegeven, zoo na den Zondvloed als in Israels wet-
geving, of, wil men, zoo in het Kruis van Golgotha als in het
wraakbaar Apostolisch woord (Rom. XIII). Waartegenover de bedenking,
dat clan toch ook de onschuldige vallen kan, onverbiddelijk afstuit: 1.
op gelijk bezwaar bij het vuren op een muitenden hoop; 2. op gelijke
bedenkin.g in tijd van oorlog; 3. op de degelijkheid der rechtspraak;
4. op het recht van gratie; en 5. op het Kruis van Golgotha zelf, dat,,
ook waar de strenge, onverbiddelijke eisch der gerechtigheid den on-
schuldige als slachtoffer eischt, ons zelfs met dit ijslijkste der ijslijk-
heden, al gold het ons zelven, zou kunnen verzoenen.

Moord, met voorbedachten rade, zonder eenige de minste omstan-
digheid die verlichten kan, moest clan ook, we aarzelen niet dit uit
to spreken, steeds en onverbiddelijk met den dood van den bloedver-
gieter gestraft worden, zonder dat zelfs de gratie ooit ten r eg el
deed worden, wat naar recht en billijkheden steeds als uitz on de ring
is bedoeld.



VIJFTIENDE HOOFDSTUK.

PUBLIEKE EERBAARHEID.

[Op de overheid, zoo oordeelt ze, rust de
plicht om te waken voor de publieke eerbaar-
heid op den weg eu in publieke piaatsen; de
gelegenheid tot het gebruik van sterken drank
te beperken ; den uitstal te verbieden van onze-
delijke boek-, plaat-. of prentwerken; verlei-
ding van minderjarigen tot onzedelijke daden
strafbaar. te stellen en met de hoererij op
generlei wijze noch preventief noch bescher-
mend, en derhalve anders dart werend, in aan-
raking te treden. Onder dien verstande echter,
dat ze zich bij elken maatregel, die uit deze
verplichting voortvloeit, stiptelijk verre houde
van wat tot het terrein der huiselijken levees
behoort.]	 (Program Art. 14).

DE EERE TAN HET PUBLIEK TERREIN.

§ 186. Eerbaarheid, niet zedelijkheid.

Van publieke „e erbaarhei d"; niet van publieke „zedelijkheid";
spreekt het „Program"; en, naar ons voorkomt, texecht.

Immers, van oudsher is op het terrein, dat we that's betreden, door
een to drukke politie en bemoeizieke overheid vrijwat kwaads gesticht.
Er Eggert op dit erf voetangels en klemmen. En wie, in het om-
schrijven van zijn denkbeelden, bij dit kapittel aangekomen, niet zeer
scherpelijk op juiste begripsbepaling acht geeft, loopt zeer ernstig ge-
vaar om vandaag, uit ergernis aan het publiek schandaal der zonde,
heel de maatschappij onder politie-curateele to plaaisen, en morgen,
uit reactie tegen dit hinderlijk bedilien der politie, weer door alle
sluizen den stroom der schandelijkheid onbelemmerd over den public-
ken akker to laten vloeien.
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En tot die hoogst schadelijke onvastheid nu van inzicht en neiging
heeft, zoo we wel zion, dusver niets zoozeer bijgedragen, als de on-
nadenkende verwisseling van hones t a s en more s, of wat wij
noemen: eerbaarheid en zedelijkheid.

Zedelij kheid toch is eon begrip, dat het hart raakt; doelt op de
intentie; in rechtstreeksch verband staat met de innerlijke roerselen
van het verborgen Leven der ziel; en u alzoo aanstonds op een terrein
brengt, waarop de overheid blind is en de politie niet zien kan.

En wel heeft men dan, om zich uit dezen klem te redden, ijlings
het begrip zedelijkheid ontzield, en alsnu beweerd, dat bij publieke
zedelijkheid alleen op deftige gedraging en fatsoenlijk voordoen gelet
werd; maar tegen zulk een spelen met het woord; tegen zulk een
omspringen met de teederste belangen; tegen zulk een van alles alles
maken; komen we zeer nadrukkelijk in protest.

Daar is het woord „zedelijkheid" to good; het begrip er van te heilig
voor; en dusdoende went ge en overheid en yolk aan een zeer lage en
onware opvatting van deze hooge, zij het ook niet de hoogste, gedachte.
Neen, wat ge u noemt, wees dat ook. Of, indien gij zelf erkent, het
niet to kunnen wezen, leg dan een naam ook al, die niet bij u howl,
en neem met nederiger titel vrede.

lets waar we nog to sterker op aandringen, wig de „overheid" dan
bij buien door dien valschen titel toch weer verleid wordt, om zich
aan hoogst bedenkelijke strooptochten buiten haar natuurlijk jachtge-
bied to wagon, terwijl op het eigen jachtterrein zich het schadelijk
wild vermenigvuldigt.

De zaak staat namelijk aldus, dat de overheid, als zoodanig, het
instrument, het talent, de gave en dus ook de roeping mist, om aan
de landzaten eon zedelijk of geestelijk good tot in het hart te
brengen. Dat toch is het eigen werk of van opvoeding en volksusantie,
Of wel van den Heiligen Geest, die zich daartoe hoofdzakelijk bedient
van den dienst des Woords en dus der kerke.

§ 187. Op zedelijken grondslag.

Is hierme6 nu gezegd, dat dus de overheid aan den zedelijken wel-
stand der natie niets al en toe, 't zij kan, 't zij mag doen?

Geenszins!
Reeds daarom niet wig de overheid door haar wetten, willens of

onwillens, toch op de zedelijke volksontwikkeling invloed oefent. Maar,
in veel sterker zin nog, daarom niet, overmits het wel terdege roeping
van dew „dienaresse Gods" is, om door de tucht der wet de best i-
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aliteit to keeren; het menschel ij k e in den mensch als levens-
norma te stellen; en aldus den weg to banen voor de openbaring van
nog hoogere, d. i. goddelijke krachten in de conscientie der natie en
in de conscientie van den enkelen persoon. Een bewijsgrond, die daarom
te vaster ligt, wijl, zonder dit, elk wettelijk onderscheid van good en
kwaad zou wegvallen en er dus zelfs voor geen rechtspleging plaats
meer zou zijn.

Wel terdege moot derhalve erkend, dat de overheid zich aan de
zedelijke volksontwikkeling moet laten gelegen liggen; maar... goeischt
mag en moet daarmee tevens, dat ze dit doe op de haar eigene wijs
en naar Gods ordinantien. Wat, kortelijk overgezet, op deze drie be-
dingen neerkomt: 1. dat ze in haar wetten, die dit teederste rakers,
slechts v e rbiedend, niet g e biedend en nooit dan over het strikt
bewijsbare spreke; 2. dat ze aan huisgezin, kerk en school, wat dozer
is overlate; en 3. dat ze haar macht niet misbruike, om bij nationale
tweesprongen, mits die binnen het omheinde erf blijven, to dwingen
naar links of rechts.

Hieruit blijkt derhalve voldingend, dat doze uiterst kiesche taak van
den wetgever volstrekt niet aan de gewone politie kan warden over-
gelaten; en dat noch eon gemeenteraad noch eon politiecommissaris
geacht kunnen worden, ten doze hoog genoeg to staan, om zoo uiterst
gevoelige materie te bewerken.

Uit dien hoofde geven we dan ook aan de uitdrukking „publieke
eerbaarheid" boven die van „publieke zedel ij khei d" op het
politieterrein zeer verre de voorkeur.

„Eerbaarheid" toch behoort wel terdege tot het z edel ij k domein,
maar raakt op dat domein niet hetgeen niet gezien, maRr hetgeen
gezien wordt; doolt op den vorm, de uitwendige verschijning, de
vertooning, die ondor het bereik van aller oog valt; en laat dus de
beweegredenen en de roerselen van het hart onbeoordeeld.

Gelijk men de eer van zijn n.aam ophoudt door de overtreding zijner
kinderen geheim to houden; en de eer van zijn huis ophoudt, door
in het salon, waar men ontvangt, niet to laten merken, wat in keuken
en huiskamer omgaat; en zoo ook de honneurs van zijn salons
ophoudt, door eon uitwendig voorkomen aan te nemen van hooge
beleefdheid en kieschheid; — op even dezelfde wijze heeft ook de
politic de „p ublieke honneur s", d. i. de eer der gemoente, op
te houden, door op publiek terrein niet to laten uitkomen, wat ze
wel vermoedt en zelfs wel weet, dat in de verborgenheden, achter de
gesloten deuren, toch voorvalt.

In het denkbeeld van eerbaarheid ligt dus een uitdrukking van het

17
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schaamtegevoel, en diensvolgens de poging, om op het terrein, dat
onder aller oog valt, elkander over en weer tot stronger vormen en
tot het aannemen van een hooger levensn orma te dwingen, dan in
het private leven veelszins geldt.

En men wil zulk een „eerbaarheid" op het publiek terrein, en te-
real, vooreerst wijl, het men alien begaan, de slechteren alras hun
levenstoon aan de beteren zouden opdringen; en ook wijl over de
straat ook dezulken gaan, voor wie het „zien" zelfs van het ergerlijke,
bederf is.

Grelijk nu een ordentelijk particier in zijn salon zijn gasten niet e n
n e gli g e opwacht, noch ook duldt dat zij er en ne gli g é komen;
niet wil dat er spelen gespeeld of bedrijven gedreven worden die als
min eerbaar gebrandmerkt staan, noch ook toelaat dat men, in onpas-
selijken staat binnentredend, anderen tot overlast zij; en evenzoo niet
dulden zou dat er onheilige, ruwe, roekelooze taal uitgeslagen of
onzedelijke printen rondgegeven werden; — zoo heeft dus ook de politie,
als er in alter naam de honneur s der gemeente waarnemende, in
dat eerie groote salon, dat we het publieke terrein noemen, te waken,
dat al wat uit zedelijk oogpunt aanstoot en ergernis geven kan, ver-
wijderd blijve of worde.

§ 188. Pnbliek terrein.

En plaatsen we ens nu op dit standpunt, dan volgt hiexuit al aan-
stonds, dat de politie doze haar werkzaamheid heeft uit to strekken tot
elke open plaats of besloten ruimte, die voor het publiek toegankelijk
is, en wider het schild der overheid veilig staat; en wel met name tot
a. den publieken weg; b. de publieke gebouwen; c. de kerken en
openbare scholen; d. de schouwburgen en plaatsen voor volksvermaak;
en e. de winkels en magazijnen.

Oak de „schouwburgen en winkels" dus, en dat wel om de aldoende
reden, dat het patent op doze inrichtingen den over he i d s-s temp e I
drukt; ze met haar gedoogen en onder haa r bescherming werken laat;
en dus de overheid mee verantwoordelijk stelt voor de vertooningen,
die doze inrichtingen in het publiek maken.

Diensvolgens achten we alzoo de plaatselijke overheid gehouden, orn
v o o r ee r s t op den publieken we,g, op straten, pleinen en grachten,
maar ook in stegen en sloppen (en vooral dat laatste verzuimt de politie
bijna geheel) gestrengelijk toe to zien, dat niemand zich op straat (of
voor open deur en ramen, wat op hetzelfde neerkomt) anders dan in
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welvoegelijke kleedin.g zien late. Dat niernand door luid gevloek, ruwo
taal of gemeenen deun zich tot een aanstoot voor anderen stelle. En
zoo ook dat niemand door dronkenschap of moedwil het vrij gebruik
van den weg voor den stilton burger store.

Op stille, onopgemerkte gesprekken heeft ze niet te letten. Maar
vindt iemand er lust in, om overluid, om zoo dat ieder voorbijganger
het m o e t hooren, de schandelijkste vloeken uit be braken of de
gemeenste vuilheden bij hour naam te noemen, dan moet dit wel terdege
tegengegaan, onverschillig of dem vloeker en vuilspreker een atheist
is of niet. Immers, dat alzoo to doen niet „eerbaar" is, stemt ieder
toe, en juist voor dat „eerbare" heeft de politie te waken.

Evenzoo heeft ze ten t weede to waken, dat in de schouwburgen
en uitspannin,gsplaatsen van allerlei aard, die, onder haar p a te n
het publiek lokken, niets onbehoorlijks of oneerbaars te hooren of to
zien worde gegeven. En dat wel in dier voege, d,at een drietal eerbare
mannen met de taak worde belast, om het eerbare of oneerbare in
zulke vertooningen te keuren, en dat de politie, zoodra dit driemanschap
afkeurt, het patent vervallen verklare, en voor het earstvolgende jaar
goon heropening dan met een 1 i cen se dulde. D. w. z. dat zulk een
schuldig bevondene inrichting dan een minstens vijfmaal zoo hooge
som betale; van nu of preventief bewaakt kunne worden; en alle
recht verlieze op publieke afficheering of annoncement.

Ten derde dient haar waakzaamheid be gaan over plaatsen of bladen
van publicatie, d. w. z. over aanplakborden en advertenties. Wat de eer-
baarheid kwetst, tot schandelijkheid uitlokt, of het gemeene veil biedt,
mag noolt of nimmer, en dus ook niet op het bord of in het blad,
door het schild der ,overheid worden gedekt. En met name mag het
schandaal niet lijdelijk geduld, dat in sommige bladon gansche groepen
van advertentien voorkomen, die letterlijk niets dan een speculeeren
op den „geest uit de diepte" zijn.

Ten v ierde mag, in geen winkel, die onder patent werkt, een veil
book of gemeene photographie aan de ramen of op de toonbank uitge-
staid. Wel mag de politic den verkoop er van niet verbieden. Dit ware
overschrijding van haar macht; maar daarom heeft ze niettemin zorg te
dragen, dat alleen wie no zoekt, ze vinden kan, en dat niet omgekeerd,
iemand die ze niet zoekt, er tegen zijn zin op stoote. Book- of plaat-
winkels, die hieraan schuldig werden bevonden, zouden we evenzoo
onverwijld uit de kla.sse van het p a tent naar de klasse van de
I i c e n s e willen •overgebracht zien en dus uit de voorvertrekken aan
den straatkant naar een achtervertrek, dat van de straat niet to zien
vieI, doen verhuizen. TerwijI de overheid, in gelijken geest, openbare
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leesbibliotheken, die zedebedervende boeken uitleenclen, onverwijid van
haar patent diende to berooven, d. i. derhalve to stuiten.

§ 189. Spel.

En ten v ij f d e zou de politie toe hebben to zien, dat men op het
publieke terrein, dat of eo ipso, of door patent, onder haar bescher-
ming staat, de eischen van het eerbare niet kwetse, door gelegenheid
to hebben tot loterij en bankspel, overdadig drankgebruik of prostitutie.

Krachtens den Puriteinschen geest van Gods Woord keuren wij voor
ons elk spelen o m geld af, en dat wel om redenen, die door de,
Gereformeerde moralisten, met Danmus voorop, reeds zoo telkens zijn
uiteengezet, dat men ons de herhaling er van wel zal kwijtscheldenf.
Wel dient een ieder in zijn binnenvertrek vrij to blijven, of hij zich
zelf en zijn gezin en zijn gasten tot zulk een spel verlagen wil of niet.
Dat gnat de politie niet aan, ligt buiten haar terrein, en valt dus ook
niet onder haar verantwoordelijkheid. Maar zoodra een winkel of uitspan-
ningsplaats het patent, haar van overheidswege toegekend, gaat mis-
bruiken om tot spelen, en spelen voor geld, en wel spelen voor grof
geld, to verlokken, of aan to zetten, en dusdoende, door bedriegelijike
voorspiegeling van hooge winsten, bij de onkundige menigte de harrs-
tochten aan to blazon en de gezinnen to ruineeren, dan — de in
Duitschland opgedane ervaring heeft er uitspraak over gedaan — dan
wordt dit misbruik van het patent zoo door en door oneerbaar, dat
onverwijld stuiten van het kwaad voor de politie onafwijsbare plicht is.

Onder .gelijke rubriek valt de zwendelarij met denkbeeldige actien,
door ,ongefundeerde maatschappijen aan de beurs gedreven, en evenzoo
alle geldloterij.

Want waarlijk, er is nog niet genoeg gezegd, indien men ook al eischt
dat de overheid haar eigen Staatsloterij zal afschaffen; maar er moet
evenzeer te,gen geprotesteerd, dat de overheid b. v. van Amsterdam en
Rotterdam dusgenaamde Loterijleeningen aangaat; en niet minder er
te,gen geijverd, dat de overheid het woekeren op onzen kleinen burger
van vreemde •eldloterijen toelaat.

Verlotingen van een schilderstuk, of eetwaren of dergelijke zijn van
een gansch ander karakter, en molten, zoodra of bijna de geheele inleg
aan prijzeninkoop besteed of aan behoeftigen wordt weggeschonken,
nooit met de geldloberij in eenen adem genoemd.

Daar houde de politie haar hand dus af; want daar kleeft het „oneer-
bare" niet. aan.

Maar wat als „spel met geld om geld" nog als „oneerbaar" in den
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dunk van „alle lieden van goeden wille" gebrandmerkt staat; tegen
Gods ordinantien indruischt; en door de staathuishoudkundigen, ook
om redenen van socialen aard, onverbiddelijk gewraakt wordt, — dat
worde dan ook door de waakster voor onze publieke core nooit
publiekelijk toegelaten.

Gespeeld om geld zal er daarom toch wel worden. Maar de publieke
hand van de burgerij als gemeenschap blijve ook van deze oneer-
baarheid, ook van dit schandelijke, vrij!

II.

DRANICIIISBRITIK EN HOERERIJ.

§ 190. Dronkaards.

In hoeverre „drankmisbruik" en „hoererij" op zedelijk terrein, en dug
door zedelijke middelen, al dan niet voor bijna algeheele beperking en
ten slotte voor uitroeiing vatbaar zijn, blijve hier onbesproken.

Immers, voor de publieke eerbaarheid gaat ons slechts tweeerlei aan:
1. dat de gruwel der beide zonden belet worde zich o p publiek terrein
to openbaren, en 2. dat het publiek terrein niet misbruikt worde, om
het voortkankeren dezer zonden to bevorderen.

Elan deze beide, maar ook aan deze beide alleen, hangt de hone s-
t a s public a, d. i. de ear der burgergemeenschap, of, wil men, de
eerbaarheid van het publieke leven.

Wat daarachter, daarnaast of daarbuiten ligt, komt of rechtstreeks
voor rekening van de Christelijke barmhartigheid van kerk of particulie-
ren, of wel valt zijdelings onder hot bereik der algemeene landswetten,
die door rechtsbedeeling, burgerlijk recht, belastingwezen en militie
op den gang der maatschappij inwerken; maar raakt niet de bewaking
van het publiek terrein.

Binnen deze grenzen ons houdend, wenschen we daarom slechts even
bij het drankmisbruik en daarna iets uitvoeri.ger bij de hoerer ij
stil to staan; twee zonden, die, hoe na ook verwant, toch Merin ver-
schillen, dat het „drunken" eerst door misbruik zonde word t, terwijl
de hoererij in absolutes zin en onder alle denkbare vormen zonde is.

Wat nu het „drankmisbruik" aangaat, zoo spreekt het o. i. vanzelf,
dat elk persoon, die drunken op straat wordt gevonden, ook al doet hij
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nierna.nd kwaad, niet ter wile der veiligheid, maar der publieke eerbaar-
held, door de politie in arrest moet warden genomen. Niet om, gelijk
thans, na het uitslapen van zijn roes, gelijk hot dan gekscherend betiteld
worth, weer vrij be worden gelaten, maar om minstens in een arrest van
een drietal dagen zijn „hoonen van de publieke eerbaarheid" te boeten.
Komt zulk een persoon ten tweeden male in arrest om gelijke oorzaak,
dan behoorde die straf verdubbeld te worden. En deed gelijk geval zich
herhaaldelijk voor, dan zou het zijn nut hebben, zulk een onhandelbaren
dronkaard aan het publiek te signaleeren; hem zijn politieke rechten te
ontnemen; en, Wilde niets baten, ten slotte het publieke terrein voor
hem of te sluiten.

§ 191. Drankmisbrulk.

Veel moeilijker daarentegen is de vraag, wat to doen zij, om to voor-
komen dal het publieke terrein misbruikt worde om de zonde van het
drankmisbruik to hevorderen.

En daartoe nu is o. i. volstrekt noodzakelijk, dat patent voor
drankverkoop alleen aan zulke personen gegeven worde, die voldoende
waarborg opleveren, dat ze slechts verkoopen zullen voor, op recept van•
een arts, verordend of toegelaten gebruik, d. aan apothekers. Dan
toch zou men in deze reoepten een volledige contrOle bezitten, en
in de artsenwet zou een bepaling zijn in to lasschen, op welke wijza
een doctor of apotheker, die voor zichzelf of anderen misbruik maakte
van zijn bevoegdheid ten deze, voor altijd en onherroepelijk van die
bevoegdheid kon worden ontzet.

Alle andere verkoop van sterken drank behoorde dan van het patent
naar de license over be gaan. D. w. z. naar de categoric der dingen,
die de politie niet als nuttig voor het maatschappelijk leven, en dus
eerbaar, bevordert en in bescherming neemt, maar die ze integendeel,
als schadelijk en oneerbaar, binnen de engst mogelijke grenzen zoekt te
beperken.

Dientengevolge zou dan de inslag van deze verkoopers onder toezicht
der politic behooren plants to hebben, op straffe dat en de branderij, en
het handelshuis, en de slijterij of herberg, die dit ook maar eenmaal
ontdook, voor altijd gesloten word. Dat van &ten. inslag telkens b.v.
30 pCt. der veraceijnsde waarde als betaling der license vooraf zou to
vergoeden zijn. Dat slechts een niet overschrijdbaar aantal l i censes
per duizend ingezeten kon worden uitgegeven. Dat in achterbuurten
zich geen kroeg zou magen vestigen. Dat geen vrouwen een kroeg
mochten binnentreden, noch ook minderjarige manspersonen. En dat
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niet slechts de vertrekken voor den verkoop of het gebruik van sterken
drank van den straatkant verwijderd, maar ook de huizen zelf, waarin
deze vertrekken zich bevinden, ten genoegen der politie, als zoodanig
voor het oog onkenbaar moesten zijn.

Dat de howlers van deze kroegen elke aanspraak zouden verbeuren op
politieke rechten, wezen we vroeger reeds a,an; waarorn hier nog slechts
zij opgemerkt, dat deze 1 i c en s e den Zondag geheel behoorde nit to
sluiten, alsmede dat societeiten of uitspanningen, met gesloten leden-
cirkel, die sterken drank verkoopen o. i. zonder zweem van
zwakheid, tot zelfs de societeit der hoogst adellijke lieden, aan dezelfde
strenge bepalingen onderworpen moesten zijn, zoodra ze bij Bien verkoop
een vast tantum per lid en per jaar overschreden.

§ 192. Hoererij op straten en wegen.

Volgen we nu bij de hoer er ij dezelfde indeeling en stellen we dus
eerst de vraag: Hoe kan de openbaring van deze zonde op het publieke
ter rein belet worden? dan komen we, wat dit punt betreft, ook bier
zeer geleidelijk tot een drievoudige conclusie.

En wel ten e e r s t e, dat op straten en wegen, op open erven of
pleinen, in bosschen of plantsoenen, geen baanhoeren, onder wat naam
of voorwendsel, en dus veelmin aanzoeken tot hoererij, 't zij van den
man of van de vrouw uitgaande, en vooral nimmer een aanvang of
gedeeltelijke uitvoering van hoerachtige bedrijven, door de politie, hetzij
dan wetens of •ogluikend, mogen worden geduld.

Ten tweed e, dat in geen huis, schouwburg, uitspanningsplaats, of

op welk ander terrein ook, dat onder het genot van p a t e n t staat,
hoererij of uitnoodiging daartoe is toe to laten.

En ten derd e, dat van alle stoepen, deuren of ramen, die aan den
publieken weg uitkomen, elk hoerachtig vertoon of aanzoek tot hoererij
gestrengelijk is to weren.

En de publieke straat zelve toch, en de onder patent staande inrich-
tingen, en wat aan de straat rechtstreeks uitkomt, behoort altezaam
tot dat groote publieke terrein, waarhij de eer der burgergemeenschap
betrokken is, en dat dus vrij behoort to worden gehouden van al wat
schandelijk is en infaam.

Maar, en hiermee komen we tot de tweede, veel ingewikkelder vraag:
in hoeverre kan nu de politie bovendien nog voorkomen, dat het publieke
terrein en het officieele recht misbruikt worden om de hoererij to

bevorderen?
En dan plaatsen we allereerst den onverbiddelijken eisch op den voor-
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grond, dat geheel het personeel der politie, van boven tot beneden, uit
manner bests, die zelven alter hoererij onverzoenlijk tot vijand zijn.

Zonder een terdege zedelijk politie-personeel toch vordert ge in zake
de hoererij niets. Eon agent, die op straat met een baanhoer een
praatje durft houden, moest, zonder dat er bidden of smeeken voor
was, onverwijld voor schelm worden weggejaagd. En inspecteurs of
commissarissen, die, op welke wijze ook, oogluikend bij de hoererij
door de vingers dorsten zien, behoorden zelfs wegens ambtsmisdrijf to
worden vervolgd.

Dit is een dier radicale punters, waarop alles aankomt. Wie zelf ismok-
kelt, kan uw grenzen niet bewaken. Wie zelf stroopt, geen hoeder van
uw jacbtveld zijn. En zoo strekt een politie, wier moreel karakter niet
in ieders dunk verre boven de mogelijkheid zelfs van verdenking ligt,
your do publieke eerbaarheid niet ten zegen, maar ten vloek.

§ 193. Hoererij kan bestreden worden.

Maar omgekeerd is met een deugdelijk monocle politie dan ook op
het stuk der hoererij veel, zoo niet alles tie doen.

Want, en dit houde men bij gansch dit vrangstuk scherp in het oog,
bij verreweg het grootsbe deiel onzer bevolking, ten plattelande en in
de kleinere steden, kwam de hoererij nog niet op een derde van de
schandelijke afmeting, die ze in de groote c e n t r a onzer bevolking
moist aan to nemen. Wel weten we, dat het ook op onze do -pen zeer
verre van heilig toegaat, maar hoererij, als een zich veil geven voor
geld aan elk die wil, is er bijna ongekend, en veilig mag gezegd, dat

de meesten onzer militiens en gymnasiasten naar de garnizoensplaatsen
en academien komen, zonder ook maar to vermoeden wat proportien
de gruwel der hoererij elders aannam.

Vooral indien men streken neemt, die wat ver van groote marktplaatsen
of stedelijke kermissen of liggen, gaat doze opmerking onbetwist door.

En toch, hiermee is niets minder dan de zoo noodige overtuiging
gewonnen, dat het metterdaad zeer verre van onmogelijk is, om, mits
men door durft tasten, ook in de grootere en garnizoens- en havensteden
de zonde der hoererij minstens tot op de helft terug to dringen.

En oni daartoe to geraken, is eigenlijk slechts dit eerie noodig, dat
de overheid noch zich zelve, noch de rechten die van haar uitgaan,
noch het terrein dat haar is toevertrouwd, noch het personeel dat
haar dient, ooit of op eenigerlei wijze tot erkenning, bescherming, of
bevordering der hoererij late gebruiken.

Zegt de overheid ieenmaal Hoerer ij is oneerbaar! en stelt
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ze rich dan ook als handhaafster onzer aller eerbaarheid tegen dit
oneerbare wezen over, dan is, mit s dit consequent geschied e,
hiermee de helft van het kwaad reeds bedwongen. En wel die helft
van het kwaad die er niet zijn zou, indien de overheid de hoererij
zijdelings niet hielp.

Want dat ze dit thans metterdaad doet, dat is juist de zware, maar
niet tegen te spreken aanklacht, die we tegen haar inbrengen.

Alle handel bloeit enkel en uitsluitend door het gebruik van het
publieke terrein, en zou, sloot de overheid dit af, plotseling op minstens
de heift gereduceerd zijn. En nu beweren we, dat de overheid dit
terrein nooit dan voor eerbare bedrijven open mag laten, maar voor
elken oneerbaren handel, als de hoererij, voetstoots behoort te sluiten.

En dat nu doet ze thans niet. Veeleer gent ze ook aan het bedrijf
en den handel der hoererij alle voordeel van het publieke leven;
bevordert dit onwezen daardoor op de schromelijkste wijze; en staat
derhalve voor minstens de helft van haar uitbreiding bij God en alle
eerbare lieden verantwoordelijk.

§ 194. Roe ze tegen to gaan.

Wilde de overheid hiervan nu voortaan, gelijk haar plicht als d i e-
nares se Gods i s, aflaten, dan zou hieruit o. i. voortvloeien:

dat alle algifte van patenten voor hoerenhuizen of van keurings-
kaarten aan huis- of baanhoeren voor altijd werd afgeschaft;

b. dat van keuring der hoeren geen sprake ooit meer viel;
c. dat, naar de zeer juiste opmerking van Mr. Van der Brugghen, in

publieke stukken nooit euphemistische termen gebezigd, maar de woor-
den van verachting als hoer, hoerenhuis, hoerenlooper, enz.
weer als vanouds hersteld werden;

d. dat alle rechten, die door het Burgerlijk Wetboek voor koop en
verkoop, hulk en verhuur, voorschot of leenbruik, tegen roof en
diefstal, of ook door patent (of licens e) warden toegekend, door
hoererij rechtens in hun werking gestuit werden.

Dit zou ten .gevolge hebben: 1. dat in geen huis of deel van een
huis zich een hoerenwaard of hoerenwaardin zou kunnen vestigen,
zonder dat de eigenaar of onderverhuurder alle verhaal op zijn huur-
penningen hierbij inboette; 2. dat wie een deel van zijn huis aan een
bijzit afstond, in rechten alle aanspraak op huur en onderhuur voor
het desbetreffende huis zou doen vervallen; 3. dat wie een
knip hield, daardoor zijn patent of licen se als logementhouder of
herbergier verloor; 4. dat wie zelf in zijn eigen huis zulk een stifle



266	 PITBLIEKE BERBA ARHEID.

knip opende, zijn huis notarieel en dus feitelijk onverkoopbaar maakte;
5. dat wie zulk een knip in een gehuurd huis zonder nevenbedrijf hield,
alle verhaal op huurrechten voor dat geheele huis deed vervallen;
6. dat alle roof of diefstal, in zulk een huis aan of door hoeren of
hoerenloopers gepleegd, onvervolgbaar zou zijn voor de wet; en 7. dat
geen boding of voorschot, van wat naam ook voor eenig vrouws- of
manspersoon, in zulk eon huis of knip, of ook ter oorzake van hoererij
buitenshuis aangegaan, ooit in rechten verhaalbaar zou zijn, of ook
de betrokken personen zou kunnen noodzaken, een enkel oogeAnblik
langer dan zij verkozen in zulk een ontuehtig huis to vertoeven;

e. dat de huizen, waarin hoererij gedreven of gelegenheid tot ontuch-
tigheid in afzonderlijke k,amers gegeven wordt, door geen enkel teeken
van wat aard of qualiteit ook, voor den voorbij:ganger herkektbnaz
mochten zijn, en dat de politie absolute macht ontving, om, op straffe
van onverwijlde sluiting, de wegneming van elk signaal, hoorbaar of
zichtbaar of te dwingen, waardoor de waard of waardin deze wet
van de publieke eer zou pogen te ontduiken;

f. dat personen die betrapt werden op het felt, dat ze, hum overigens
vreemde, mannen door aanroeping of adverteering of aanplakking, hoe
bedekt en schier onkenbaar ook, publiekelijk op de aanwezigheid van
zulke huizen attent hadden gemaakt, strong gestraft werden;

g. dat geen minderjarige, noch van de eerie noch van de andere
sexe, in zulke huizen werd geduld;

h. dat kostelooze opsluiting in huizen van arrest aan elk vader of
voogd gegund word, die dit voor zijn kinderm, ter oorzake van hoererij
vraagde;

i. dat de overheid onverwijld elk door 11,11r gesalarieerd ambtenaar
schorste, die in zulke huizen of knippen, tinders dan wider haar order,
mocht gezien worden;

k. dat geen hoerenwaard of houder van een stille knip een licen se
voor verkoop van sterken drank kon bekomen;

1. dat beiden insgelijks voor minstens do tier eerstkomende jaren
geacht werden van de rechten van voogdijschap, eedsaflegging en
politieke verkiezing afstand to hebben gedaan;

nt, dat ieder, die bevonden werd, rechtstreeks of zijdelings een
vrouwspersoon of meisje aan een waard in handen to hebben gespeeld,
of •ook als waard, zonder haar eigen initiatief, to hebben gelokt, terecht
zou staan we,gens ,,onwettig arrest" of verleende hulp daartoe (Code
Penal art. 341).

Waar dan natuurlijk nog aan dient toegevoegd, n. dat de politie;
onvoorwaardelijke vrijheid moest hebben, om zich elk oogenblik, bij dag
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of bij nacht, to overtuigen, dat in eon huis, waar hoererij wordt uit-
geoefend, geen drankverkoop, spel om geld of onwettig arrest plaats
greep.

En ten slotte o. dat door de bevoegde overheid voor al ,deze be-
palingen de legale praesumti en werden vastgesteld en op doze
praesumtien word gehandeld.

In dezer voege zou „de publieke eerbaarheid", die thans in het
slijk onzer Voltairiaansche methode van politiehouden nederligt, weer
in elk opzicht het hoofd met eere kunnen opbeuren; en toch zou, zelfs
bij deze tamelijk strenge maatregelen, het terrein des huiselijken levens
ter verantwoording aan de eigen conscientie en het terrein des zede-
lijken levens aan de school en opvoeding worden overgelaten.

De overheid zou toch, aldus handelend, slechts waken voor de
eerbaarheid van haar terrein en de eerbaarheid van haar ambtenaren,
en den meerderjarige, die op eigen risico zondigen wild e, de voile
verantwoordelijkheid voor en dus ook de vrijheid tot zijn oneerbaar
doen laten.

Slechts zou ze waken, dat niets, wat bet hare is, hiertoe misbruikt
wordt en dat nooit onder het zegelmerk van haar vrijbrief het „kwaad
voor God" kon worden bedreven.

Een standpunt, waarop de politie dan tevens eindelijk vinden zou,
wat ze dusver steeds vruchbeloos najoeg, en wat toch voor haar
zegenrijk arbeiden zoo volstrekt onmisbaar is, t. w.: de helpende hand
en de zedelijke achting van gansch de burgerij.



ZESTIENDE HOOFDSTUK.

HYGIENE.

[In het belang der openbare gezondheid acht
ze dat de overheid te waken heeft tegen ver-
valsching van levensmiddelen ; tegen veront -
reiniging van den publieken weg en tegen ver-
giftiging van den dampkring of het water ;
zorg heeft te dragen voor zindelijkheid in haar
eigen huishouding ; en een eerbare begrafenis
der lijken ; en voorts bij het zich vertoonen
van besmettelijke ziekten (behoudens de vrije
beschikking van een iegelijk over zijn eigen
1 i chasm en zijn eigen conscientie) al zulke
maatregelen heeft te nemen, al s strekken kunnen
en onmisbaar zijn om te voorkomen, dat iemand
onwillens of onwetens, met de smetsttof dezer
ziekten in een voor hem gevaarlijke aanraking
zou treden.]	 (Program, Art. 15.)

I.

DE TAAK DER OYERREID.

§ 195. Conflict.

Van „eerbaarheid" loopt door „netheid", en van daar op „zinde-
lijkheid" de overgang op de „h ygien e".

Nook die „eerbaarheid", nosh die „hygiene", mogen intusschen,
„buiten den levenden. God ,om", door de overheid, d. i. in c a s u door
de geneeskundige politie, worden verzorgd.

De eere van Gods naam hangt wel terdege aan de eerbaarheid van
ons openba,ar leven op ooze publieke terreinen; en in zeer aa.nmerke-
lijke mate is een gruwel, op open s t r a a t b e g a a n, Godonteemender
dan een slechtheid in. den. stille bedreven.

Indien we dan ook bij de „publieke eerbaarheid" telkens op het
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handhaven van ()raze eer door de overheid aandrongen, en van God.
Ahnachtig zwegen, dan was dit slechts, wijl in het hoofdstuk van de
overheid eons v,00rgoed dit punt is afgehandeld, en er op ons stand,
punt tusschen Gods eere en onz,e eerbaarheid op publiek terrein zoo,
weinig strijd kan ontstaan, dat integendeel wat op markten en strata'
en pleinen o n s eeren kan, nooit anders is dan eon a f g e 1 e i d e
waardigheid, die aan het eeren van Gods naam is ontleend.

Op het stuk der „hygiene", waar we thans aan toe zijn, is dat echter
anders.

Hier toch is zelfs conflict niet slechts denkbaar, maar reeds vioorge-
komen.

Denk slechts aan den strijd over de koepok-inenting. Alsmede, aan
het schandelijke bedenken van sommige magistraten zonder hart, om,
ter wille van de hygiene, in tijden van epidemieen de kerken to sluiten.
Denk o,ok aan het ergerlijk pogen, om bij eon Christennatie de be-
grafenis der lijken weer in onbruik en de heidensche lijkv erbranr
ding weer in zwang to brengen.

Hier is het dus wel terclege broodnoodig, dat men in het kiezen
van zijn uitgangspunt uiterst omzichtig zij, en aan de eischen onzer,
vaak materialistische artsen, vooral nooit eon stroospier meet toegeve,
dat hun strikt genomen toekornt.

Onder hygiene toch versta.an velen eon zorge voor de gezondheid, die
niet alleen de publieke terreinen, maar ook onze lichamen tot het
privatieve jachtveld van onze geneeskundige raden maakt; en wiji nu
dat lichaam op onverklaarbare en gansch wonderlijke wijs met ons
geestelijk w,ezen saamhangt; om welk geestelijk wezen deze heeren
hygienisten zich voor het m,eerencleel al zeer weinig bekreunen; spreekt
het vanzelf, dat de eischen van ons p h y s i s c h met die van ens
psychisch leven in strijd kunnen geraken; en er alsdan met hand
en tand client geijverd tegen de materialistische conclusie, als,of in
elk dozer gevallen „lijf steeds voor ziel moest gaan !"

§ 196. Calvinisme.

Tweeerlei sta daarom hij de hygiene op den voorgrond: 1°. dat
ziekte of krankheid ons niet bijgeval, maar van Gods vaderlijke hand
toekomen; en 2°. dat op Gereformeerd terrein, door het „met 1 ij f en
ziel mijns Z,aligmakers Jezu Christi eigen", de zorge voor den lichame-
lijken welstand tot in de diepste, kern van het geloof is ingeweveh.

Het eerste spreekt voor zich	 Aileen voor wat het tweede punt
aangaat, zij daarom nog kortelijk opgemerkt, dat „zindelijkheid" de
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moeder van alle degelijke hygiene, in Gods Woord zeer breedvoerig
den volken wordt opgelegd, en dat de Gereformeerden, die bun be-
lijdenis het zuiverst bij dat woord hielden, in den roep van „over-
zindelijkheid" zelfs alle overige natien verve achter zich laten.

Denk slechts, om u dit van den Woorde Gods te binnen to brengen,
aan de gansche reeks van reinigingswetten, voor het lichaam, de-kleedij,
het vaatwerk en de woningen; en vooral aan de wet over 'de melaatsch-
held. En vergelijk voor de eere der Calvinisten ten deze eon Hollander
slechts met eon Duitscher, en eon Schot met eon Engelschman, en
immers ons pleit zal gewonnen zijn.

Waaruit, dunkt ens, voor de geneeskundige politie drieerlei volgt:
a. dat, met name bij Calvinistische volkeren, het hoofdbelang der
hygiene dient gezocht in het sterken van de neiging der burgerij tot
„zindelijkheid"; b. dat de geneeskundige politie, bij voorkomend conflict,
de ziel nooit om het lichaam mag laten lijden; en c. dat ze uit
hoofde of heeft te blijven van onze lichamen, onze kerken en onze
conscientie.

Onder doze bedingen nu zou men de taak der geneeskundige
ongeveer in dozer voege kunnen ornschrijven: „te waken dat de bur-
gerij, zoo min mogelijk, overlast voor de gezondheid aankome van het
publieke terrein zelf of van hetgeen zich op dat terrein bevindt."

Het „zoo min mogelijk" is bier het hoogst bereikbare; waarop met
ernst dient gelet. Zoolang toch de lucht zich niet besluiten laat, en
de wateren onzer stroomen en kanalen niet to filtreeren zijn; en de
working van den bodem ons ontglipt; en de lieden u ongernerkt be-
driegen kunnen; en de circulatie niet to strernmen valt; en, last
not leas t, de smetstof van nog geen enkele ziekte gevonden, ontleed
en becijferd is; — zal eene q u arantai rt e, hoe onverbiddelijk, en
geen verordening, hoe strong ook, ooit voorkomen kunnen, dat de
schadelijke elementen eenvoudig den spot drijven met elken arts, die
voor de beperktheid van zijn kennis ten dozen opzichte nog blind is.

Maar wat onder dat voorbehoud kan gedaan worden, dient dan
ook gedaa.n: niet bij manier van gedoogen, maar krachtens roeping
en uit plicht; en dan wijzen we, „Ons Program" op den voet volgend,
achtereenvolgens op a. de vervalsching van eetwaren, b. de veront-
reiniging van lucht, water en bodem; c. de onzindelijkheid der overheid
zelve; d. de lijkbegraving; en e. de besmettelijke ziekten.

§ 197. a. Tervalsehing van eetwaren.

Onze bakkers, kruideniers, melkverkoopers, wijnhandelaars enz.
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werken onder paten t. Dit markt dat hun inrichtingen ten deele op
publiek terrein staan: wat ook aldus kan uitgedrukt, dat ze zich onder
het schild der overheid plaatsen, om, gebruik makende van wat aan
de hoede der ,overheid is toevertrouwd (de publieke markt in den
ruimsten zin), hun nering to doen tieren.

Ze ,genieten juist deswege vertrouwen, waarvoor dan ook de overheid
mede-aansprakelijk is. En reeds wijl het nu voor kan komen, wat to
Brighton gelijk men weet eons voorgekomen is, dat eon b.anketbakker
gif in eon hoop banket had gemengd en daarvan aan eon dozijn
familien had verkocht, eer het uitkwam, zoodat een tiental huisgezinnen
tegelijk in rouw werden gedompeld, is het ontegenzeggelijk plicht der
overheid, ,om een iegelijk gepatenteerd handelaar op het allerstrengste
te straffen, die ooit er op betrapt wordt, dat hij eet- of drinkwanen
verkoopt, waarin ,giftige bestanddeelen gemengd zijn.

Of een handelaar de menschen foppen wil door zijn melk to wasschen,
zijn wijn te versnijden, zijn thee met wilgeblad aan te vullen, dat en
zooveel meer gaat de politie niet ann. Dan moeten onze wakkere
huismoeders maar zelven uit hour oogen zien en er een g a 1 a c t o-
m e t e r op na houden!

Manx als do hebzucht en roekeloosheid zoo ver gaat, dat men geweten-
loos genoeg zou kunnen zijn, om, door hot mengen van s c h a d e l ij k e
bestanddeelen in zijn waar, de gezondheid en het leven zijner klanten
aan het vuil gewin van eenige stuivers op te offeren, dan moest de
overheid o. i. tusschen beide treden, en dat wel op tweeerlei wijs:
1°. door zelve bij tijden en ontijden de waren to keuren; en 2°. door
een bureau van consultatie te openen, waar een iegelijk (de armen,
gratis) zijn waren kan laten onderzoeken.

lntrekking van het patent voor minstens vijf jaren zou voorts de
onverbiddelijke straf voor de ,aan het licht gekomen euveldaad be-
hooren to zijn.

§ 198. b. Verontreiniging van lucht, bodem en water.

Eon loodwitfabriek kan de atmosfeer vergiftigen; een zinkput of
goot den bodem; het water ban verpest worden door een riool; zonder
dat de gewone burger, die doze lucht inademt, langs dien bodem zich
beweegt, of dat water drinkt, er iets van merkt of er iets aan doen kan.

Dusdoende zou er overlast voor mijn gezondheid ontstaan, door een
bederf, dat andenen op het publieke terrein aanbrachten, en waartegen-
over ik, als privaat burger, machteloos stond.

Ook hier vindt derhalve de geneeskundige politie een haar eigenaardig
aangewezen werkkring.
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Zij heeft te onderzoeken, in hoeverre de door verbranding vluchtig
geworden stollen van eenig fabrikaat schadelijk zijn; zooveel doenlijk
den afstand to bepalen, waarop die schadelijke werking doorgaat; en
alsnu zorg te dragen, dat zulk een fabrikaat niet dan op een eenigszins
verderen afstand van bebouwde erven of worde vervaardigd.

Evenzoo heeft ze toe to zien, dat de ,afspoelsels van fabrieken, de.
fcalien uit de huizen en gestichten, en het gootwater der zink-
putten, niet in grooter quantiteit in den bodem zinken, dan die bodem
tot saturatie toe verzwelgen kan; en op gelijke wijs niet in grachten
of kanalen of andere meest stilstaande wateren afvloeien; althans niet
afvloeien in eenig water dat gedronken wordt; em evenmin afvloeien,
in eenigen vliet of stroom, die, zelf geen rechtstreekschen afvoer
hebbende, voortloopt van de eene gerneente naar de andere.

En heeft ze eindelijk zorg to dragon, dat in hoeken en sloppen, bij
bruggen en op kaaikanten, door neerwerping van vuilnis of afval geen
ontwikkeling van kwade gassen ontsta, die voor de omwonende burgerij
of voor den voorbijganger schadelijke gevolgen kon hebben.

Onder welke rubriek dan tevens nog de zorg behoort, dat geen vuil-
nishoop, mestvaalt of secreet van den eenen burger overlast aandoe
aan zijn buurman. Immers, slechts schijnbaar heeft hier nets dan
overgang van het eene private terrein op het andere pla,ats. Want
metterdaad dient wel terdege de open lucht, die publiek domein
is, als vervoermiddel of geleider am de onreine en schadelijke gassen
van het eerie erf naar het andere over te dragen.

En op het seer stren,gelijk keeren van doze vuile en slordige gewoonte
staan we to moor, wijI het niet slechts onze •gezondhei d, maar
veel meer nag onze menschenwaarde te na komt, dat men voor
menschen, voor vrije burgers, ja, voor gedoopte Christenen, een om-
geving orn hof en erf draaglijk keurt, die in een paardenstal sells niet
geduld zou worden en alleen usantie is in het kot van het zwijn.

§ 199. c. Onzindelijke prakl ijken van de overheid.

„Leer niet of leer door zelf-beleven 1" 1) is het, wel lang niet altijd,
maar ten deele toch seer ware Grieksche spreekwoord, dat onze over-
heid ook •op het stuk der hygiene in beoefening heeft to brengen; en
waartegen ze zich nog maar al to dikwijis bezondigt.

Immers, de overheid van een Hollandsch yolk moest allereerst ook in
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Naar publieke gebouwen, aan landzaat en aan vreemdeling, een toon-
beeld bieden van netheid en zindelijkheid.

En als men nu toch, met dien maatstaf in handen, in dorpen en in
steden, om met de residentie op het Binnenhof en de ministerieele
bureaux to beginnen, eons vraagt welke gevels er onoogelijker van vuil
en verveloosheid; Welke ramen er beslagener; welke gordijnen achter
die ramen er ongebleekter kunnen uitzien; en uit welke lokalen, als ge
ze binnentreedt, u een onzindelijker aanblik en vaak muffer, polder
lucht kan tegenkomen, dan van onze Nederlandsche publieke gebouwen
voor bestuur, rechtspraak, timmerage, enz., dan zal, dunkt ens, moeilijk
de indruk te weren zijn, dat herinnering ook aan dozen overheidsplicht
verre van overtollig is te achten.

II.

LIJKBEZORGING EN EPIDEMIE.

§ 200. d. Lijkbezorging.

Lijken moeten onschadelijk gemaakt voor de levenden, maar ze
moeten dit op een wijs, die zoowel met den eerbied voor de afgestor-
venen, als met de sympathieen der levenden strookt.

Hieruit vloeit voor de overheid de verplichting voort, om voor alle
dingen met volkomen zekerheid to doen constateeren, wat een lijk en
wat slechts een schijndoode is. Een schijndoode to doen begraven, is
politiemoord, en het verzuimen van wat zekerheid desaangaande geven
kan, Iiefdeloos. In dit opzicht zondigt derhalve onze tegenwoordige be-

grafeniswet tegen het zesde der geboden.
Dit helet intpsschen volstrekt niet, dat er een vaste termijn na het

overlijden bepaald worde, waarbinnen het lijk uit het sterfhuis behoort
te worden uitgedragen. Immers, er kan op den Godsakker eon net en
symbolisch ingericht lijkhuis worden gobouwd, waar elk vermoedelijk
lijk, dat nog geen wisse beekenen van verderf aan zich heeft, dan staan
blijve tot zich de ontbinding vertoont. Vooral in tijden van hevige
epidemieen, waarin artsenhulp moeielijk to verkrijgen is, en zelfs de
huisgenooten van den vermoedelijk gestorvene vaak op verwijdering van
het lijk aandringen, kan men met deze voorzorgen miet to nauwgezet zijn.

18
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In de tweede plaats behoort de averheid zorg to dragon, dat, voor
zooverre ze zelve in de gelegenheid tot begraving voorziet, deze, vooral
in ons ruw klimaat, zoo kunne plaats grijpen, dat er mogelijkheid
besta, om het hoofd to onthlooten en God den Heere te gedenken bij
het graf, dat zijn gedooden verslindt. Het geschikste zou daartoe een
losse tent kunnen dienen, die, over de opene groeve en haar naasten
omtrek gespannen, des vereischt, beschutting hood tegen wind en
slagregen.

En ten derde zou o. i. de overheid tot let doen verbranden van lijken
geen vergunning moeten verleenen, zoolang niet metterdaad gebleken
was, dat wie dit zoeken, het zoeken voor zich zelf, en niet om propa
ganda to drijven voor heidensche costumer tegen het Christelijk graf.

§ 201. Lijkverbranding.

Onder die voorwaarden zouden we tegen vrijlating van de verbranding
ons n ie t ve rzetten.

Thans, nu aan die voorwaarden volstrekt niet voldaan wordt, w e 1.
Gelijk we toch weleer breedvoerig en met beroep op de eigen ge-

schriften der C r e ma to r en betoogd hebben, wordt dusver de lijkver-
branding allermeest aanbevolen, wijl begrafenis der lijken s c ha de I ij k
v o o r de ge zond heid wordt geacht. En op dit standpunt zich
eenmaal plaatsend, moet men er wel met logische noodwendigheid toe
komen, •om zoo tang dit schadelijke to bestrijden, tot het zijn steun in
de publiek.e opinie verlieze, en derhalve met dwang kan worden geweerd.

Wel weten we, dat de Cr ema to r e n ten onzent hiertegen voorals-
nog opkomen; en geen onzer verdenkt daa,rbij hun subjectieve oprecht-
heid; maar, neemt men het o b j e c tie f, dan zoo toch gevraagd dienen
te worden: „Eilieve, indien ge u thans onzen vrijheidszin beroept,
om de Crematie in to voeren, waarom hielpt ge ons dan niet in onzen
strijd tegen de koepokinenting, en tegen de nog erger inenting van het
neutralism in den geest van onze schoolgaande jeugd?"

Uit diem hoofde blijven we derhalve de wering van alle crematie
vooralsnog steunen.

Op de dorpen en in de steden order de 50,000 zielen levert het
behoorlijk begraven bovendien toch hygienisch geen under dan denk-
beeldig bezwaar op, daar de bodem (althans in niet to lage streken)
zond.er overzadigd te worden, uitn emend wel de door lijkontbinding
vrijkomende stollen, binnen deze bescheiden proportion, verzwelgen en
ontsmetten kan. Is de bodem to laag, dan kan die worden opgehoogd.
En wat eindelijk de groote centra der bevolking aangaat, dan levert
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ten onzent en voor Rotterdam en voor Den Haag de onmiddellijke
nabijheid der duinen, het aangewezen lijkenerf; terwijl Amsterdam door
een spoorlijn ad hoc naar het Gooi zich uitstekend good met een
„doodenstad in het zand" kan verbinden, om elk gevaar voor de
volksgezondheid of te weren.

Toch verhelen we ons niet; dat de ontzettende opeenhoopingen van
menschen, gelijk men die in Parijs, Londen, Berlijn en Weenen almeer
krijgt; zelve symptomen van een 'heidensche levensontwikkeling en
uitingen van den geest die eons het verstoorde Babel wilde bouwen;
als door onchristelijke levensmotieven veroorzaakt, dan ook van liever-
lee en met de condition der natuur, en met de Christelijke levensusantien
in strijd beginnen to komen.

Althans de „schudding van graven," gelijk die thans soms plants
grijpt, dat bekkeneelen of skeletstukken „met de weeke deelen er nog
aan" in het knekelhuis worden uitgestort, is kortweg schandelijk en
moest van overheidswege nimmer worden gedoogd. Minstens dertig
jaren moest elk graf kunnen rusten.

§ 202. e. Besmettelijke ziekten. Bezwaren.

Moeielijker nog dan het vraagstuk der lijkbezorging is ten slotte
de quaestie der besmettelijke ziekten.

Diet dat men een oogenblik behoeft to aarzelen, om ook de op dat
stuk thans bestaande wetgeving ceder het ontleedmes te nemen; want,
vergissen we ons niet, dan zijn leeken en ingewijden het hiernver,
volmaakt e•ens, dat al geen wet ondo ,eltreffender, slordiger en onhoud-
baarder zijn kan, dan onze wet op een krankheid die besmet.

Maar die wet latende voor wat ze is, mag niemand zich verhelm
dat we ten deze vo,or een uiterst m,aterie staan, waar hoogst-
waarschijnlijk ieder wetgever op zal b I ij v e n struikelen.

Immers, voor een goede, steekhoudende wet zou noodig zijn: 1. te
weten welke ziekten besmettelijk zijn; 2. of ze besmettelijk zijn in de
incubatie-p,eriode, door aanraking, door uitademing, of door den damp-
kring; 3. of de smetstof zich meedeelt aan kleedij, beddegoed, ineubelen,
fwcalia, enz.; 4. of een derde drager van de smetstof kan zijn; 5. of

ze ook op verse afstanden door brieven en dergelijke overgaat.
En, was men hier achter, alsdan zou men ten tweede de macht

moeten hebben, em, naar gelang de gegevens uitvieien, den kranke en
zijn huisgenooten volstrektelijk te isoleeren.

Nu is eater geen van beide mogelijk.
De geneeskundige wetenschap bracht het in het ontdekken van de
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wetben, die de smetstof beheerschen, nog niet zeer ver. Men weet van
mazelen dat ze aanstekelijk zijn ais men ze onder de leden heeft, zonder
dus zelf nog to weten dat men ze heeft. Van cholera weet men nog
niets dat weten heeten mag. Van typhus vermoedt men dat niet de
lijder zelf aanstekelijk is, maar wel wat van hem komt. Over pest
oordeelt men, dat alles op de afgrijslijkste wijze het kwaad doet over-
gaan. Dat bij melaatschheid alleon aanraking doet overerven. Op ont-
zettende wijze, zelfs door enkele beademing, ook de syphilis. Terwijl
van de gemeenlijk voorkomende epidemieen keelziekte (angina diphthe-
ritis), roodvonk en pestpokken geacht warden ook door derde personen
of ook door levenlooze objecten haar smet mee to deelen.

En wat het twee/de punt, het volkomen isolement, betreft, ligt het
hoofdbezwaar allereerst in onze artsen zelven, die dagelijks en zeer van
nabij met de besmette personen in aanraking komen, en toch onmid,
dellijk daarna weer andere familien bezoeken, om ook daar personen
to betasten met dezelfde hand, die zoo pas den besmetten lijder aanraakte.
Maar ligt ook voorts het bezwaar evenzeer in de onmogelijkheid, om, ter
wille van een enkelen zieke in een talrijk gezin, alle overige personen
van hun btueel of ambacht of to houden; en in de ondenkbaarheid,
om alle huisgenooten van den lijder van de straat to weren; ze uit de
winkels be houden, en ze of to snijden van elke toespraak.

Van wezenlijk a f do ende maatregelen zal; en dit houde men wel
in het oog; bij de blesmettelijke ziekte dus nooit sprake kunnen zijn.

Niet alsof men iemand die besmet was, geen beperking van zijn vrij-
heid zou molten aandoen. Voor eon iegelijk toch, die aan den godde-
lijken oors'prong der MozaIsche wet gelooft, blijkt dit uit de wet der
melaatschheid (zie Leviticus XIII v. v.) wel anders. Maar wel, overmits
de meeste besmettelijke ziekten een geheel ander karakter van besmetting
dan schurft en melaatschheid vertoonen, en dus ook niet op gelijke
wijze zijn to bedwingen.

§ 203.	 Pat doenlijk is.

Het weinige dat de overheid doen kan, zal dan ook in substantio
wel hierop /ongeveer neerkomen.

a. Bij het uitbreken van ver om zich been grijpende, snel werkende
en meest doodelijke epidemieen, opene de overheid ziekenzalen, waar-
heen de niet of kwalijk verzorgde lijders kunnen worden uitgedragen;
en hetzij tegen geld, hetzij gratis, behoorlijke verpleging kunnen vinden.
Ze doe alsdan bekend maken wat de meest geraden levenswijs is; wat
prophylactisch zij aan to bevelen; en wat bij een uitbreken der gevreesde
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verschijnselen onverwijld te doen zij; en stelle voor den onvermogende
(indien immers het particulier initiatief uitblijft) deze geneesmiddelen
gratis verkrijgbaar. En vaardige ten slotte een verordening uit, die
orde op het gebruik van huurrijtuigen stelt; de verbranding der faecalien
in de besmette huizen gelast; huizen, waaruit een lijder ziek of dood
werd uitgedragen, doe ontsmetten; en de verwijdering van lijken naar
het lijkenhuis binnen vier en twintig uur doe afloopen.

b. Bij kalmer epidemieen, maar toch van zeer ernstig karakter, als
pestpokken, typhus, keelziekte en roodvonk, verplichte ze tot aangifte
door den arts; gelaste vernietiging der fwcalieen; na afloop, ontsmetting;
binnenshuis, aan ieder die er binnentreedt, waarschuwing; verplichte
een iegelijk, die zich uit zulk een huis op straat vertoont, in winkels of
in kerken komt, tot het dragen van een witten band, b. v. om den arm;
en isoleere de kinderen uit zulk een gezin van de scholen.

c. Bij lichte epidemieen als mazeten en dergelijke, onthoude ze zich
daarentegen van elken maatregel; vooreerst wijl er tegen een ziekte, die
meest in de periode der incubatie zich overpiant, tech niet to strijden
valt. En buitendien, wijl bij zoo lichte epidemic allerminst zulk een
inbreuk op de vrijheid gewettigd is, en men dusdoende slechts den heusch
niet gering te schatten tegenzin opwekt van alle eerzame huismoeders
en ijverige scholieren.

§ 204. Steeds relatief.

Dat we het aanplakken aan de huizen niet aanbevelen, is, wiji dit
slechts onrust in de gemoederen wekt; zeer ongelijk voor winkels en
voor particulieren werkt ; en aanleiding geeft tot oogluiking van doctoren.

Wel moet ook o. i. de onder patent werkende magazijnhouder of
slijter aan strenger bepaling dan de particulier onderworpen; mar dan
dit ook als zoodanig uitgedrukt in de wet, en worde b. v. aan elk
persoon, die uit de ziekenkamer naar het magazijn komt om de klanten
te bedienen, een hepaalde wijze van ontsmetting voorgeschreven.

Maar wat men op dit terrein ook beproeve, steeds zullen de beste
maatregelen afstuiten, 't zij op de natuur der krankheid, 't zij op de,
eischen van het leven, 't zij op den onwil der onvoorzichtigen.

En 'wil de overheid dezen tegenstand niet stijven, maar doen afnemen,
dan toone ze, als dienaresse Gods, ook in deez hachelijke materie een
hart te hebben. Dan kome ze niet als de gewelddadige handlangster van
een ongeloovige wetenschap tegen den vooral in zulke dagen opge-
wekten godsdienstzin der natie in verzet. Dan deele ze veeleer, bij het
uitbreken van Gods oordeelen, lien geest van ontzag voor Gods Majesteit,
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die in zulke tijden door de ziele vaart. Were geen bidstonden, maar
wekke integendeel zelve tot het houden van een bededag op. En vestige
alzoo door den eerbied harer besluiten en handelingen allerwegen den
stelligen indruk, dat zij als overheid, zelve tot bezwering van de
plage die het yolk bezocht onmachtig, geen andere en geen betere
toevlucht om uitredding kent, dan zich to verootmoedigen voor den
Almachtigen God.

§ 205. Taccinatie.

Van ,gedwongen koepokin en t i n g mag, mee uit dien hoofde,
dan ook nimmer sprake vallen. Ook onze artsen kunnen zich vergissen
en de overheid mag nimmer een bepaald soort van geneeskundige ziens-
wijzen stempelen.'als orthodox, en dus bindend. Buitendien, dwang kan
nooit •gerechtvaardigd zijn eer er ziekte i s; en mag derhalve
nimmer prophylactisch werken. Waar dan ten derde nog bij komt, dat
de overheid, wat zij ,00k doe, of heeft to blijven van onze lichame n.
Ten vierde, de te,genspraak der conscientie heeft to eerbiedigen.
En ten vijfde, van tweeen eên: Of zelve niet ,aan de onfeilbaarheid der
vaccinatie gelooft, Of, doet ze dit wel, dan ook overtolligen arbeid
verricht, bijaldien ze aldus reeds beveiligden nogmaals beschermen
gaat tegen een kwaad, dat op hen dan immers geen vat
meer heeft.

De vaccinebewijzen moeten derhalve, en zullen dan ook, althans van
onze vrije scholen verdwijnen.

Een tirannie, als in doze vaccinebewijzen schuilt, is, zelfs vergeleken
bij een pokkenbez,oeking, voor de geestelijke veerkracht der natie nog
wel zoo •gevaarlijk.

§ 206. Syphilis.

En nu ten slotte nog een woord over de s y p hi I i s; de ergste en
eenig schandelijke onder alle besmettelijke ziekten, die onze maat-
schappij doorwoelt als een verborgen vijand em doorsluipt als een
verrader; en waartegen de geneeskundige wetgeving niettemin van
elk verweer heeft afgezien; ja, waarvoor ze zelfs een vrijbrief geschreven
heeft in de verplichting, onder cede aan onze doctoren opgelegd, om

nooit of nimmer iemand, die geheime ziekten heeft, to verraden.
Dit nu noemen we meer dan ergerlijk, een gruwel veer God, een,

beleediging van de m,a,atschappij en voor de toekomst onduldbaar.
Niet alsof we niet de bedoeling waardeeren, waarmee men onschuldig



HYGIENE.
	 279

aan.gestoken eerbare vrouwen tegen onverdiende schande heeft zoeken
to dekken, of auk het schild niet eerbiedigden, waarachter men heriditaire
slachtoffers van dit gruwelijk ziektegif veilig wilde stellen. Maar we
zien /net in, dat daarom de schuldige bederver van de volksgezondheid
van doze billijke zorge het profijt behoeft to hebben.

tieeleer is het juist met het oog op deze twee zeer onderscheidene
gevallen, dat we eon regeling ongeveer in dezer voege zouden wenschen:
1. recht tot onverwijlde huwelijks-ontbindin,g (f a u x-m a r i a g e), indien
binnen veertien dagen na het huwelijk gebleken was, dat men, zonder
vo,orafg,aande waarschuwing, de persoon met wie men huwde, aan het
gif dozer krankheid gewaagd had; 2. aangifte door den arts van alle
on,gehuwcle personen en gehuwde mannen, die voor niet-heriditaire
syphilis bij hen in behandeling zijn; 3. verwijdering uit hun huis, tot
na genezing. in eon daarvoor bestemd gebouw, van alle getrouwde
mannen, die door echtbreuk aangestoken werden bevonden; en 4. ver-
zegelde kennisgeving van de ongehuwd-aangegevenen aan hun ouders,
commensaalhouders, loongevers of superieuren.



ZEVENTIENDE HOOFDSTITK.

FINANCIEN.

Zij wenscht dat bij het financieel beheer van
den Staat de verhouding tusschen overheid en
burgers niet die van verdrag, maar een zedelijk
organische zij, en dat het evenwicht tusschen
ontvangsten en uitgaven geregeld worde, niet
door drukkende vermeerdering van de lasten
der nate, noch door bezuiniging op het noodige,
maar door beperking van staatsbemoeiing ; en
dat voorts ons belastingstelsel hervormd worde
in den zin, dat de ontwikkeling van het yolks-
'even minder schade lijde, de hooge opbrengst
der middelen niet eenige maatstaf ; de druk
minder ongelijkmatig zij ; en de kosten van
inning afnemen.	 (Program, Art. 16.)

RECHTSGROND VOOR GELDREFFING.

§ 207. Stelsel van contract.

Wat is de grondslag, waarop het recht van de overheid rust on
geldelijk beheer to voeren.?

Int en besteedt de overheid golden krachtens een contract met haa.r

ond.erdanen? Doet ze dit als loon trekkende voor geleverden arbeid?
Of ook als honorarium nemende voor bewezen eerediensten? Of einde-
lijk heft ze cijns en betaalt ze uit, alleen wiji het moet en niet anders
kan; d. i. krachtens de wet der noodzakelijkheid?

Elk dozer drie stelsels wordt verdedigd.
Conservatieven en oud-liberalisten dwepen het liefst en het langst

met het stelsel van contrac t, hierop neerkomende, dat de over-
heid dienst doet als aannemer en assuradeur. Er moot b. v. over de
gezamenlijke burgers recht gesproken. Dit neemt de overheid nu aan,
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en stelt als imp r e s sari() een rechtbank aan, en houwt een ge-
vangenis met stevige muren, en bekostigt cipiers die haar hewaken
zullen ; maar brengt dan nu ook aan de heeren burgers, per hoofd,
zOO en zOOveel 's jaars in rekening. Of ook, doze heeren burgers
hebben bezittingen ; die bezittingen moeten bewaakt; bewaakt tegen
een mogelijken buitenlandschen vijand door troepen; en bewaakt tegen
dieven door politic, nacht- en veldwacht. Welnu, ook dezen last neemt
de overheid op zich en wa_arborgt alsnu, aan elk burger persoonlijk
en aan alle burgers saam, het ongestoord bezit en ongehinderd genet
van hun eigenclom ; maar alsnu voldoen deze daarvoor dan ook aan
de overheid een evenredige assurantie-premie. Wie weinig bezit, en
voor wie dus weinig gedekt werd, een premie van enkele penningen ;
en wie rijk was, en dus veel te beschermen had, een premie van
honderden guldens.

§ 208. Stelsel van loondienst.

In nog consequenter zin revolutionair is het stelsel der jongere libe-
ralen, die het eigenlijk karakter van 's Rijks geldelijk beheer in 10 on-
dienst zoeken of in engagement tegen honorarium.

Dit denkbeeld past bij' de volkssouvereiniteit.
Immers, dit souvereine yolk treedt nu niet meer individu voor indi-

vidu op, om een iegclijk met de assurantie-firma „Overheid" zijn per-
soonlijke rekening to later maker ; maar als gehee als eenhei d,
als majoriteit der nati e. En wijl doze natie nu grenzen to bewaken,
recht to spreken, wegen te onderhouden heeft, enz., huurt het souve-
reine yolk voor die alsoortige diensten eon stel beambten, die, naar
gelang hun conditie van aanstelling, alsnu loon en voorschotten in
rekening kunnen brengen. De overheid wordt dan geacht Igeen heer-
schende, maar een bedienende macht to hebben. Men heeft dan.
het stelsel der „e mploye s", met den koning als eerste livreidrager
van het souvereine yolk op den van majesteit beroofden troon. En
voor wie dan nog eenig ontzag voor de overheid in het hart behielld,
moge dit dan hoogstens .eershalve nog het ontvangen van honorarium
heeten, gelijk het aan eon arts, een gouverneur of rechtsgeleerde toekomt,
maar wie, consequenter, elk, op dit revolutionaire standpunt dan ook
niet meer te pas komend, ontzag heeft uitgeschud, weigert zich zelfs
in Bien vorm der betrekkelijke eerebiedinge nog langer to schikken,
en noemt wat ,om loon gaat dan ook „loontrekken" ; onverschillig of
er voor het hakken van een hijt van een der zonen van Jan Rap
sprake is ; of wel op politiek terrein van zijn employe, genaamd
„Willem van Oranje."
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§ 209. Stelsel der absolutisten.

En toch, ergerlijker nog is ten slotte het stelsel onzer a b s o 1 u-
ti s t e n, die alle geldelijk beheer van den Staat kortweg rechtva.ardigen
met het denkbeeld van dwang. Die dit drijven, 'zijn de mannen van
het Staatsalvermo,ge,n. De lieden die spelen met het recht, en alleen
voor het droit du plus for t 1 ) hun onheilige kniebuiging maken.
Politieken, die leeren, dat er, hoe ook ontstaan, nu eenmaal een
gouvernement is, en dat dit gouvernement; eenzijdig uitvioeisel eerier
partij, coterie, of factie; zich door talent en doortastendheid in den
zadel moot weten te houden, om gang in de zaken to brengen en
to maken dat de onwillige zwicht. En wiji dit nu geld kost; en veel
geld ook; en zonder geld eenvoudig niet to doen is; vloeit h.i. vanzelf
uit dozen toestand, zoo leert men dan, de onafwijsbare noodwendigheid
voor den magistraat voort, om, onder zeker wettelijke vormen, dat
geld eenvoudig to nemen, waar hij het vinden kan, en het te besteden
naar het hem ,gevalt. Aldus de drijvers van het Caesarisme I Zoowel
een Augustus als Nero in het nude Rome. Nog bij onze heugenis
Buonaparte, die groot was, en Napoleon de derde die zich groot
noemde. Zoo ook een Bismarck in de periode, waar nu pas de keizer-
moordenaar HOdel een einde aan maakte. En op soortgelijke wijs nu
wil het ook almeer zekere invloedrijke politieke club in de regeerings-
kringen van Den Haag.

En doet men nu bij elk dozer drie stelsels onderzoek naar het consti-
tutioneele vrijheidsbegrip, dan spreekt het vanzelf, dat 1. de heeren van
de a s s u r an tie het zeggenschap over de financien uitsluitend aan
hen in handen geven, die iets te verassureeren hebben, d.i. aan de
bezitters; dat 2. de demagogen van den loondienst niet rusten,
eer door een kwanswijs algemeen stemrecht de koning zelfs aan den
arms ten bedelaar rekenplichtig is gemaakt; terwijl 3. partijgangers van
het revolutionaire a b s o l utisme van heel uw parlementairen toestel
slechts een schijnapparaat maken, om, voor den vorm, nog in naarri
der natie to wettigen, wat tech feitelijk buiten die natie om- en tegen
haar ingaat.

§ 210. Zedelijk.organisch stelsel.

Tegenover doze drie, al even revolutionaire systema's plaatst nu de
antirevolutionair, krachtens de beginselen die hij aangaande' „de over-
heid" en „het wezen der natie" belijdt, een gansch ander stelsel, t. w.
dat van z edelijk organisch ver band. Of, wil men, het stel-

11 Het recht van den sterkste.
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sel volgens hetwelk de overheid a. van Godswege het recht tot het
heffen van schatting ontving; b. die schatting niet van het afzonderlijk
bezit der individuen heft, maar uit het organisch bezit der natie los-
wikkelt; en c. haar Belden neemt, nOch eigener autoriteit, nOch op
verlof der bezitters, nOch ook onder toestemming van de massa, hoofd
per hoofd genomen; maar onder de vrije bewilliging der n a ti e,
ook ten deze sprekende in haar organisch verband.

„Daarom betaalt ge aan de overheid. .00k schatting; want zij i s
Gods dienaress e, in ditzelve geduriglijk bezig zijnde: zoo geeft
dan een iegelijk wat gij schuldig zijt; schatting, diem gij schatting; tol,
dien gij tol; vreeze, dien gij vreeze, en eere, dien gij eere schuldig
zijt" 1 ), dus luidt de uitspraak van den Apostel van lezus Christus,
waarin nog altijd het zekerst recht, de stelligste autoriteit en de
hoogste wijding voor 's Rijks geldelijk beheer ligt uitgedrukt. De over-
heid doet wat ze doet, niet wijl gij het vraagt, of z ij het wil, maar
omdat ze er van Godswege toe geroepen, aangesteld, en dus gehouden
is. Dat wat ze to volvoeren heeft, is een „geduriglijk bezig zijn" 2),
dat schatten verslindt. En alzoo ligt derhalve in het belastingwezen
een heilige v o lk sof f erande, door de natie als natie Gode ge-
geven, opdat God haar door z ij n overheid, met behulp van deze
offerande; regeere.

Dienovereenkomstig zijn het dan ook niet de enkele personen, die
elk per s o o n l ij k, maar de kinderen des y olk s, of, wil men, de
1 an dzaten die, en dan nog slechts in het nation aal verband,
tot het opbrengen van schatting, tol en accijns verplicht zijn. Immers,
God regeert door zijn overheid alleen het v o 1 k, als zoodanig, terwijl
Hij het regiment over de enkele per s o n e n niet aan de overheid
heeft afgestaan, maar zichzelven heeft voorbehouden in de conscientie.
Dat v o lk nu is een loopende stroom. Elken dag verandert dat yolk,
doordien er dagelijks landzaten uit wegsterven en dagelijks onderdanen
bijkomen. En houdt men nu in het oog, dat de natie de n atie is
en blip, niet slechts voor jaren, maar e e uwen lang; en dat derhalve
ook het geldelijke beheer van de overheid niet enkel de thans levende
personen, maar de natie van v r o e g e r, van n u en van la ter raakt;
dan spreekt het toch vanzelf, dat men met heslaglegging op een deel
van het individueel bezit ten doze niet het minste vordert, maar,
voor de natie, nemen meet u i t het bezit der natie als geheel.

En eindelijk, dat, wijl de natie alleen wed w a t ze bezit, w a a r in

1) Cf. Rom. XIII, vs. 6. 7.
2) lb. vs. 6.



284
	

FINANCIRN.

ze het bezit en h o e ze kan blijven bezitten, het natuurlijk, rechtvaardige
en tevens alleen den mensch waardige stelsel van financieel beheer
eerst dan gevonden is, indien de natie, organisch, de heffingen van
belasting in dier voege aan de overheid bewilligt, dat de onderwerping
aan het gezag tevens nationale offerande worde, en men aldus,
door de overheid, metterdaad zijn cijns afsta aan God. Wat de Apostel
in hetzelfde verband noemt: „Onderworpen zijn, niet om straf, maar
ook om des gewetens wille"i).

§ 211. Kosten voor de nationale existentie.

Van doze heginselen uitgaande, heeft men d a n voorts allereerst to
onderscheiden tusschen de kosten die de overheid als overheid
maakt, en de video die ze besteedt als negotiorum gestri x,
d. i. als „zaakwaarneemster" van de burgerij. Posterij, loodswezen,
telegraphic, schoolwezen, verificatie van goud- en zilverwaren, en zooveel
meer, zijn bemoeienissen, die niet rechtstreeks tot het wezen van de
overheid behooren. Ook al liet die overheid dit altegader aan de zorge
der burgerij over, ze zou daaxdoor, in niets, minder overheid, of
overheid met minder waardigheid en eere, zijn. De rechtspraak daaren-
tegen, de politic op straten en wegen, de instandhouding van vloot
en leper, de betrekking met buitenlandsche mogendheden enz., kin
de overheid geen oogenblik uit handen geven, zonder dat ze op het-
zelfde ,00genblik ophield overheid to zijn.

Strikt genomen, zou dus alleen de laatste rubriek van uitgaven door
de overheid als zoodanig aan de belastingschuldig en in rekening
mogen warden gebracht, en behoorde al het overige tusschen de offi-
cieerende dienaars van den Staat en belanghebbenden to warden
vereffend. En wijl dit dan ook nu nog, in den regel, gelijk bij de post,
de telegraphic, verificatie enz. geschiedt, en men alleen voor -het school-
wezen, tijdelijk, uit partijzucht, op dezen regel inbreuk heeft gemaakt
zullen we kortheidshalve dan ook alle uitgaven van zaakwaarneming
ten deze buiten beschouwing laten en .ons uitsluitend bepalen tot de
rechtstreeksche overheidsuitgaven als zoodanig.

Onder deze uitgaven nu staan, rechtens, op den voorgrond de uitgaven
voor de Nationale Schuld en de Nationale Defensie; die,
wijl ook verre het grooter deel der schuld ter kwijting van 'vroegere oor-
Iogskosten strekte, historisch en feitelijk bijeenhooren, als uitgaven voor
het behoud van de nationale zelfstandigheid. Om er to zijn en duurzaam to

1) Cf. Rom. XIII, vs. 5.
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kunne,n zijn, moot ook een natie worstele n. Ook haar wordt
haar existentie niet in den schoot geworpen, maar zij , moet die ver-
overen of handhaven, en heroveren na ze verloren te hebben, om
juist in die pijnlijke, bloedige worstelingen zich bewust to worden en
te blijven van de krachten, die in haar sluimeren en alsdan die krachten
te spannen tot de hoogste ontwikkeling, waarvoor ze vatbaar zijn.
Ddarom is uitroeiing van den oorlog in doze tegenwoordige bedeeling
dan ook zoo weinig denkbaar, dat men slechts de keuze hoeft tusschen
bezielde, veerkrachtige natien, vol enthousiasme en levensernst; maar
dan ook gedurig door oorlogsgevaar wakker ,geschud en geprikkeld;
of wel een groep van half ingedommelde volkeren, zonder pit of
geestdrift, een soort volkerens c h e 01 met schaduwachtige bewegingen;
een schimmenleven, zonder bezieling of kracht.

Deze „s t r u g g 1 e for life" 1 ) dier natien is dus de vOorwaarde
van haar hoogeren bloei; de eenige haar geboden waarborg tegen
verschimmeling; het na vaste perioden zich altijd heropenend worstel-
perk, waarin ze to toonen hebben, dat ze nog den wil om to bestaan
bezitten en de eere van een vrije existentie waardig, zijn. Maar_ die
eere kost, kost ontzaglijk.

Ontzaglijk reeds door wat vloot en leger op het oogenblik verslinden;
ma,ar ontzaglijker nog door wat ze in vroegere oorlogen verslonden
hebben; en wel met een verhouding die nog steeds dreigt uit to groeien,
wijl de natien, hoe ouder ze worden, des te, meer voor het verleden
hebben to betalen en al duurder huishouden bij eigen leven. En het
eenig correctief ten goede, dat in deze ontzaglijke kosten voor vroegere
en hedendaagsche defensie van de nationals onafhankelijkheid ligt,
bestaat dan ook in de weelderigheid die ze tegenhouden, en de offer-
vaardigheid die ze kweeken.

Op ons Nederlandsch budget (de Kolonien er buitengelaten) staat
deze dubbele post nu reeds voor ruim vijf en zestig millioenen uit-
getrokken; wat dus (rekenden we nu eens per hoofd) zou willen zeggen,
dat elk ingezetene van Nederland beginnen mag met 's jaars 118;
niet per gezin, maar per hoofd; neder to leggen, zonder daannee nog
iets anders te winnen, dan dat onze natie a 1 s nati e er i s.

§ 212. Kosten voor de eenheid der natie.

In de twoode plaats komen alsdan in aanmerking de kosten van
bestuur, rechtspraak en politie, overmits de natie, om haar eenheid

1) Strijd om het levee.
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tot uitdrukking to brengen, een overheid moest ontvangen, die de wet
stelt, recht spreekt en aldus orde houdt in het land. Kosten die thans
voor het Rijk . een totaal van circa zeven millioen Gulden 's jaars
beloopen.

In de derde plaats heeft de overheid onze betrekkingen met het
buitenland to regelen, waarvoor even een half millioen wordt gebruikt.

Terwijl alsdan ten vierde voor de verplichte overheidszorge, die aan
het boven water houden van onze erve en het in stand houden van.
de communicatie binnenslands (te land en te water) als uitdrukking
der nationale eenheid, in haar levensbeweging, wordt te kosten gelegd,
nog ruim achttien millioen te besteden zijn.

En hiermeé is het eigenlijke overheidsbudget dan ook ten einde, wijl
al het overige Of uitgaven zijn voor wat de overheid beter deed met
aan anderen over te laten; of uitgaven waartegen minstens even
groote winsten overstaan, als b.v. bij het postwezen; Of kwijting uit
genaaste goederen, b.v. aan de kerken ; Of eindelijk zijdelingsche uit-
gaven voor inning en betaling van golden.

Welbezien zou men derhalve (ook buiteniandsche zaken nu bij Defensie
rekenend) het strikte overheidsbudget tot deze d r i e rubrieken her-
leiden kunnen :

a. Kosten voor de handhaving van de zelfstancligheid der natie
tegenover het buitenland; van weleer en thans ; tot een bedrag van
ruim v ij f en z e s t i g millioen Gulden.

b. Kosten voor de eenheid der natie in haar overheid door bestow,
rechtspraak en politie, tot een bedrag van zes a z e von millioen.

c. En kosten voor de communicatie van de deelen der natie binnens-
lands, omstreeks a c h ttien millioen.

Een tegenstelling alzoo van v ij f en z e s t i g om er als natie te
kunnen zijn, en slechts v ij f en twin t i g om in goeden doen to
leven

Wel een bewijs, dunkt ons, hoe men de verhoudingen omkeer t,
en den spot drijft met de z e del ij k e draagkracht der natie, indien
men het vuur in het burgerbloed voor die nationals existentie en
nationale zelfstandigheid en nationale eere uitbluscht, en aan den
waan ingang schenkt, als had alleen dat „leven in goeden doen" een
meer dan ingebeelde waarde.
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ORGANISCHE ADIINISTRATIE.

213. Oorspronkelijk belangstelsel.

In haar ,eenvoudigsten vorm treedt de quaestie van administratie op
bij een pas zich vestigende kolonie.

Immers, stel, zulk een kolonie landt op een ver van veilige kust,
dan zal, zonder beding of afspraak, elk strijdbaar man worden aange-
wezen. om mei:" het zwaard to hanteeren, als men wordt aangevallen;
zal voorts leder, „die armen aan het lijf heeft", golijk men het uit-
drukt, eenvoudi,g gerequireerd worden om de wegen en kanalen to
helpen aanleggen; zal bij den aanleg van gebouwen en schuren wie
timmeren kan aan het timmeren, wie steen op steen kan leggen aan
het metselen warden gezet, en wie met ijzer overweg kan, to fungeeren
hebben voor smid. Altegader prwstatien voor persoonlijke diensten
alzoo, eenvoudig wijl er geen geld nog to verdienen wait, en het, al
viol het te innen, a,anvankelijk metaal zou zijn zonder waardij.

Maar gaandeweg zou doze iuiterst primitieve verhouding toch vaster
lijnen en scherper omtrekken aannemen. Door het uitbreiden der bevol-
king ; het in aanraking treden met naburige stammen; en een begin van
handel over zee, zou de oorspronkelijk geheel patriarchale toestand
allengs overgaan in lien van burgerrechtelijke verhoudingen. De plicht
urn mee op te trekker' in den krijg, zou blijven, maar regeling ondergaan.
De hulp, aan wegen en kanalen to verleenen, mu in den vorm van
heerediensten op vasteren voet komen. Vow het communale landbezit
zou men vaste arbeidsdagen toetellen. Van de overgewonnen dieren
zou een „krijtende" tiend worden geheven. Een tiend voorts van de
opbrengst der landbouwproducten. Door tollen zou men den handel
laten bijdragen. Door half vrije, half gedwongen geschenken aan de
hoofden zoo men dozer welstand verzekeren. En zoo mogelijk zou men
tribuut afvergen van een nabijwonende,n, door wapenbedwang ten under
gehouden slam.

Nog in ontwikkeling voortschrijdende, zou zulk een volksinrichting dan
vroeg of laat tot verdeeling van het gemeenschappelijk landbezit over-
gaan, mite op conditie dat een aanmerkelijk stuk aan de gemeenschap
als domein verbleef, om uit de opbrengsten een deel der overheidskosten
to bestrijden. En naar gelang de nijverheid dan doordrong; de handel
to land en over zee zich uitbreidde ; en recht en orde vaster wortel
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schoot, zou zulk een yolk dan van lieverlee het allesbeslissende tijdstip
in zijn besta.an naderen, waarop „alles in geld om to zetten" regel voor
den landzaat, en diensvolgens ook voor de overheid, werd. Dit zou er

dan toe nopen, dat men alle persoonlijke diensten, die aan een stuk
lands of ook aan den inwoner als zoodanig kleefden, door afkoopbaar-
stelling ophief. Geen timmerman of smid anders dan tegen betaliag
meer in dienst kon krijgen. En voor een te voeren oorlog nog zoo
weinig met het opkomen der manschappen ten oorlog gereed was, dat
dan eerst recht, met het aanleggen van forten, en den aankoop van
wapenen, en de vorming van aanvoerders, de uitgaaf zou beginnen.

§ 214. Belasting in geld.

En is men eenmaal die geld-periode, als we haar zoo noemen mogen,
ingetreden, dan ontstaat hieruit ten slotte vanzelf de neiging; om
dit proces afloopende, nu dan ook elk recht en alke inkomst van den
Staat in geld om te zetten, tot men valschelijk ten leste zijn ideaal
zelfs in een toestand , gaat zoeken, waarin niets dan klinkende count,
en dat nog wel langs een enkel kanaal, bij de overheid inkomt. Een
periode waarin en Rijk en gewest en gemeente als om strijd alle
domein of domeinsgelijke afhandig maken; de fiend afkoopbaar stellen;
soldaten niet dan voor geld huren; de tolboomen voor brandhout
verkoopen; en liefst zelfs op de landsgrenzen den laatsten douaan
zouden doen verdwijnen, om, kon het, ook op de zeekust elk genaak-
baar zeegat een vrijhaven to maken, liefst nog met gratis-inklaring en
vrijen loondienst er bij.

Waar dan ten andere weer mee saAmhangt, dat men alle inkomsten
in n a t u r a voor de overheidspersonen doet wegvallen; elk dusge-
naamd emolument afschaft; de le ge s opruimt; en heel hun
inkomen in vier vaste termijnen eveneens in bare munt poogt uit te
betalen. Een systeem dat alzoo, in den leiband onzer revolutionairen
loopend, met innerlijke noodwendigheid, tangs twee tegenovergestelde
wegen, d. i. langs dien van ontvangst en dien van uitgaaf, leiden moet
tot een enkele, hoogst eenvoudige geldelijke afdoening, en wel tot een
imp et unique, dat to storten is bij den Ontvanger; en een salaire
u n i q u e, dat te ontvangen is bij, den Betaalmeester.

Bit welke korte en, naar we vertrouwen durven, niet al to onduide-
lijke schets van het historisch verloop der financieele volksaangelegen-
heden derhalve blijkt: 1°. Dat het in geen enkel opzicht onbillijk is,
ook de „luyden van kleine middelen" voor de overheidskosten te laten
bijdragen. Immers, de omzetting van persoonlijke diensten in „belasting
in geld" is ook dien kleinen man, en wel hem voornamelijk, ten goede
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gekomen; laat hem de beschikking over zijn tijd vrij; en ontslaat hem
van een band die zijn onafhankelijkheid beperkte. 2°. Dat de pmstatien
aan de overheid oorspronkelijk, naar gelang de beschikbare kracht or-
ganisch in de natie aanwezig was, zoo ook in organisch verband werden
afgedwongen. 3°. Dat men deze diensten zoo verdeelde en inrichtte,
dat ieder er in eigen levenskring de noodzakelijkheid van doorzag en
er toezicht op uitoefende. En 4°. dat onze revolutionairen de „betaling
in geld" misbruikt hebben, om het organisch begrip van eigendom, en
dus van administratie en belastingheffing bel, to vernietigen; en alzoo
voor een ,organisch dienst-prsteeren in eigen kring; dat men het zelf
zag, en inzag dat het moest; ens een afgetrokken, levenloos begrip
van fiscaliteit in plaats hebben gegeven, waarvoor de natie geen hart
heeft noch ooit krijgen kan.

§ 215. Beperking van Staatsbemoefing.

Daartegenover nu zouden wij, naar eisch van onze beginselen, verbe-
tering wenschen in de richting, die door doze vier punten niet onzeker
is aangegeven:

a. beperk uw Staatsbemoding en b. decentraliseer uw adminis-
tratie; en evenzoo c. hef uw geld uit het organisch volksbezit en
d. decentraliseer uw heffing.

a. Beperk uw Staatsbemoeiling. Herleid als overheid de
som van het u noodige tot de kleinst denkbare afmetingen, door aan
particulieren en corporatien al datgene over to laten, wat ze slechts
even aan willen slaan.

Dit beginsel beveelt zich als uitgangspunt van alle financieel beheer
vanzelf aan. Immers, door u in te laten met wat niet stipt en strik-
telijk tot de overheidstaak behoort, doet ge afbreuk aan het ontzag
dat uw hooge majesteit moet inboezemen. Door bemoeiziek u aan te
stellen komt ge in onvermijdelijk conflict met den vrijheidszin uwer
landzaten. En, wat erger nog is, door uw onderdanen er aan to wennen,
dat men alles voor hen doet, belernmert ge de ontluiking van hun
energie; houdt ge hun ontwikkeling tegen; en zijt gij het, die zelf,
door uw dwaze praktijk, den physieken en moreelen achteruitgang
veroorzaaki van de natie, wier hartebloed in uw hand is gesteld.

Er mag clan ook op gewezen, dat joist de Zwitsersche, Schotsche,
Nederlandsche en Amerikaansche natien, die, door het ongelooflijk
initiatief dat Calvijns geest haar inboezemde, in veerkracht en burgerzin
room boven alles wonnen, steeds op dat „zelf doen" het naijverigst

19
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waren, en vergeleken met andere volken, zich tamelijk bond tegen
elken magistralen strooptocht op het burgererf hebben verzet.

§ 216. Decentraliseering van administratie.

b. Decentraliseer uw administratie. D.i. splits wat als-
dan u zelven te bekostigen overblijft, derwijs organisch in drie deelen,
dat de gemeente het meeste; de provincie een aanmerkelijk deel; en
het Rijk zoo min mo.gelijk te beheeren krijge.

Ook daze grondregel brengt zijn eigen aanbevelingsbrief met zich.
Vooral indien men er op let, hoe een eens betreden van het onbe-

trouwbare, centralistische spoor, u, als in een oogwenk, tot meer dan
verdubbeling van uw budget leidt.

Stel, om u hiervan te overtuigen, slechts even de globale posten van
raming naast elkaar, zooals die voor gelijke ministerien in 1850 en
nu, een kwart eeuw later, aan onze Staten-Generaal werden voorgelegd.

1850. 1878.
Huis des Konings	 f 800,000 f 950,000 + f 150,000
Hooge Collegian, 550,000 „ 600,000 + „ 50,000
Buitenlandsche Zaken, „ 500,000 „ 600,000 + „ 100,000
Justitie, 2,300,000 „ 4,500,000 + „ 2,200,000
Binnenlandsche Zaken, „ 4,000,000 „ 29,000,000 + „ 25,000,000
Marine,	 „ 5,500,000 „ 14,000,000 + „ 8,500,000
Nationale Schuld,	 „ 36,500,000 „ 27,000,000 — „ 9,500,000
Financien,	 „ 8,000,000 „ 17,500,000 + „ 9,500,000
Oorlog,	 „ 11,000,000 „ 22,500,000 + „ 11,500,000
Kolonien,	 „ 100,000 „ 2,000,000 „ 1,900,000

f 69,250,000 f 118,650,000	 f 49,400,000

Schaft men daarentegen alle Rijkssubsidie voor de gemeenten af;
en laat men elken tak van dienst, die zich hiertoe slechts even leent,
aan die plaatselijke besturen over, die, onder het eigen toezicht; als
in het bijzijn en dus onder de rechtstreeksche contrOle der belasting-
betalers; hun tack volvoeren, dan dwingt dit bestendige toezicht onge-
zocht tot bezuiniging; weet men waar zijn geld blijft; en is de zin
om op te brengen gewilliger.

Nu daarentegen heeft men met de drie kassen van de overheid
„schuilvinkje" gespeeld. De onzichtbare Rijksoverheid nam schier alles
over en diende dus jaar op jaar al duurder, steeds moeilijker te
contrOleeren, rekeningen in. Toen dacht men, om nog meer p an het
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rechtstreeksch toezicht der burgers te onttrekken, het ongehoorde middel
uit om den langen „Staatsarm", behalve voor zich zelf, tegelijk ook
nog voor provincie en gemeente, zeer kapitale sommen uit de beurs
der ingezetenen te laten innen, die dan later in den worm a. van
opcenten, b. van vier vijfden personeel en c. van eindelooze subsidien,
in den stille aan de gemeentekassen werden uitgekeerd. Terwij1 dan,
bij slot van .rekening, deze aldus bedeelde gemeentebesturen; geheel
vergetend wat de goede burgerij reeds langs indirecten weg te hunnen
behoeve voldaan had; nu ook op hun beurt nog eens in hooge bud-
getten gingen doen en deels door leeningen, deels door hooge omslagen,
hun kassen zochten te stijven.

Dit nu is juist het omgekeerde van wat het zijn inoet.
Over de gemeentelijke heffing kan een burger nog het best; over,

een provinciale inning nog eenigermate; maar over de rijksheffing
wel het allerminst oordeelen.

Naar recht en billijkheden laat zich dus nog wel een uitkeering van
de gemeenten aan het Rijk; maar nooit, omgekeerd, een betaling van
het Rijk aan de gemeenten als regel denken.

Dat is het. bederf in onze financien brengen; en; erger nog dan in
onze financien; in het volksverband, dat ook zij mee beheerschen.

Volgde men daarentegen het uitmuntend voorbeeld van onze water-
schapsbesturen, die in eigen kring afdoen wat gedaan worden kan;
zelf innen en zelf uitbetalen; met dien verstande, dat (de groote
rivieren en zeemonden nu uitgezonderd) uit eigen boezem voor deze
belangen circa tien millioen, door de provineien anderhalf millioen,
en door het Rijk een drietal millioenen wordt gekweten; — en ver-
plaatste men aldus ook in andere materien het zwaartepunt voor
onze administratie van het Rijk weer naar de gemeenten; en ter
tweeder instantie naar de provincie ; om slechts wat dan nog overschoot
ten taste van het Rijk to laten komen, dan zou ook de gevel pnzer
administratie weer breed, gelijk het hehoort, met zijn grondslag in
de natie staan, om spits van beide kanten op te loopen in onzei
hoogste magistratuur. In Engeland, in Amerika, zelfs in Zwitserland, is
dit nog feitelijk zoo. Wa,arom zou het dan ook ten onzent niet kunnen?

§ 217. Rijk, provincie en gemeente.

Schuld en Defensie aan een kant gelaten, zou men dan de rijks-
uitgaven zeer aanmerkelijk kunnen inkrimpen, indien men de Staten-
Generaal liet bekostigen door hun committenten; bij Justitie de kanton-
rechters, de arrondissementsrechtbanken en de gevangenissen afvoerde
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naar de provinciale en gemeentelijke kassen; bij Binnenlandsche Zaken
de kosten van provinciaal bestuur geheel op de provincie bracht; elke
g,emeente in eigen kosten van de nationale militie en lager onderwijs,
en zoo elke provincie in eigen kosten van middelbaar onderwijs, nor-
maalscholen, gymnasien en alsoortige inspectien Het voorzien; met de
kerkgerio,otschappen eons voorgoed de historische schuld vernekende;
de kosten voor de Kolonien, ook wat Marine aangaat, op een eigen
rekening bracht; en de inningskosten der belastingen zeer aanmerkelijk
slinken deed, door de heffing zooveel doenlijk te maken gemeentel ij k.

Alles te zamen betaalt de Nederlandsche natie you bestuurs- en
beheerskosten thans (de Kolonien er buiten gerekend) circa een ho n-
de rd en tac h t i g millioen of ruim f 50 per hoofd 's jaars. T. w.:
Rijksbudget 120 millioen, provinciaal budget c. 5 millioen, gemeente-
budget 45 millioen 1), en waterschapsbesturen c. 10 millioen 2). Trekt
men hiervan nu de uitgaven veer Schuld en Defensie, als van geheel
eigenaardig karakter, en voorts drie millioen voor besparing af, dan
verkrijgt men voor bestuurs- en b,eheerskosten, in engeren zin, een
totaal van c. 115 mill., waarvan. het Rijk, ging men tot de gewenschte
decentralisatie over, hoogstens c. 30 millioen 3), de provincien c. 10
millioen; de gemeenten ruim 60 millioen; en de waterschappen de,
resteerende 10 millioen zouden to beheeren hebben.

Eerst door soortgelijke verhouding zou men alsdan tot een regeling
geraken, die ook in het administratief beheer het organisch volksver-
band weer tot uitdrukking liet komen. Immers, eerst dan zou de natie
zelve doen wat ze ken op privaat-rechtelijk terrein. Van wat dan
overbleef zou ze het grooter deel verrichten in haar natuurlijke burger.
groepeering van plaatsel ij ke gemeenten. Wat die gemeenten
samen aanging zou beheerd worden door de Staten-provinciaal. En
eerst wat dan nog ongedaan zou blijken, zou met de eigenlijke regeer-
taak voor rekening komen van het Centraal bestuur.

Houdt men nu in het oog, dat onder de 30 millioen, die behalve

1) Na aftrek van het 4/ 5 personeel.
2) Deze raming steunt op nauwkeurige, van bevoegde zijde verstrekte, gegevens.
3) De kosten, die alsdan van het Rijk op andere besturen zouden hebben over te gaan of

vervallen, zouden ruim 22 millioen bedragen, en hoofdzakelijk bestaan in: Staten-Generaal
300,000, Rechtbanken 750,000, Kantonrechters 400,000, Gevangenissen 700,000, Gebouwen voor
Justitie 150,000, Wachtgelden dito 100,000, Bestuur Provincien 650.000, Medische Politic
700,000, Onderwijs 2,000,000, Kunsten en Wetenschappen 500,000, Marine 3,000,000, admini-
stratie Financier 1,500,000, Nijverheid en Landbouw 250,000, Kolonien 1,700,000, Uitkeering
aan Gemeenten 8,000,000, Inkrimping der bureaux 300,000.

De besparing der overige drie millioenen zou bij meer ernst in de gemeentehuishouding
zich gemakkelijk, door afsnijding van weelde, op de kassen dezer besturen laten vinden.
Het zou toch siechts 6 pCt. op hun tegenwoordig budget zijn.
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Defensie en Schuld. dan 's jaars door de hooge overheid zouden worden
besteed, nog posterij, telegraphie, verificatie, staatsspoordienst, loods-
wezen en zooveel meer schuilt, dat over zeker aantal jaren genomen
niet slechts zich zelf bedruipen, maar nog baten afwerpen zou, dan
blijkt derhalve, dat de eigenlijke regeerkosten van de landsoverheid
op hoogstens een 25-tal millioenen zouden neerkomen, en dus uit-
nemend wel door indirecte rijksbelastingen konden worden gedekt. Voor
Schuld en Defensie, die saama 65 millioen zouden vragen, zou dan;
gesteld men bleef bij zijn tegenwoordig belastingstelsel; de gerectifi-
ceerde grondbelasting (c. 15 mill.), de opbrengst der accijnzen (c. 35
mill.), de eenigszins verhoogde invoerrechten (10 mill.) en de overige
kleine baten (5 mill.) beschikbaar blijven. Terwijl bij overlating aan
de gemeenten van geheel de belasting op het personeel en van het
patent, desverkiezend gevoegd bij haar hoofdelijken omslag, de ge-
meentelijke huishouding zich zelve, gelijk billijk is, zou te redden
hebben. Voor de provincie behoorde alsdan cOtisatie van de gemeenten
to komen. Terwijl de landsoverheid in zeker aantal opeenten op den
gemeentelijken hoofdelijken omslag het elastieke middel moest bezitten,
om haar jaarrekening to doen sluiten.

Ging men daarbij voorts van den stelregel uit, om voor blijvende
werken van ,omvang, die meerdere geslachten dienen, te leenen, en
omgekeerd wat uit Indie; na splitsing van beheer; ons ten goede
mocht komen, uitsluitend voor schulddelging te houden, dan zou het
organische begrip op elk punt van het budget zijn doorgevoerd, en

juist &a-1,door die bestendigheid en die voorzichtigheid in onze staats-
huishouding zijn gevonden, die, in stee van door de hooggeroemde
Fransche „niet-gecornpliceerdheid", waarondor we thans leven, bevordevd
to worden, er veeleer derwijs door wordt buitengesloten, dat feitelijk
voor den gewonen burger elk afdoend inzicht in 's lands administratieven
boedel is belet.

§ 218. Berainiging.

Doze .organische splitsing der administratie in beheer van gemeente,
provincie en Rijk, waarop de vorige paragraaf doelde, moest ter wile
der duidelijkheid ingewerkt in het kader van ontvangsten en uitgaven

gelijk die in 1878 waren.
Toch zou men daaruit ten onrechte afleiden, dat dit kader ons aan-

staat en niet in strijd zou zijn met onze beginselen.
Ging het Loch naar lvij dit wenschen, dan zou de uitgaaf voor het
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schoolwezen b. v.; die straks 15 millioen beloopen zal; bijna geheel
overgaan op particulieren; zou door behoorlijke afbetaling en ver-
rekening bij wijze van annuiteit, de 2 millioen voor de kerken na
omstreeks tien jaren wegvallen; de eerste instantie der rechtspraak
in den regel kosteloos verkregen worden; en menig hoog staatsambt
voortaan onbezoldigd zijn.

Reeds hierdoor zou het totaal van de 110 millioen, die (Schuld
en Defensie uitgenomen) voor jaarlijksch beheer en bestuur overblijven,
stellig, oak al rekent men op doorgaande verhooging, in de eerstkomende
periode van verve beneden de honderd millioen dalen kunnen, waar-
van alsdan circa 56 millioen op de gemeenten, 10 millioen op de
waterschappen, 10 millioen op de provincien en niet moor dan circa
20 millioen op het Rijk zou komen.

En dat deze raming voor het Rijk metterdaad niet te laag zou zijn,
toont b.v. eon vergelijking met de Engelsche toestanden. In Groot-
Brittanje, dat, naar proportie van zijn inwonerental en rijkdom, tamelijk
wel het Pond Sterling tegenover onzen Gulden doet opwegen, besteedt
men voor Schuld en Defensie 59 millioen, en voor gewone rijksbestuurs-
kosten tusschen de 22 en 23 millioen. In Denemarken betaalt men,
op een bevolking van 2 millioen zielen, voor Schuld en Defensie 22
millioen Kroner, en voor geheel de overige administratie 19 millioen
(de Kroner a 66 Cent). In Zweden geeft men, op 4 millioen zielen,
voor Schuld en Defensie 36 millioen Kroner uit, en voor de overige
rijksadministratie een bijna gelijk bedrag. In* Portugal eindelijk, om
niet meer te noemen, kosten Schuld en Defensie ruim 17 millioen
Milreis, en het ,overige rijksbeheer slechts 11 millioen Milreis (de
Milreis = f 2.95), op eon bevolking van insgelijks 41/2 millioen zielen.

Bovenal, indien men den stelregel volgde, om groote publieke werken,
die voor den duur van minstens een eenw bestemd zijn, dan ook uit
een leening, die binnen een eeuw afliep, te dekken, zou er op het
Ministerie van Waterstaat nog zulk een belangrijke som loskomen, dat
men, in weerwil van de zoo noodige tractementsverhooging, uitnemend
wel ons rijksbestuur voor een goede 20 millioen zou kunnen drijven,,
zonder dat ,er van beknibbeling op het noodige of overzuinigheid ook
maar sprake viel.

En hiermee zou dan het groote voordeel gewonnen zijn, dat het
drukkende overwicht van macht, dat thans bij het centraal bestuur
berust en alle vrije beweging der natie al meer verlamt, voor een
aanmerkelijk deel naar de lagere levenskringen der natie zou verplaatst
warden, om weer burgerenergie en gevoel van burgereer te doen
ontluiken.
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Immers, zooveel zal men dan nu toch moeten toegeven, dat door
al deze vaderlijke zorge voor de bewaring van 's lands eenheid, voor
de ontwikkeling der natie, en den bloei van landbouw, nijverheid,
handel en scheepvaart, dusver geen ander resultant is bereikt, dan dat
we scherper dan ooit tegenover elkaar staan; achterstaan in ontwik-
keling hij al onze geburen; en dat, denk slechts aan de Pa,rijsche
tentoonstelling van '78 en de regeeringspolitiek, schier elke bron van
volkswelvaart het mildelijk vloeien verleerd is.

11.

ORGANISCHE HEFFING.

§ 219. De overheid aanbrengster van waarde.

c. Hef uw geld uit het organisch volksbezit.
Alsnu komen we dan aan de vraag toe : „Op welke wijze behoort de

overheid, om aan de eischen van het organisch volksverband niet be
ken te doen, zich de middelen te verschaffen ter bestrijding van haar
kosten van beheer ?"

Hierbij client als beginsel op den voorgrond te staan, dat de o v e r-
heid „selfpaying," behoort be zijn, en nicer dan dat. D. w. z. dat de
overheid haar middelen moet trekker uit de waardeverhooging, die ze
zelve, door haar aanwezen, aan de bezittingen der natie aanbrengt.
Vergelijk b.v. het beste land in Venezuela met •onze schraalste heigronden,
dan zijn toch de laatste nog hooger in prijs, eenvoudig oradat het
nationaal verband en een overheid, die orde waarborgt, afvoerwegen
aanlegt en u in communicatie met de buitenwereld stelt, den prijs
van uw land minstens verdrievoudigt. Zoo is een huis in Amsterdam
Tan zes kainers driemaal meer waard dan een huis in Purmerend met
twa,alf. Maakt een handelsfirma in Rotterdam tweemaal zooveel van
hoar kapitaal als een soortgelijke firma in Assen. En is, om niet meer
te noemen een magazijn in de Kalverstraat onzer hoofdstad vijfmaal
meer waard dan een even grout magazijn in Culemborg of Tiel.

Hieruit blijkt derhalve, d.at de waarde van een hezitting niet van
een, maar van drie factoren afhangt, en wel, a. van haar innerlijke
waarde ; b. van de plek in het nationaal verband waar ze zich bevindt;
en c. van de over-held onder Wier zorge ze verkeert.



296
	

FINANCIEN.

En heeft nu aldus de ,overheid de macht in zich, om door haar op-
treden uw bezit met b.v. eon derde to verhoogen, of zou ze, om het
anders uit to drukken, viel ze weg, uw bezit met een derde in prijs
doen dalen; is derhalve de overheid aanbrengster van waarde; of,
wil men, in cijfers uitgedrukt, financieel b.v. een derde van uw be-
zitting waard; dan pleegt ze, met de heeft hiervan tot zich te nemen,
nog geen daad van Communisme, maar laat u ook dan integendeel
nog 116 pure winst. Wat ge, om nu in financieele termen to blijrven,
ook z66 zoudt kunnen uitdrukken: om uw bezitting met 1/6 netto te
verhoogen, moot ge ze bruto 1/3 in waarde laten klimmen, en dat
andere 1/4 afstaan aan de overheid, die u doze bruto waardeverhooging
verschaft.

§ 220. Nationaal verband.

Maar ,00k de tweede factor: „het nationaal verband", vertegenwoordigt
een deel waarde, dat zonder u rechtstreeks toe te behooren, toch in uw
eigendom steekt. Het door en door onware, meest aan het Romeinsche
recht ontleende, begrip, alsof hetgeen we hadden ons absoluut
eigendom zou zijn, waarover wij alleen te zeggen hadden, en waar-
mee we doen koinden wat we wilden, druischt lijnrecht tegpn elk
denkbeeld van een organisch samenhangend yolk in.

Op Christelijk terrein vorderen we met z.ulk een valsch begrip dan
ook geen stap. De Christen weet, dat de eigenaar van alle goed God
en hij slechts leenbruiker is, ,om dat good tot Zijn eer, der natie tot
hell en voor eigen behoefte to bezigen. Schatting betalen is op dit
standpunt dus nets dan een uitbetalen wat men van God ontving aan
de ,overheid, die van Godswege over ons gesteld werd. En wel een
uitbetalen waarin doze groote genade ligt dat we juist door dat uitbetalen
min of meer een teugel aan do overheidsmacht kunnen aanleggen.
Het „P as de grief s, pas de Suisse s" is een diep godsdienstige
leensprark, moeder der Constitutioneele gedachte!

Maar, ook afgezien daarvan, is dit heidensch-Romeinsche eigendoms-
begrip, waar ,onze wetten thans meest op rusten, reeds op zichzelf
onhoudbaar, zoodra men op het nationaal verband let. Is het toch
ontegenzeggelijk waar, dat uw villa goon pacht meer waard is, als de
streek verloopt; dat uw winkel daalt in opbrengst, als men de hoofd-
route in uw stad verlegt; en zoo ook dat uw pakhuizen voor afbraak
kunnen verkocht worden, als men een spoor aanlegt, die het opslaan
in depot overtollig maakt, — dan blijkt reeds hieruit overtuigen,d,,
dat het samenwonen met uw landzaten in het gegeven volksverband
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wel zeer terdege, een waarde representeert, die in uw goed steekt,
en die tech niet van dat good, maar van uw omgeving, afhankelijk is.

Wijl nu uit dien hoofde in elk bezit en een individueel stuk, en
een ,gemeenschappelijk nationaal aandeel schuilt, spreekt bet vanzelf,
dat het nationale verband, dat u deze waarde aanbrengt, u dan ook
iets waa.rd moot zijn, en dat de natie, door een deel daarvan u af
to vragen, nog volstrekt geen greep in uw particulier recht doet, maar
nog altijd meer u aanbrengt dan ze u •ontneemt.

§ 221. Decentraliseering van heffing.

d. Decentraliseer uw heffing. Stelt men zich nu, met dit
zuiverder ,eigendomsbegrip voor oogen, de vraag : Welk stelsel van
geldinning de voorkeur verdient, dan springt het in het oog, dat en
gemeente en provincie en Rijk, daarbij elk, op een met den a a r d
van hun we zen s troo kende wijze, dienen te werk te pan.

Bij het R ij k hoort alsdan ten eerste de belasting op elk stuk of
deel van den r ij k s bode m. De grond toch is (evenals de zee, de
rivieren, de mijnen en het jachtveld) de natuurlijke kracht van voort-
brenging, die aan do natie haar eersten en voornaamsten physieken
grondslag van existentie verschaft. Van dien grond kon de overheid
eon groot domijn voor zich hebben gehouden, of ook heerencliensten
er •op laten rusten. Maar nu ze dit Riot deed ; haar domein bijna weg
deed slinken en elken persoonlijken dienst (die van militie, schutterij,
brandweer en dijkkisting uitgenomen) ,opgaf, komt het haar dan ook
toe, een deel van het landbezit als nationaal bezit to beschouwen,
en de inkomsten van dat nationale aandeel to innen.

Evenzoo int het Rijk rechten van i n- en uitv o e r. Doze rechten,
toch zouden vervallen, indien de natie haar nationale onafhankelijk-
heid inboette. Ze worden betaald op en ter wille van de grenzen, en
heoren dus eigenaardig bij het Rijk.

In de derde plaats heeft het Rijk recht op de h y p o the e k-,
zegel-, registratie- en successierechten, die, juist door
het rijksverband, de bezitszekerheid, den overgang van het eigendom
en de geldigheid van koop en verkoop en alle overige publieke actie
waarb orgen.

Ten vierde heeft het Rijk aanspraak op de generale a c c ij n z e n,
die eon waar niet bij de oonsumtie, maar bij de fabricage, bearbeiding
of vervoering treffen, en wier gemeentelijke regeling dus verspilling
van kosten zou zijn.

En ten vijfde, op al hetgeen door takken van publieken dienst, uit
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rijksdomeinen, .als tribuut van andere volkeren of anderzins, aan de
natie in haar geheel toekomt.

§. 222. Inningen voor het Rijk.

Over welke vijf rubrieken, ter voorkoming van misverstand, nog
kortelijk dit zij' aangestipt:

a. dat de grondbelasting herziening eischt in den viervoudigen zin:
1. dat ze tot maatstaf krijge, niet een lang overschredene, maar de
tegenwoordige waarde; 2. dat ze zulk een verhooging onderga, dat
de mutatierechten voor minstens 80 pCt. er in worden opgenomen,;
3. dat de vrijstellingen wegvallen; en 4. dat er progressie van belasting
zij voor bezittingen van zeer uitgebreiden aard.

Het eerste pleit voor zichzelf. Er is land dat nu tienmaal zooveel
waard is als vijftig jaar geleden.

Over het tweede zij opgemerkt, dat een Mein stuk land, dat tienmaal
in een eeuw van eigenaar wisselt, thans 100 pCt. aan den laude.
uitkeert, terwijl een machtige familie, die haar land van vader op zoon
doet overerven, voor registratie nets uitgeeft. Dit is stuitend oubillijk.
En de wet dient dus in dier voege gewijzi.gd, dat 80 pCt. van de normale
opbrengst dozer mutatierechten op de grondbelasting zelve overga,
en er voor registratie slechts een klein bedrag blijve.

Over de vrijstellingen zij voorshands alleen gezegd dat zelfs bezittingen
in de doode hand door immuniteit zoo onevenredig in bezit aanwassen,
dat een stichting, die geestelijk bedoeld was, door weelde allengs in
het ongeestelijke verloopt. Denk slechts aan het kerkbezit der Roomschen
in Hongarije en der Protestanten in Ierland I

En wat het progressieve aangaat, spreekt het vanzelf, dat een man
van stand, die b.v. meer dan 500, 800 en 1000 Bunders deugdelijk
land bezit, juist door die ontzaglijke combinatie, een meerder profijt
bij to ,overvloediger weelde heeft, waarvan naar billijkheid een deel
mag genomen voor het land.

O.ok rechten van in- en uitvoer zijn ten onzent lager dan hoeft. Vijf
millioen salm op een inbreng van bij de 600 millioen Gulden en een
export van bij de 500 millioen, is de onbeduidendheid zelve, en zal,
indien Frankrijk en Duitschland den weg van protectie blijven bewan-
delen, en al ware het slechts bij manier van repressaille, toch merkbaax
dienen verhoogd. Maar, ook afgezien daarvan, is er meer clan een
handelstractaat, waarbij wij ons, zelfs voor onze accijnzen, de handen
hebben laten binden, en dat toch van achteren maar al to droevig
toont, hoe men onze industrie er bij liet inloopen. Vooral over bet
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tractaat met Frankrijk valt zeer zware klacht. Uit Parijs bedient men
thans onze particuliere huizen. En kon men nu nog maar zeggen,
dat we bij dit ,overvrijgevige systeem gewonnen hadden! Maar ongelukkig-
lijk blijkt. dat al die winst slechts relatief was, en dat dus anderen
nog meer wonnen dan w ij. En uit financieel en nit nationaal
oogpunt zou een verdubbeling van de invoerrechten ons daarom wensche-
lijk voorkomen, milder dat voor een opgeven van het hoofdbeginsel
van vrijen handel nog van verre gevaar bestond. Men zou dan komen
van 1/200 op 1/100 procent van het totaal bedrag aan in- en uitvoer!

Van de accijnzen zal men voorts de suiker allengs moeten vrijmaken;
den wijn en het geslacht verhoogen; en het gedistilleerd een zoo
duchtigen stoot naar boven geven, dat de opbrengst gelijk blijve, bij
een op e'en derde verminderd gebruik. Eerst aldus zouden fiscaliteit
en zedelijke zin sadmwerken; wat vooral bij zoo ernstig onderwerp
als de dranknonde ons plicht dunkt. Zeep en zout zouden we c. q.
willen overlaten aan de gemeenten, die no dan Of vrij konden laten
Of belasten bij consumtie.

§ 223. Inningen voor de gemeente.

Naast deze inningen voor het Rijk zouden we dan vow- 1de gemeenten
wensehen to besehikken : de belasting op dood kapitaal, huizen, con-
sumtie en weelde ; de corporatiebrieven; het patent en de license voor
bedrijven en den hoofdelijken omsla,g.

Wat men gemeenlijk het pers oneel noemt, had nooit rijks-
belasting moeten zijn. 11w huis toch stelt u niet met het Rijk, rnaar
met 11W buren en dus met de ingezetenen uwer w o o n p l a a t s
in verband. Wat daarop komt, moest dus ook door de gemeente, niet
door de rijksoverheid, u worden afgenomen. Eerst dan zal het personeel
ook billijk kunnen werken, door zich to schikken naar den zeer onder-
scheiden toestand in dorpen en steden. Zal de dwaze belasting op
schoorsteenen en ramen kunnen wegvallen. En ook het progressieve
karakter z66 worden ingedeeld, dat er een realiteit in zij, strookende
met de realiteit van de plaatselijke toestanden.

Wil men voorts, naar ons stelsel meebrengt, de raden der gemeenten
corporatief door gilden of corpora Lien laten benoemen, dan is
het behoorlijk, dat elk dozer corporatien, als bewijs voor den ernst
van haar existentie, ook jaarlijks voor haar corporatiebrief, en dan
natuurlijk •aan de gemeente, betale.

Pat e n t e n werken voor de overgroote meerderheid alleen p 1 a a t-
s e 1 ij k en staan dus, ter beoordeeling van vertrouwen en omvang
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van bedrijf het best onder de gerneentelijke overheid. Evenzoo de
license.

Waarom eon geaneente, indien ze dit zelve wilde, geen consu ra-
t i e-rechten zou mogen heffen, verklaren we niet in to zien. Uitvoerig
is in ons vorig artikel aangetoond, dat ook de kleine man wel terdege
rnee moot betalen. Hij is OOk landzaat. Leoft ook mee, en moat er dus
zijn eer in stellen ook mee in to brengen. Even-wel, de kleine man kan
gem som van aanbelang in eons betalen. Maar elken dag een halve
Cent per hoofd b.v., dat zou gaan. En lost ge nu then 1/2 Cent nog op
in den prijs van twee of drie artikelen, dan is de betaling zoo onmerk-
baar, dat zonder overlast de normale verhouding wordt gored. Althans:
en dit sta er duidelijk bij; althans indien ook de werkman zijn cor-
poratie kan vormen, en dus mee stem in het kapittel krijge. Rechten
bij plichten, gelde bij onze gemeente ook

Elke kapitaals- of bezitsbelasting, die niet in vast goad
bestaat, moest; om ook dit nog ten slotte aan te stippen; nooit aan
het Rijk komen, maar onverdeeld en ongesmaldeerd aan de gemeenten
verblijven. Aileen in de plaats zijner woning toch is men genoeg
bekend cm financieel beoordeeld to worden. Hoofdelijke omslagen in
dorpen, vlekken, dessahs of kralen, of wat anderen naam men voor een
bijeenwoning van inenschen moge gevonden hebben, is van oudsher,
is door alle tijden, is onder alle nation in zwang geweest, en dat om
de natuurlijke en eenvoudige radon, dat men alleen in lien engsten
kring van samenwoning elkander bij benadering wegen kan. Uiteraard
zou men dan gemeenten van boven de 50,000 zielen in onderd.eelen
moeten splitsen voor elken stand afzonderlijke commission van waar-
deering moeten hebben; en een iegelijk de vrijheid moeten laten, om
aan eon commissie van beslissing; die onder eede geheimhouding moest
zweren, en buiten den eigen stand gekozen werd; door openlegging van
boeken de juistheid te bewijzen van zijn protest begen te hoogen aanslag.

Eene rijks-inkornsten-belasting daarentegen, hoe ook getemd en ge-
breideld, blijft altijd onbruikbaar.

Immers, bij een billijke berekening van wat ge te betalen zult hebben,
dient gelet: a. op uw inkomen; b. op law gezin; c. op uw stand;
d. op ziekte en tegenspoeden; e. op uw zorge voor de toekotust;
f. op uw relatien buitenaf, en, wel bezien, nog op zoovele andere
details, die niet wader rubrieken zijn to brengen, dat ten slotte elk
kohierkader u verle,gen laat; en alleen een jury van standgenooten,
onder appal op een Commissie buiten uw stand, zedelijken waarborg
biedt, dat met elk deter zedelijke en sociale gegevens, waarin ge
organisch toch feitelijk leeft, zal worden gerekend.
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§ 224. Cdtisatie voor gewest en Rijk.

Op de aldus to formeeren gemeentelijke inkomsten zou dan bovendien
nog de dubbele last moeten drukken van een cetisatie voor de provincie
en een op- of bijslag voor een eventueel deficit op het rijksbudget.

Voor de provincie ligt dit in den acrd van hoar wezen. Zij toch
komt niet met de personen zelf noch met hun huizen in aanraking,
maar kent slechts gemeenten. Daardoor mist ze dan ook elk vast
middel van heffin,g. Ze kan zich inkomsten verschaffen door landaan-
winning, droogmaking enz., en dit ware raadzaam. Maar wat alsdan
nog to kwijten overblijft, client omgesla,gen over de gemeenten, naar
rato van haar eigen budget.

En wat eindelijk den op- of bijslag voor het Rijk betreft, zoo spreekt
het vanzelf, dat de rijksoverheid een elastiek middel moet bezitten,
om telken jare haar rekening of to sluiten.

Dit nu kan, bij een organisch stelsel dat in de natie zelve het
zwaartepunt zoekt, niet anders dan door percentsgewijzen opslag op
de provincien; of, wat op hetzelfde neerkornt, op de gemeenten; ge-
vonden worden. Een deficit van drie millioen zou dan circa 5 opcenten
op den hoofdelijken omslag der gemeenten veroorzaken. lets wat tevens
het voordeel met zich zou brengen, dat heel de natie alsdan onverwijld
gevoelde, dat er in Den Haag weft to kort kwam; en men in Den
Haag juist hierin eon spoorslag to meer zou ontvangen, om tegen
terugkeer van zulk een min graag gezien tekort to waken.



ACHTTIENDE HOOFDSTUK.

'S LANDS DEFENSIE.

Kracht tot handhaving van onze nationale
elfstandigheid zoekt zij in de versterking van
het rechtsbesef; in de bevordering van kennis
onzer historie; in de bevestiging van onze
volksvrijheden ; in eene ervarene diplomatic;
en voorts in eene wettelijke organisatie van
de doode en levende striidkrachten to land en
to water, die, na verbetering van het scheeps-
en kazerneléven, met prijsgeving der plaats-
vervanging, bovenal kracht zoeke in het moreel
van den soldaat.	 (Program, Art. 17.)

I.

NATIONALITEIT EN TOLHERENRECHT.

§ 225. Nationaliteitsgevoel.

's Lands Defensie is voor een program van antirevolutionaire begin-
selen geen aanhangsel, maar hoofdbestanddeel. En dat wel onder het
drievoudig gezichtspunt: van protest tegen het cosmopolitisme; van
protest tegen de overmacht van het stoffelijk geweld; en van protest niet
minder tegen het voorbijzien van „God in de geschiedenis" der natien.

Immers, ook op dit hoog ernstig terrein heeft zich, met het veld-
winnen van de revolutiebeginselen, allengs een, bij vroeger vergeleketi,
schier vlak tegenovergestelde meening in het besef der natien en het
gedachtenbeleid van haar leiders vastgezet.

Eertijds Loch stolid het zoo, dat de hoogste wijding van het mensche-
lijk leven juist in de vrijwillige offerande lag, waarmee voor „huishaard
en altaren" good en bloed word veil geboden. Zijn land en erve had
men lief. Op zijn stam- en volksgenooten was men trotsch. Met al wie
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landzaat onder dezelfde hoogheid was, gevoelde men zich lotgemeen
en een. Een drijven van het blood, een zedelijk instinct, een overgeerfde
hartstocht, zoo ge wilt, die soms terdege in onbillijke minachting van
den vreemde, in patriottische zelfverheffing en engheid van blik ont-
aardde, maar die, in kern en wezen niettemin pittig en tot hezielen
in staat, geestdrift wekte; helden vormde; en in aogenblik van gevaar
de landskinderen ineensmolt tot een machtig geheel.

Aldus werkte ,er in elk yolk een middelpuntzoekende kracht, die het
onderscheid tusschen de volkeren en het verschil tusschen de nation
scherp afteekende; binnen en buiten de grenzen beseffen deed, dat
men hier en ginds iets anders bedoelde; iets anders gevoelde; een
ander was ; en juist door dit concentreeren van de nationale Levens-
existentie op wat Naar onderscheidend kenmerkte, bevorderlijk bleek
aan die dieper ingrayende karaktervorming, die eerst dan geboren wordt,
als het. bewustzijn van een eigen levenstaak, een eigen roeping, een
eigen doelwit to hebben, in de volksconscientie ontwaakt.

Niet in na to bootsen wat de vreemde voordeed, maar in o or s p r o n-
k e 1 ij k en zich zelven en dus anders dan anderen to zijn, school
voor dat streven het richtsnoer; en juist d.aardoor kwam het eigen-
aardige uit; had elk yolk lust aan zijn erf, en zijn kunst, en !zijn
arheid; en vertoonde zich alom die rijke pracht van het veelvormige,
die u toespreekt en een gedachte in zich draagt en in eigen levenstype
u bewijs levert van zelfstandigheid en reden van bestaan.

Teen wist men nog wat „heimwee" was!
Verstond men de zieldeordringende klaagzangen nog van den „balling"!
En „Gest west, thuis best" was toen nog de platte, wel ietwes zee-

mansachtige groet aan de vaderlandsche kusten, maar waar „Janmaat"
toch zijn hart in lei, en waarop eon Amen weerklonk uit de Borst
van al ons yolk.

§ 226. Volkerenrecht.

Bit dit nationaliteitsbegrip nu ward destijds vanzelf het hese' ge-
boron, dat er een „recht der volkeren" bestond.

lmmers, vormde elke natie eon eigen organisme, door eon eigen ge-
dachte, geleid, door een eigen hartebloed in spanning gezet, en van
Godswege tot een eigen levenstaak .geroepen, dan sprak het tech ook
weer vanzelf, dat doze volkeren over en weer wel tot het inzicht
moesten komen, hoe een goddelijk bestel .aan alien gemeen was, en
dat ze, hoe onderscheiden van aard en wezen ook, toch weer; als
deelen van een machtiger geheel; in een hooger volkerenverband be-
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sloten lagen, en dies ook aan een hooger, gemeenschappelijk recht
gebonden, nevem de bijzondere nationale, nog een andere gemeenschap-
pelijk-menschelijke tank to volbrengen hadden, waarbij de ordinantien
hen leiden moesten van den door alien saam erkenden, heiligen,
driedonigen God.

Vandaar de ,overtuiging, dat, gelijk elke natie een zedelijk organisme
vormt, waarvan de gewesten en gemeenten de geledingen zijn, zoo
ook de volken van ons werelddeel alien saam weer op hun beurt
een.grout organisch geheel uitmaken, waarvan elk yolk een levend
lid en elke natie, grout of klein, een der samenstellende deelen is.

Deze ,overtuiging bestond in deze hoogere opvatting nog niet in de
heidensche periode der wereldrijken; bleef vreemd aan het Cwsarisme;
en worth zelfs nu nog in de „landen der afgoderij" niet dan zeer
spaarzamelijk igevonden. Ze schoot eerst onder de koestering van het
Christendom wortel; is uit dien hoofde dan ook Christelijk naar oor-
sprong en inhoud; en kan dientengevolge nog nader omschreven als
een besef, hetwelk de volkeren in alle hoeken en streken van Europa
doordrong, dat de gedoopte natien saam een „groote volkerenfamilie"
vormden, die j.uist in de kernachtige diepte der nationale onderscheiden-
heden, de kracht veer haar hoogere eenheid vond.

Eerst door dit besef werd het volkerenrecht op den echten atam
geent; werd een zedelijke grondslag gevormd voor de internationale
betrekkingen; en kwam het rechtsverband van Europa to rusten, niet
uitsluitend op sluwheid en wapengeweld, maar ten principaalste op
de vastigheid der beschrevene Tractaten, wier aanhef onveranderlijk
wijding schonk door doze kassieke, nu nog gebezigde aanroeping:
„In den Naam der heilige Drieeenheidl"

§ 227. God van Nederland.

En bij een gesteldheid der geesten, die zich aldus in het nationali-
teits-gevoel verdiepte, en in het besef van een hooger recht, dat over
de volkeren- waakte, kracht zocht, kan het dan ook ten slotte niet
anders, of ging het ten oorloge, dan moest wel, meer nog dan in.
wapengeweld, het vertrouwen op triomf en zegepraal in het onuitdelg-
baar geloof rusten: dat 1°. die God, die van deze nationale existentien
de Schepper was, haar dan ook tegen vernieling beveiligen zou; en dat
2°. de Rechter der gansche aarde ook aan dit zijn yolk zou recht dom.

Aileen in dezen zin, en in geen anderen, werd er dan ook van een
„God der vaderen" en van een „God van Nederland" gesproken. En wie
daar tegen aanvoerde, dat dan toch altijd twee volken tegelijk, bij hun
onderling beoorlogert, leefden van een z elf de illusie, en dus een van
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beiden steeds te leur gesteld uitkwam, die kreeg zeer gepastelijk een
verwijzing ten bescheid v o o r e e r s t naar de schuld, waarin ook de
natien voor haar God liggen, waaronder verhooring des gebeds kan
zijn afgesneden, maar net minder ten andere een verwijzing naar
den verborgen zegen die ook in tijdelijke nederlaag en den verholen
vloek die zelfs in de schitterendste triomfen, — denk slechts aari wat
Frankrijk en Duitschland weervoer — bij dieper inzicht schuilen kan.

Hierin lag dan ook de drijfveer, en we haasten ons er bij te voegen,
de volkomen redelijke beweeggrond, voor onze rationale B o e t e-, D a n k-
en Be dedagen; die dagen van doorluchtige gedachtenisse, waarop
heel ons yolk zich weer in zijn diepere eenheid sa:amvatte, en alsdan
zich ophief tot de hoogste spanning van zijn levenskracht, door weer
langs den weg der verootmoediging in te gaan in de i gemeenschap
met zijn God.

§ 228. Christelijke familieband der Europeesche natien.

Maar thans, men weet het, is dit alles anders geworden.
Die poetische wereld van eertijds was toch, naar men ons thans

voorrekent, nets dan zelfbedrog en zinsbegoocheling; en dagelijks kunt
ge het in de gesprekken onzer geliberaliseerde „citoyens" beluisteren„
hoe de wijzen dezer wijzere eeuw zich weten to vergapen aan het
stel onnoozelheden, waarme6 eens een bekrompener en kortzichtiger
voorgeslacht heeft gedweept.

Die „B i d d a g e n" heeft men dan ook eerst doodgelachen en toen
afgeschaft.

De „D iplomati e", die de banden voor het internationale leven
der volken moest vlechten, op de kaak gesteld; als nuttelooze weelde
veroordeeld ; en verlaagd tot een nietsbeduidende uitwisseling van
hoffelijk beleefdheidsvertoon.

Den ,eerbied voor de T r a c t a ten heeft men stelselmatig onder-
mijnd; in beginsel bestreden; en als kinderlijke nalveteit ten mikpunt
gekozen voor zijn spotternij.

Nog van een „Christelijk familieverband" der volkeren to reppen,
word •nzen ontkerstenden Staatsphilosofen en Joodsch-liberalistischen
machthebhers almeer een doom in het oog.

En indien het „volkerenrecht" metterdaad al voortschreed in schoone
triomfen room het humaniteitsgevoel, we mogen toch evenmin het oog
sluiten voor de onnatuurlijke sentimentaliteit, die men er in liet 'sluipen,
en nog veel minder voor het hoogst bedenkelijk streven, dat zich

20
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openbaarde, ,om den triomf van het volkerenrecht te vieren op de
puinhoopen van het recht der natien.

Want immers, indien jets helder in de exploiten onzer eeuw door-
blonk, dan is het wel het streven, om de grenzen der natien almeer
uit te wisschen; de eigenaardigheid der volken weg te slijpen; en
alle leven in •alle volk en alle (tarp en alien stand almeer om te gieten
naar een eenvormig maaksel.

En hierdoor nu houdt het „volkerenrecht" op to zijn wat het oor-
spronkelijk was en naar zijn idee zijn moet, en ontaardt het meer en
meer in een samenstel van hoogst gevaarlijke deduction, die met
logische noodwendigheden voortvloeien uit het revolutionaire beginsel.

Was het Loch eertijds de roeping van het volkerenrecht, om het recht
van bestaan; en van ,een bestaan met eere; daardoor aan alle natien,
groot en klein, te waarborgen, dat ze zich to zaa'rn onderwierpen aan
een hooger recht; thans verstaat men hieronder, omgekeerd, de nood-
zakelijkheid om de rechten der natien op een eigen existentie ten
offer te brengen aan zeker ingebeeld recht der Europeesche bevolking
op .omvangrijke agglomeratien en uit den weg ruiming van alien slag
boom .en alien hinderpaal, die het ineenvloeien van het leven aller
natien nog belet.

liras en forsch werd dit reeds openlijk beleden door de apostelen
der eerie groote wereldrepubliek.

Blutaler nog beleden door de Communards en Socialisten.
Maar beleden ,00k in de feiten door Napoleon, die yolk na yolk ver-

slond. Door Victor Emanuel, die rijk aan rijk trok; door Bismarck, die
met de vorsten en koningen als met speeltuig dorst kegelen. En beleden
ook nu weer door Engeland in de Transvaal, door Engeland in Af-
ghanistan. En helaas, erger nog door alle Europeesche mogendheden
saarn, toen ze, beginselloos en zonder eere, met het Balkan-Schier-
eiland naar hartelust omsprongen, niet vragende naar wat recht was,
maar naar wat paste in hun stelsel van utiliteit.

Vanclaar dan ook dat het dusgenaamde volkerenrecht er naar deze
moderne opvatting almeer toe leidt, om de kleinere natien van het
tooneel te doen verdwijnen en ze niet slechts van bijkomstige rechten,
maar zelfs van hour primordiaal recht, het „recht van existentie," te
berooven. Dat het besef uitslijt, hoe in elk organisme, en dus ook in
dat van Europa's volkeren-familie, de kleineren meest de f ij n e re
deelen zijn. voor den edeler bloei van het geheel van uitgelezene waarde.
En (tat dientengevolge het vertrouwen op zijn recht derwijs in alle
landen waardeloos begint te warden, dat het „leven op zijn zwaard"
weer als usantie opkomt in de eeuw der keurigste beschaving.
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§ 229. Inwendige demoralisatie.

En wat nog het ergste is; terwijl aizoo langs dien ongerechtigen
weg het volkerenrecht verkracht; de tractaten verscheurd; en de veilig-
heid der kleine natien geene is geworden; heeft hetzelfde fatale revolutie-
beginsel ook in het hart dier kleinere natien zelven op de onver-
antwoordelijkste en schromelijkste wijze gearbeid aan het ondermijnen
van wat in den boezem dier natien nog kracht beloven kon tot taaiheid
van verweer en onbedwingbaarheid van verzet.

Immers, in ste° van driftig in toorne te ontgloeien tegen den hastaard,
die met de nationale eer en onze vaderlandsliefde spotten durft, is
eens cynisch om deze „patriottische antiquiteiten" to lachen reeds
ten regel onder onze jongelieden van naam en intelligentie geworden;
sleet bij de morrende lager° standen elke hoogere bezieling er uit,
die nog tot daden van heldenmoed ontvonken kon; en wordt er, ja,
het moet ons van het hart, zelfs reeds in Christelijke kringen soms op
een toon over inlijving van onze erve bij machtiger natie gesproken,
die •eene volstrekte geloofloosheid verraadt aan een roeping, die voorals-
nog van Godswege op ons Nederland rusten zou!

En natuurlijk, of men; op dien antinationalen stroem eenmaal af-
drijvende; dan nog redekavelt over Krup p- of Arms t r o n gkanon-
nen, over sperforten aan den Usel of zeeforten op den Haaks, —
dat loont zelfs de moeite des aanhoorens niet.

Op dat standpunt zijt ge toch als natie ten doode opgeschreven; hebt
ge zelf uw recht verbeurd om vrij to blijven; en is, welbezien, elke
Gulden, dien ge nog voor vloot of leger uitgeeft, niets dan doellooze
verspilling, roof aan het nationale vermogen gepleegd; weggeworpen
geld!

En het is uit die overweging, dat we ons dan ook van heeler harte
aansluiten aan wat het „P rogra m" ten deze beoogt, door te eischen,
dat ge dan eerst aan de militaire Defensie toe kunt komen, als
eerst weer uw Defensie in r e c h t e n verzekerd is; en ge als natie,
bij uw Defensie, weer rekenen durft op uw v o 1 k en op uw Godl



308
	

'S LANDS DEFENSIE.

II.

MOREELE DEFENSIE.

§ 230. Landshistorie.

De m,o reel e, in onderscheiding van de militaire Defensie,
bestaat uit vier stukken, t. w. a. onze Landshistorie; b. het rechts-
besef; c. de burgerzin; en d. de diplomatic.

Ziehier wat we met elk der vier aangestipte punten bedoelen.
a. De kennis der Landshistorie. De Landshistorie is de

geb,00rte- en wordingsgeschiedenis ones yolks. Een photographic, indien
ge dus wilt, van het vezelennet der wortelen, die onder den bodem
verb,orgen liggen, en waarvan nu kennis worth genomen door een later
geslacht, dat als blad en bloesem, op verren afstand van den wortel-
stool, hoog aan den stain uitbotte. Niet dus slechts een verhaal van
wat in vroegere eeuwen zekere oude, lang vergeten voorvaderen deden,
maar de nog natrillende uiting van dat eene zelf de leve n, •

dat zich thans in de Nederlanders van nu uit, maar toen, met dear
zelfden ademtocht, in het destijds levende geslacht zich uitsprak, naar
uitwijzen der historie. Het zijn ook in het rivierbed altijd andere
druppelen, maar niettemin blijft het eeuw in eeuw uit toch dezelfde
„grootvorst van Europa's stroomen", die, van „der Alpen top gedaald",
zijn schat van wateren naar onze landouwen doet afvloeien. En zoo
nu ook zijn het in de cone natie wel altijd andere personen, andere
individuen, andere „stofjes aan de weegschaal" en andere „druppelen,
aan den emmer", maar niettemin blijft het aldoor eenzelfde geslachten-
groep; steeds eenzelfde verband en aa,neenschakeling van familien;
hoe verjongd ook, toch altijd hetzelfde oude blood, dat, van vader op
noon overgevloeid, als door een nooit afgebroken bedding tot aan
onze aderen is toegekomen; en in al de in dividueele gee s te n,
wier zielskracht in dat blood getinteld heeft of nog tintelt, is en
blijft het toch ten slotte de eène rest der natie; die, nooit stervend,
maar van geslacht op geslacht ,overglijdend; vOOr lien en acht en veltir
een drietal eeuwen geleden, geleefd, gejubeld heeft in onze vaderen,
en nog lijdt, leaft en klaag t, in ste6 van to jubele n, in ens.

Vandaar dat ook aan ,die Landshistorie het wondere mysterie kleeft,
dat van elk bezield en worstelend levee ,onafscheidelijk is. Een mysterie
dat niet ontleed wordt in jaarcijfers, noch uitgeput wordt in namen en
actestukken, noch ook zich ontsluieren laat door do meest exacte en
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preutsche beschrijving van wat de enkele dacht en deed en door-
wors telen moest; maar dat dchter die jaarcijfers en namen en indivi-
dueele exploiten zich schuil houdt in hetgeen de natie, als geheel
genomen, in clagen van angst uitgestaan, in jaren van weelde gez,ondigd
en in de ore van re ,dding gedankt heeft voor haar God. Het levens-
mysterie der natie, ach, het is dat ,ongeziene en onuitsprekelijke, dat
op het veld van eer den mood van den vaandrig vertienvoudigt, als
hij voelt hoe aan de driekleur, die zijn hand omklemt, de eer van
gansch een yolk hangt. Het is dat ongrijpbare en onbeschrijflijke, dat
in oogenblikken van spanning als met electrieke vonk heel een yolk
in toorne uit zijn ruste doet opvlammen. Ja, dat mysterie, het is dat
geheimzinnige drijven, dat, zelfs in geen Oranjenaam opgaande, toch
de macht bezat om de onvergetelijke Prinsen van dat huffs in helden
om to scheppen, en aan dat yolk een hart schonk, om met onver-
gankelijke trouw die helden en hun nakroost te minnen.

Juist in de Landshistorie ligt dus het e p i s c h e, dat door herinne-
ring van bet verleden tot nieuwe daden bezielen kan. Dat eenheidsbesef,
dat ens, uit onze kleinsteedsche verbrokkeling, in oogenblikken van
gevaar weer als een eenig man arm in arm tegenover den vijand kan
doen stain. En niet minder die hartverheffende aanduiding, hoe met
zeer kleine macht vaak het grootste te bestaan en het verrassendste
te verkrijgen is, indien men, tegen hoop op hoop, nochtans steunen
durft op zijn God.

Broodnoodig is het derhalve voor ons yolk, dat het door alle rangen
en standen weer met dat heilig enthousiasme onzer Landshistorie
gedoopt worde. Niet in het aanleeren van tabellen en. geslachtsregisters
en dorre kronieken, waar het leven nooit in zat en die dus ook tot
het wekken van leven onbekwaam zijn. Och, laat men onzer eenvoudige
bevolking dien ballast desnoods ganschelijk sparen. Een moeder weet
ook maar zelden, hoeveel ribben de Borst en hoeveel geledingen de
ruggegraat van haar kind telt; en ze denkt: dat weet de arts wel;
en zij heeft haar kind maar lief; en verteit aan buurvrouw van zijn
guitige streken. En zoo ook doet het er voor een eenvoudig werkmans-
kind niets ter wereld toe, of het al een eeuw of drie in de war is, en
denkt dat Oranje in Friesland ligt, en Willem Ili voor een zoon van
Maurits houdt. Waar het voor dat kind maar op aan ko,mt, dat zijn
de tafereelen, dat is het hezielde, in kleuren geschilderde dock, dat
zijn de helden-figuren en de wondere legenden zelfs! Want och, zonder
die legenden is uw geschiedenis; die toch een feilba,ar verhaal blijft;
goon ware historic meer, en viol er joist het meest- bezielende
meest ware: „die mysterieuse ademtocht des levens", uit weg!
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Onze schoolwetdrijvers mogen dan ook toezien!
Immers, dit staat vast, dat zij, ter wille van hun partijzuchtige be-

doelingen, onze Landshistorie ontzield, ze ontvleesd, en van gloed en
leven ontdaan hebben. Dat ze daardoor de kennis dier historic nu reeds
op zeer aanmerkelijke schaal bij ,ons yolk deden afnemen. Voorts, dat
er naar hun systeem nooit meer een periode komen waarin die
historic weer haar kracht ter bezieling zal hebben. En dat zij , alzoo
voor God en de natie verantwoordelijk staan voor de bres, die ze
in onze moreele defensie vallen lieten, ter doordrijving van hun staat-
kundig systeem.

§ 231. Rechtsbesef.

b. He t Re c h t s b se f. Minder diep in het levensbewustzijn, maar
dieper nog in de conscientie ons aangrijpend, is het rechtsbesef. Immers
wat zelfs in het dier uitkomt, als ge den kleinen hond, mits op eigen
erf, met mood den bandrekel aan ziet vallen, datzelf de instinct spreekt
onvergelijkelijk edeler, bezielder en krachtiger nog onder menschen
en bij de nation.

Veer het machtigst leger ten oorlog, en hoe keurig ook zijn bewape-
ning en afgewerkt zijn uitrusting en uitmuntend zijn aanvoering ook
moge zijn, toch zal dat heir een I o g g e ma s s a blijven, die wel
manoeuvreert, maar geen eerbied inboezemt, en zwijgend voortarbeidt
aan haar wezenlooze tack. Maar breng omgekeerd een klein leger to
velde, dat, gebrekkig uitgerust en maar half geoefend, z(56 de wapenen
zou moeten strijken; en; mits ge dan dien gewapenden manner het
besef maar tot in de ziel weet to brengen, dat hun recht gekrenkt,
geschonden en vertrapt is; dan zult ge eons zien, hoe diezelfde onbe-
holpen krijgers eerst moedig stand houden en dan naar die kant
uiteenvliegen, waarlijk niet om het hazenpad te kiezen, maar om, „elk
man op zijn zwaard" levend, alsnu den vijand met de g u e rill a op
het lijf te gaan, tot er hulpe komt van storm of water, van pestilentie
of krankheid, van menschen of van God.

Bovendien, kweeken we dat rechtsbesef bij ons zelven aan,, dan
houden we het ook hoog en in eene om ons heen, en verhoogen we
de kansen op sympathie en deelneming en zelfs op een partij trekken
ens ten behoove, indien, tegen recht en billijkheden in, ons zelfstandig
volksbestaan mocht bedreigd worden.

Het recht heeft een ,onverwinlijke kracht, mits men zelf het heilig
houde, en nog in onze dagen hood de eindelijke ontwringing aan de
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Turksche maeht van de Christen-nation, die drie, vier eeuwen lang
hun beste bloed in een doellooze en nuttelooze worsteling schenen
vergoten te hebben, voor elk yolk, dat voor zijn recht nog op durft
komen, een moedgevend schouwspel, dat, ook bij tijdelijken ondergang
der nation nog van herleven en weer opbloeien profeteert.

Vooral met hot oog daarop teekenden we dan ook veer nu vijf jaren,
ens zoo ernstig protest aan tegen Nieuwenhuyzens optreden op de
kusten van Atjeh. Immers, den oorlog, die zich daaruit ontspon, heeft
ons yolk nu zonder hart en zonder enthousiasme en ten deele zelfs
met verkrachting van eigen rechtsbesef moeten voeren. Het was onzer-
zijds een oorlog zonder gebed. En verder en dieper dan menig macht-
hebber in het gestoelte der eere, zag, bij het uitbreken van dien krijg,
onze Keuchenius, die onmiddellijk voelde hoe utiliteit hier boven
re c h t, vrees hier boven geloofsvertrouwen ging, en dat het kwaad,
hiermee aan Atjeh berokkend, zich zedelijk wreken zou aan ons.

En zelfs al mocht het nu van achteren blijken; wat we mogeiijk
blijven achten; dat, veer zooveel de rechts-quaestie betreft, Keuchenius
'Ms en Loudon juist zag, ook dan nog is en blijft de fout onvergeeflijk,
dat men aan de nationale conscientie de middelen onthield, en voorals-
nog blijft onthouden, om tot het inzicht van dit haar goed en deug.
delijk recht te geraken.

§ 232. Burgerzin.

c. Do Bur g e r z i n. In de ure des gevaars heeft de regeering het
yolk noodig.

Is het haar nu gelukt, door een wijs beleid en vroed bestuur heti
vertrouwen te winnen, dat zij 's yolks geluk beoogt en ook hevordert;
slaagdo ze er in, daardoor een geest van tevredenheid en van aaneen-
Muffing te wekken; leefde zoodoende iets van die nationale inge-
nomenheid met den geboden toestand op, die liefde wekt voor het
onafhankelijk volksbestaan en prijsstelling kweekt op nationale zeif-
standigheid; on deed ze aldus een toestand gehoren worden, die door
eendmcht sterkt, door symphatie het pone rad als vanzelf in het
andere doet vatten, en door wederzijdsche en onderlinge welwillendheid
het mogelijk maakt, dat men elkaär verstaat, — dan, de historie
profeteert het, zal ze, als het er op aankomt, ook op de bevolking
rekenen kunnen; tegemoetkoming in step van tegenwerking vinden;
en gedragen worden door den gereeden zin der burgerij.

Wijze regeeringen hebben er uit dien hoofde dan ook altijd naar
gestreefd, de algemeene lief de des yolks to winnen; het vertrouwen
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der b urger ij zich to verwerven; en tusschen de burgers onderling
Bien pest van natuurlijke aanhankelijkheid aan to kweeken, die van-
zelf geboren wordt, indien men de v r ij he id maar aandurft en,„
van regeeringswege, niets wringen wil tegen de wreef in.

Onze regeering daarentegen schijnt deze wijsheid verouderd to keuren.
Althans, ze arbeidde er letterlijk nu reeds jaren aan, orn elk ver-

trouwen in de gouvernementeele kracht van onze overheid to onder-
mijnen; droeg er schier door elke handeling toe bij, om ontevredenheid
en murmureering op to wekken; bleef doof voor de dringendste en
billijkste klachten, die tot Naar kwamen ; en verliep almeer in het
ergste, waartoe een regeering vervallen kan, t. w. in partijtirannie,
of, wil men, in het misbruiken van de nationale regeerkracht; d i
a 1 le r is en s teed s moe t b 1 ij v e n; ter onderdrukking van wat
meer dan de helft der natie wenscht.

Hierop nu kan bij het bespreken van onze mo re e le defensie
niet ernstig genoeg gewezen.

Immers, goat men aldus voort, onze volksvrijheden to krenken in
stee van uit te breiden, dan kan het niet anders, of de burgerzin
zal afnemen in gelijke verhouding als de partijzucht veld wint ; het
gouvernement zal, als partij-instrument, in de ure des gevaars zich
zelf van veerkracht ontbloot en de natie tot een eenparige handeling
onbekwaam vinden; en de natuurlijke straf voor dit niet re geere n,
maar „administreeren", zal zijn, dat, vroeg of laat (God geve, slechts
voor korte jaren !) een vreemd commandant ens in het Paleis op den
Dam weer eons in harde feiten toonen komt, wat re ge er en van
heel het land zoo er kracht in steken zal, wezenlijk is.

§ 233. Diplomatie.

d. De Diplomatie. En wat nu ten slotte de Diplornatie
aangaat, zoo teekenen we zeer ernstig protest aan tegen het kwade
oog, waarmee „Buitenlandsche Zaken" nu het vierde eener eeuw ten
onzent is aangezien, maar ook en niet minder tegen de onbeduidende
en •onverdedigbare rol, die „Buitenlandsche Zaken" ons yolk in de
Europeesche aangelegenheden deed spelen.

Op Christelijk-historisch standpunt is een deugdelijke, bekwame, ener-
gieke diplomatie, verre van een weelde, veeleer het volstrekt onmisbare
instrument, en om zijn zelfstandigheid to waarborgen; en om het
organisch verband met and ere volken en gouvernementen op gang te
houden, en om elk yolk voor zijn aandeel to doen medewerken aan.
de gemeenschappelijke taak, die op het Christelijk Europa rust : t. w.
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aan de heilighouding van het recht, de bestriiding van het Paganisme
en Mohamedanisme; de eering van het menschelijke in de menschelijke
samenleving; en de hooghouding van de eere Gods!

Maar de stichting en instandhouding van zulk een diplomatie kost
ongelooflijke inspanning; vooral bij de ongestadigheid der kabinetten:
en niet minder ter oorzake van de verbreking van het Europeesche
evenwicht, waardoor schier elke berekening falen moet, die men zich
van den afloop der dingen zelfs in de naastbij liggende toekomst maakt.

Immers, meer nog dan vroeger is het thans voor zulk een diplomatie
eisch, dat ze sadingesteld zij uit eon corps staatsdienaren, die in veel-
heid van kennis, rijpheid van ontwikkeling, vlugheid van opvatting,
rijkdorn van vinding en plooibaarheid van vormen, u de gegevens aan-
bieden voor de volvoering van hun bijna onuitvoerbare taak. Een taak,
die both geen mindere is, noch zijn mag, dan om tot in de eerste
prformatien elke beweging na to gaan, die zich tegen de belangen of
de veiligheid van den staat keeren mocht; den invloed van het eigen
land met voorzichtig beleid zoo ver mogelijk uit to breiden; den dunk,
die zich bij kabinetten en volken omtrent ons vormt, een zoo gunstig
mogelijken to doen zijn; en voorts op elk gegeven oogenblik tusscheni
beide to treden, waar stilzitten eerverspeling of bederf van onze be-
langen voor de toekomst zou zijn.

Aan die eischen wordt thans niet beantwoord.
Schier aan geen enkel vreemd kabinet hebben we op dit ,00genblik

een diplomaat van toereikenden invloed; en indien er al invloed is,
dan meer nog van sociale dan politieke beteekenis: den persoon eerend,
maar zonder nut voor ons land.

Vat er ontbreekt, is bij het personeel veelszins bekwaamheid; bij
het departement eenheid van gedachte en wilskracht; en bij de Staten-
Generaal waardeering.

Thans blijkt het herhaaldelijk, hoe zelfs de Belgische diplomaten ons
de loef afsteken; hoe we schier bij elke onderhandeling de dupe van
anderer slimheid worden; hoe men ons nog meetelt als figurante, maar
niet meer met ons rekent als een rneelevend yolk; ja, is het zelfs
gebleken uit onwraakbare bescheiden, dat er reeds over de annexatie
van ons land sprake was gevallen, zonder dat men er op het Buiten-
hof lets van wist.

Tot zelfs in ,onze Kolonien vervolgt ons dit noodlot; zijn de Engelsche
settlers ons to slim af; en werden we nog onlangs op zeer leepe
wijze door Spanje beetgenomen, dat leukweg de souvereiniteit der
Sulu-eilanden aanvaardde, en or ons, na afloop, een haast koddig
bericht van zond.
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En als men dan hovendien bedenkt, wat ongelooflijke schade de
linksche en averechtsche ,onderhandelingen ,met Engeland ons en op
de Goudkust van Afrika en op de Noordkust van Sumatra, hezorgd
hebben, terwijl we zelfs op Decia reeds achteraf liggen; — dan
zal er toch, ook feitelijk, reeds genong te berde zijn, om onze ernstige
aanklacht te ondersteunen.

§ 234. Zelfwegcijfering.

Een klacht die we intusschen, ter wille van onze roeping in het
Europeesch Statenverband, zelfs hierbij nog niet besluiten kunnen,
maar die ook dient uitgestrekt tot een zeer ernstig protest tegen het
Jaffe zwijgen en het onteerende niets-doen, waarin men heil zoeki bij
elk uitbrekend geschil en zich van elke alliantie voor de toekonist
verre houdt.

In de T fan s vaa l-quaestie, ja, reeds vroeger, teen Denemarken
half en Nassau heel gesloopt werd, had ons Gouvernement moeten
spreken; toen nog onla,ngs de quaestie van het Mohamedanisme ge-
regeld werd, had de tweede koloniale mogendheid zich bij de macht-
hebbers moeten doen aandienen; en, wat meer nog zegt, nu het en
uit de feiten en uit de diplomatieke geheime archieven op overtuigende
wijze gebleken is, dat het bestaan der Staten van den tweeden rang
inderdaad bedreigd wordt, had onze Nederlandsche diplomatie reeds
voorlang het initiatief tot een politiek van alliantie behooren te nemen,
die weer deed merken dat we er nog zijn,

„Met wat nederliggens en wat handvouwens", gelijk de profeet
zegt, komt men er niet.

Mood geldt, vooral bij kleinere volken, boven het Leven I
Maar om tot zulk een meer actieve diplomatie, en door haar tot een

krachtiger diplomatieke actie, to kunnen geraken, zou dan ook onver-
Wijld vierderlei eisch zijn. En wel: 1. dat men voor het Ministerie van
Buitenlandsche Zaken voortaan nooit meer een titulari s, maar
steeds een wezenlijk minister nam; 2. dat aan Buitenlandsche Zaken
een college van zeer kundige, ervaren mannen word toegevoegd, dat
aan de eenheid der tradition en het voortspinnen der draden, bij het
wisselen der kabinetten, de hand hield; 3. dat onze mission z(56
bezcldigd werden, dat ook een onbemiddeld man van talent ze aan-
vaarden kon; en 4. dat bij elke belangrijke missie het noodige hulp-
personeel verbonden word om den gezant ge z an t te laten blijven.

Denk aan wat Venetic eens deed!
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Denk aan onze eigen diplomaten, then ze nog niet al edellieden
waren. En wat figuren had ge toen onder hen !

Denk ook aan Zwitserland, dat door zijn uitnemende consulates
zelfs rnachtiger rijk overvleugelt

MILITAIRE DEFENSIE.

§ 235. Defensie moet beproefd.

De more ele defensie zal; mits ook op schoolterrein ter wille der
Landshistorie do,orgezet; den Staat een merkbare som van uitgaaf be-
sparen; maar de militaire defensie is, zelfs voor de kleine veertig
millioen, die ze ons thans reeds telken jare kost, niet op deugdelijken
voet te leveren.

Eike tien, elk vijftal jaren slaagt de krijgskunst er bij het officiers-
corps der meest krijgslustige natien in, en vloot en leger al groo,ber„
al smeller, al vernielender te, maken. Engeland neemt dit wreed officio
waar bij de macht ter zee; Pruisen voor de gewapende macht te lande,
en Frankrijk prikkelt beide nogmaals, door in zijn arsenalen en op
zijn werven weer rusteloos zich of te sloven voor zijn militaire eel-1

Dit n,00dz,aakt dan natuurlijk de met deze drie me&ellende en wed-
ijverende mogendheden, om dit dure, vernielende voorbeeld, zonder
bedenken of a,arzelen zelfs, op den voet te volgen; en als, dusdoende,
alle ,grootere Staten in al kolossaler budgetten van oorlog elkaar de
loef afsteken, zouden de Staten van den tweeden rang toch al bijster
nalef moeten zijn, indien ze niet inzagen, hoe tusschen meeopdrijving
van het oorlogsbudget en zelfwegcijfering de loop der zaken hun
geene keuze liet.

Vooral eon rijk als het onze; dat door zijne Koloniên zoo licht
de ,onverz,adelijke hebzucht van de eerste mogendheid ter zee kon
prikkelen, en door de Jigging zijner havens zoo natuurlijk de begeer-
lijkheid van de eerste, militaire macht t e la n d e zou kunnen opwekken,
en derhalve bij zijn militaire defensie vooral op de aanvalsmacht van
Engeland en Pruisen te letten heeft; zou zich dan ook vooraf reeds
als geleverd kunnen beschouwen, indien men tegen uitzetting van het
budget van Oorlog ten onzent opzag.
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Kahn en bedaard heeft dus een iegelijk burger in den lande, heeft
men in elk landsdeel en ,gewest, hebben vooral onze Staten-Generaal
en heeft onze overheid to overwegen, wat we ten dezen willbn.

Wil men, ziende hoe Erigelands macht ter zee en Pruisens macht to
lande aanzwellen als een wassende stroom, en denkende, dat we daar
toch niet tegen op kunnen, van verweer afziende, het hoofd in den
schoot leggen? Of wel, wil men, als het er op aankomt, ook indien
we -vallen moesten, dan ten minste vallen met eere?

En dan kiezen wij, en elk antirevolutionair immers met ons, onvoor-
waardelijk voor het laatste. En dat wel, allereerst, overmits geen yolk
van karakter zijn nationaal bestaan van Godswege m a g prijsgeven;
ook overmits ons yolk een te eigenaardige type vertoont, om ooit bij
inlijving wel te varen; maar bovenal, overmits het laf, wij1 het eerloos,
en voor de nagedachtenis onzer vaderen hoonend zou wezen, om een
erf, door hen ten koste van het beste bloed eens vrijgevochten, zonder
slag of scoot al te staan aan den overweldiger.

§ 236. 'Vast plan.

Maar die keuze eenmaal met kalmen ernst gedaan, dan valt er over
de hooge budgetten van Oorlog en Marine ook niet meer te twisten, en
hebben we ,ons eenvoudig te oefenen in offervaardigheid, om ons kostelijk
erf in duchtigen stoat van tegenweer to brengen, en voor die tegenweer
het offer toe te zeggen van ons eigen blood en dat onzer zonen.

Dan moot ens yolk hot in alle rangen en standen weten, dat de
miliiaire defensie niet anders dan op duren en zeer duren voet in-
gericht worden kan, en is het eenige, waar de natie bij de overheid
op aau kan dringen, d i t: dat ze oris voor dit dure geld dan ook
een deugdelijke defensie levere.

Met het hog hiorop nu eischt het „Program" o. i. dan ook zeer terecht
een vaste, d. i. wettelijke organisatie voor de geheele militaire defensie
te land en ter zee; ten einde ens aan den ongehoorden en ondraag-
lijken toestand, waarin we thans tegen wil en dank geraakt zijn, eens
voorgoed to doen ontkomen.

Immers, veertig millioen per jaar uit to geven en dan nog de •vrij,
stellige zekerheid to bezitten, dat de Engelschen in vier en twintig
uren op het Binnenhof, en de Pruisen in tweemaal vier en twin tig
uren op den Dam kunnen zijn, is voor een klein yolk om razende
van thorn tegen zijn militaire autoriteit to worden en zich alien moed
voor de toekomst to laten ontzinken.
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Een toestand, als waarin we op dit oogenblik verkeeren, is, kort
gezegd, een schande veer de overheid en voor de natie onverantwoord.

Dat kan, dat mag zoo niet blijven, en het eerst wat gesehieden moet,
is daarom dat men (voor een zestal maanden alle onderhanden zijnde
work stakende) de Departementen van Oorlog en Marine definitief orga-
niseere, den generalen staf in behoorlijke orde brenge, en alsdan door
daze Departementen met behulp van dien staf, voor een deugdelijken
raad van Defensie; in verband met de gegevens die Financier en Water-
staat to verstrekken hebben; een geniaal opgevat, weldoordacht en
deugdelijk samenh.a.ngend plan van generale Defensie vaststelle; hiervan
voorts in Cornite-Generaal mededeeling doe aan de Kamers; en alsdan
aan de Kamers medewerking vrage voor vaststelling van die vaste pun-
ten van organisatie, die, op dit plan passend, niet telken jare bij be-
handeling van het budget of wisseling van ministerie, op lossen voiet
moeten komen. En heeft men daardoor eons heengebeten, dan moat
voorts onverwijld voor de drie meest waarschijnlijke aanvallen, die,
zullen zijn of te slaan, een volledig plan van tegenweer worden uit-
gewerkt: tot in het kleine en bijzondere toe de plicht van elk legerdeel
bij de uitvoering van elk dezer drie plannen bepaald en aan de
commandanten rneegedeeld zijn; en voorts alles z(56 worden ingericht,
dat en op de Oostergrenzen en op de zeekust althans een plotselinge
verrassing voortaan tot de onmogelijkheden zal behooren.

Eerst op die wijs zal het leger zijn zelfvertrouwen herwinnen; ons
officierenkorps weer weten waarvoor het leeft; de naar een vast plan
verrichte arbeid doel treffen; en het hooge oorlogsbudget, in stee van
wrok en wrevel te zetten, met liefde en toewijding door de natie
-worden betaald.

§ 237. Moreel van den soldaat.

En dit to meer, indien men ook bij Oorlog, van den Tubal-Kains
aard wat teruggekomen, hoogere waarde dan dusver zal weten te
hechten aan het mor eel van den soldaat.

Dit is voor de toekomst van ons leger zelfs hoofdzaak.
Thans vloekt heel het platteland een instelling, die een deal onzer

landsbevolking letterlijk demoraliseert, om ze straks, zelf naar ziel en
lichaam bedorven, het gif dat ze inzogen in het stile dorpsleven te
doen overbrengen. Vloekt de lagere klasse der bevolking een leger-in-
richting, die, noodzakelijk tot plaatsvervanging nopend, Mar zonen bij
voorkeur ten offer kiest. En heeft niet minder elk man van nobelen
zin een woord van toorn en afkeuring op de lippen voor een organisatie
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van onze levende strijdkrachten, die met menschen manoeuvreert, zonder
„den mensch" in hen to eeren.

Dit mag in geen geval langer.
En het is uit dien hoofde, dat ook wij, op het voorbeeld van Groen

van Prinsterer, en krachtens het antirevolutionaire bbginsel; dat alien
menschenhandel, ook in zijn zwakste vormen, verfoeit; ons aansluiten
bij den eisch, dat aan alle dienstvervanging een einde kome en hiermed
de kanker worde uitgesneden, die dusver ons leger bedierf.

Maar hieruit, het spreekt vanzelf, vloeit dan ook voort: 1. dat het
Gouvernement aan de manschappen onder dienst een behoorlijk kazerne-
leven verschaffe; 2. het misbruik van sterken drank strengelijk were;
3. het bezoeken van hoerenhuizen door de manschappen onverbiddelijk
straffe; 4. het vloeken op onze militiens van officieren, sergeanten en
korporaals afsnijde; 5. de oprichting van militaire tehuizen aanmoedige;
6. bij enkele fijnere wapens gelegenheid .open voor fijnere ontwik-
keling; en 7. door het bijeenbrengm van de manschappen in grootere
garnizoenen, de aanstelling van veldpredikers, en daardoor herstelling
van het godsdienstig karakter ,onzer legerorganisatie, mogelijk make.

De toon, de publieke opinie, de dunk in ons leger over wat den
krrijgsman eert en verhoogt, en tot een man van karakter stempelt,
moot bijna in het tegendeel van wat het thans is, omgezet. De soldaat
moot er weer achter komen, dat de militaire zedeleer geen andere is
noch zijn kan dan die in het maatschappelijke leven geldt, wijl de zede-
lijkheid, op civiel en militair terrein beide, onveranderlijk aan Gods
ordinantien gebonden ligt.

We vragen daarom nog het onmogelijke niet.
We weten uitnemend wel, dat legers als van Gustaaf Adolf en

Cromwell steeds exceptien zullen blijven, en dat in den regel de
mili tie niet hooger zal künnen staan dan de gemiddelde stand van
het zedelijk leven is in de burgermaatschappij.

Mits, en dat is het waarop we dan ook met alien ernst aandringen,
mils he t er dan maar niet ander dale en het kazerneleven
de strekking verlieze, am wat reeds niet hoog stond, met fatale nood
wendigheid, zelfs veer den beste dozer middelmatige lieden, nog dieper
to doen zinken.

§ 238. Schutterij en huurtroepen.

En wat nu ten slotte de militaire defensie zelve betreft, zoo spreekt
het vanzelf. dat in een program van beginselen slechts d i e weinige
punten ter sprake kunnen komen, die meer rechtstreeks met die be-
ginselen in verband staan.
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We bepalen ons tot deze vijf.

a. Elke vermenging van loteling en vrijwilliger valle
w e g. Gelijk men weet, was dit -grondregel van defensie voor alle ons
verwante Calvinistische volken, die door Calvijns geest zijn ingeleid tot
de diepere opvaaing van de nationale vrijheden. En Zwitserland, en
Engeland, en Schotland, en Amerika, en ons eigen land hadden oor-
spronkelijk een zeer scherp gesplitste legerformatie, waarvan het eene
deel uit huurtroepen bestond, en het andere uit schutter ij
of militie.

Een politick besef van burgerzin en evenzoo een diep ernstig inzicht,
dat de zedeleer der Condottieri's voor geen kring van stille burgers
paste, drong tot die splitsing met noodwendigheid.

En al beef t dan ook de loop der dingen er toe geleid, dat de huur-
troepen, die in Engeland en Amerika nog steeds het eigenlijke leger
vormen, ten onzent zeer aanmerkelijk slonken; toch staan we er op,
dat men, ,00k bij deze kleinere afmetingen, tot de oude splitsing terug-
keere, en dat. wel: 1. wijl het moreel van de militie er ongelooflijk
bij winnen zou; 2. wijl het steeds gereed hebben van een brigade
soldaten van beroep, op voile getalsterkte, tegen overrompeling waar-
borg kan bieden; 3. wiji zulk een geoefend corps de vanzelf aan-
gewezen macht zou vormen voor het in stand houden van de goede
orde; en ook 4. wijl men in Atjeh b.v. nooit zoo getobd en ons kader
en het kader van het Indisch leger nooit derwijs zou bedorven hebben,
indien zulk een degelijke brigade binnen acht weken voor Kotta,
Radjah had kunnen zijn.

§ 239. Provinciale legerformatie.

b. De formatie van het leger zij provinciaal.
Dit is eisch van het organisch volksverband.
Thans heeft men in elk regiment provincialen van alle galling door-

eengemengd, waarvan het ellendig gevolg is, dat onze regimenten geen
historisch karakter bezitten; geen bezielenden naam voeren; slechts
een zielloos cijfer tot onderscheiding hebben; de lotelingen noodeloos
ver van huis verwijderd zijn; de oefeningen op groobe schaal met
vroegere lichtingen bemoeielijkt warden; en de mobilisatie van het
leger duur is en lang van adem.

Dit nu behoort niet zoo; is ten onrechte door onze militaire auto-
riteit nagebootst van de Fransche gerieraals, die het nu zelf opgeven;
en goat tegen onzen Nederlandschen aard in.

Herstelde men daarentegen, gelijk in Pruisen, in Rusland, in Oos-
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tenrijk, enz., .00k ten onzent de provincial° formatie, zoodat men
Friesche, Groningsche, Brabantsche, Zeeuwscho, Hollandsche regimenten
enz. kreeg, dan zou hierdoor het organisch volksverband zich ook
in het leger afspiegelen; aan elk regiment, door wedijver, eerbesef
en karakter worden ingestort; de lotelingen dichter bij huis blijven;
do concentratie gemakkelijker zijn; de mobiliseering ving en snel kunnen
afloopen; en tevens elk provinciaal commandement volledig in gereed-
heid kunnen hebben al wat voor de onverwijlcle to velde brenglng
van de troepen eisch was.

§ 240. Geeoneentreerde defensie.

c. Het stelsel van geconcentreerde defensie worde
niet op de spits gedreven.

Gelijk het nu staat, zou een vliegend Pruisisch corps dat bij Zwol
langs de kust Noordop trok, de rijke hulpbronnen. van Friesland, Gro-
ningen, Drente en 0verijsel voorgoed kunnen afsnijden; en zou even-
zeer eon a,nder corps, door de Peel over de Maas rukkend, Limburg,
Noord-Brabant en Zeeland voor ons doen verloren gaan; daargelaten nu
nog de mogelijkheid, dat de reeds zeer sterke Pruisische Marine ook
nog, in den rug der Utrechtsche linie, een landing zou kunnen be-
proeven, om ons to verrassen bij Monster of IJmuiden.

Zoodoende zou dan geen enkel onzer regimenten compleet komen;
ons Leger op een derde herleid zijn; en het financieel bankroet voor
de deur staan.

Terwijl, wat nog het bedenkelijkst is, dit in koelen bloede beraamde
Plan, .om doze kostbare landscleelen, zelfs zonder poging tot verweer,
in 's vijands handen to laten vallen, vanzelf afbreuk doet en moot
doen aan de nationale geestdrift in doze provincien, die — denkende
„het gaat toch maar ,om Holland !" — zich licht eer dan ons lief
was in hour lot vinden zouden.

Dat nu reeds in de provinciale formatie hiertegen een krachtig
tegenwicht ware to verkrijgen, springt in het oog; mits men de formatie
der levende strijdkra,chten dan ook een 60 pCt. hooger clan thans
opvoerde; en dit doel mee zocht to bereiken door een beter in ver-
band zetten van onze schutterij.

§ 241. De schutterij.

d. De schutterij doe men weer aansluiten aan het
volksleger.

De naam van schutterij, thans veelszins een belaching, was in vroeger
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eeuwen een naam der eere in deze landen, en hij kan dit weer worden,
indien men de Fransch-revolutionaire idee van „garde nationale", als
mach t tegenover het leger, slechts varen late, en er in zoeke, wat er
van oudsher in zat en er nog in te vinden is: de wapening van
het yolk.

Dan toch zal alle red:en vervallen, om tusschen het volksleger en de
schutterij eenig ander verschil te laten voortbestaan, dan dat de militie
in de actieve dienstjaren zij en de schutterij uit die actieve jaren over-
gegaan zij in de jaren van rust.

De uitgediende loteling en hij alleen zou dan e o ipso schutter
worden, en, dank zij de provinciale formatie, ingedeeld blijven bij
hetzelfde corps en onder hetzelfde hoofdcommando, dat hij in jonger
jaren had gediend.

Dit zou tevens aan de schutterij vaste formatie, degelijke oefening en
een deugdelijke a,anvoering verzekeren, en door deze drie eigenschappen
Mar hergeven, wat ze thans ten eenemale verloor : t. w. militaire
beteekenis.

En geraakte men diensvolgens tot een legerformatie, die, provinciaal
ingedeeld en met de schutterij in rechtstreeksch verband, binnen veertien
dagen een goed geoefend leger van 100,000 man te voids kon brengen,
met vrijlating van nog een 25,000 man voor de versterkte punten, dan
zien we inderdaad niet in, waarom men niet het geconcentreerde stelsel
met de Utrechtsche lithe tot basis als tweede inst antic kon
kiezen, na eerst ,onzen naam gedekt, den militairen mood verhoogd en
den tol der sympathie aan onze Noordelijke en Zuidelijke breeders
betaald be hebben, door een op Utrecht convergeerende operatie in het
open veld.

§ 242. De vloot.

e. De vloot.
Wat eindelijk de vloot betreft, mag met vreugcle geconstateerd, dat,

blijkens het gebeurde in 1854 in de Oostzee, bij Lisza in 1866, met de
Fransche vloot in 1870, en nu weft met de Turksche in '78, d e
defensie op de kust veel sterker is dan de aanval.

Dit nu brengt voor ons het onschatbare voordeel aan, dat we ons tegen
een aanval van de zeezijde metterd.aad bestand mogen achten; units we
zorg dragon, dat onze zeebatterijen van het allerzwaarste en alleruitne-
mendste kaliber zijn; onze torpedo-dienst onberispelijk is ingericht; en
er op elk station een zeker aantal zwaar gewapende monitors van
weinig diepgang liggen, om den aanvaller afbreuk to doen.

21
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Een onloochenbaar feat, waaruit voor ons voortvloeit, dat onze Marine
zich niet behoeft in to richten op een slag in open zee; of kan 'zien
van het aanschaffen van zeekasteelen als de Devastatio n; de
Kolonien aan haar eigen defensie moet overlaten; en. zich derhalve
(behalve tot de kustverclediging) te bepalen heeft tot het in stand houden
van een flinke flottielje groote schepen, om gedurig en telkens onze
vla,g te vertoonen; en voorts tot het in dienst houden van een smaldeel
s n e lstoomers, die, steeds volledig uitgerust en liefst op allerlei punten
van den aardbol kruisend, in geval van ,00rlog de gemeenschap met
de Kolonien kunnen onderhouden, en bovenal dienst doen als kapers.



NEGENTIENDE HOOFDSTUK.

'S RIJKS BEZIT OVER ZEE.

Voor zooveel het koloniale vraagstuk aan-
belangt, belijdt zij, dat de baatzuchtige neiging
van ooze staatkunde, om de kolonien voor de
kas van den Staat of van den particulier te
exploiteeren, dient plaats te maken voor een
staatkunde van zedelij ke verplichting ; en diens-
volgens in de lijn, herhaaldelijk door antirevo-
lutionaire staatslieden, wier inzicht op bestu-
deering der quaestie gegrond was, aangegeven,
alle belemmering voor de vrije prediking van
het Evangelie dient opgeheven ; bij het lager
onderwijs het bijzonder initiatief van het Euro-
pee sc h bestanddeel aanvankelijk dient gesteund;
tegenover het Mahomedanisme het Christelijk
karakter der natie niet verloochend ; en zoo de
politieke als sociale en oeconomische verhou-
ding in overeenstemming gebracht worde met
den eisch der Christelijk-historische begin-
selen.	 (Program, Art. 18.)

I.

IOEDERLAND EN KOLONIEN.

§ 243. Dissentieerende geestverwanten.

Bij het bespreken van de koloniale quaestie wenschen we met de
uiterste behoedzaamheid te werk te gaan. Hiertoe toch maant en de
lard dozer quaestie zelve, en niet minder het dissentieerende gevoelen,
dat nog tot op den huidigen dag door invloedrijke en .gewaardeerde
mannen onzer richting, tot zelfs in de Tweede Kamer der Staten-Generaal,
wordt gekoesterd en bepleit.

Uit eerbied voor hun afwijkende meening daarbij verzwijgen wat eisch
van ons beginsel is, mogen we evenwel niet.

Om ens daartoe het recht te geven, zou toch door deze dissentieerende
geestverwanten van tweeen een 'meter' geleverd zijn: d. w., of een steek-
houdend betoog, waaruit Meek, op wat wijs him denkbeelden met logische
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noodwendigheid uit het antirevolutionaire beginsel voortvloeien; of wel
een afdoende aanwijzing, dat de door ens beleden gevoelens zich met de
zuiverheid van dit beginsel niet wel laten rijmen. Zoolang echter van
deze twee noch het eene ooit beproefd, noch het andere ooit gewaagd zal
zijn, en deze op menig ander terrein zoo hooggeschatte en treffelijke
volkstribunen zich in koloniale zaken, wat regeersysteem en sociaal stel-
sel betreft, gelijk dusver, blijven bepalen tot het beamen en reader aan-
dringen van de argumenten der conservatieve woordvoerders, zal ieder
toestemmen, dat het voor ons met plichtsverzaking zou gelijk staan,
indien we den mood misten, om onbewimpeld neer to schrijven wat
oorzakelijk ten deze samenhangt met het karakteristieke van ons beginsel.

Waaruit echter door niemand in of buiten onze richting worde afge-
leid, dat we derhalve deze pleitbezorgers in eigen kring van wat ons
op antirevolutionair terrein onhoudbaar dunkt, met de conservatieve
leidslieden op een lijn zouden stellen.

Dit toch zou ddarom reeds het uiterste der onbillijkheid zijn, wijl de
heeren, op wie we het ,00g hebben, voor hetgeen ook ons hoofdeisch
dunkt, t.w. de vrije prediking van het Evangelic, steeds der-
wijs moedig in de bres zijn gesprongen, dat ze reeds ter oorzake van
dit eene onvoorwaardelijke aanspraak op onze erkentelijkheid hebben,
en door die eene, schijnbaar onschuldige, wijziging van het conservatieve
program, feitelijk dit geheele program ontzielden en verscheurden.

§ 244. De Kolonien behooren aan, niet tot het Rijk.

En hiermee tot de bespreking der quaestie zelve overgaande, bepalen
we ons in dit eerste artikel bij de punten van koloniaal beleid, die
saamhangen met het souvereiniteitsrecht, of, wil men, anders uitge-
drukt, die den band raken tusschen Moederland en Kolonien.

De Grondwet kiest daarbij tot uitgangspunt de voorstelling, alsof
Moederland en Kolonien saam een rijk vormden. Immers, in artikel een
bepaalt ze: „Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat in
Europa uit de tegenwoordige provincien Noord-Bra-
bant," enz.; een bepaling die blijkbaar onderstelt, dat het Koninkrijk
der Nederlanden, behalve in Europa, nog elders deelen heeft, waaruit
het in andere werelddeelen bestaat, en die dus de fictie aanneemt,
dat onze Nederlandsche provincien met Java, Sumatra, Borneo, Celebes,
Suriname, Curacao enz. to zamen eene rijkseenheid vormen, een geheel
uitmaken en, voor wat de souvereiniteit aangaat, onder eenzelfde ge-
zichtspunt vallen.

Dit nu mag noch kan door ons, antirevolutionairen, worden beaamd.
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Aldus te oordeelen, is naar heidensch-Romeinsch staatsrecht; is wat

de revolutie wil; beoogt, wat in Frankrijk reeds is verwerkelijkt.
In Frankrijk toch heeft men niet alleen naar de letter de Kolonien

hij het rijk ingelijfd, maar dan ten minste ook ernst gemaakt met wat
men zeide te willen, en aan elke kolonie een aantal zetels afgestaan,
in het Parlement.

Stelt men zich namelijk op het valsche, onhistorische en ongoddelijke
slandpunt, dat de mensch macht heeft orn door de combination, die
hij wilkeurig ten uitvoer brengt, rijk, en in dat rijk een made, te
vormen, dan natuurlijk is er tegen de vereenzelviging van Moederland
en Kolonien geen afdoend bezwaar uitdenkbaar.

Maar keurt men daarentegen, gelijk elk antirevolutionair doen moet,
dit menschelijk geknutsel af, en oordeelt men diensvolgens, dat een
natie het product is van Gods bestel in de historie, en dat derhalve
elk rijk begrensd is door de natuurlijke straallengte van het aldus
gevormd nationale leven, — dan valt hiermee ook vanzelf elk denk-
beeld van mogelijkheid weg, cm een D.ajakker en een Fries, een
Atjehnees en een Drentenaar als rijksgenooten van eenzelfde rijk in
een organisch verband saarn te vatten.

§ 245. Termlg.

Tegenover de revolutionaire leer, dat de Kolonien behooren t o t het
Rijk der Nederlanden, plaatsen wij daarom het organisch denkbeeld, dat
de Kolonien a a n het Rijk toebehooren, en er deswege, als elk een
eigen en een ander organisme vormend, door herkornst en historie,
d. i. door Gods ordinantien, van gescheiden zijn.

Welbezien hebben we derhalve te doen met een in zichzelf bestaand
en afgesloten rijk, genaamd het Koninkrijk der Nederlanden, 't welk
deels door verovering, maar hoofdzakelijk door overneming van de
Oost-Indische Compagnie, in het bezit is gekomen van uitgebreide
landstreken over zee, waar door geheel andere volken, met een zelf-
stanclig verleden en geheel eigen volks.aard, een van het onze volstrekt
onderscheiden en andersoortig leven wordt doorleefd.

Het •oude heidensche Rome kon de volken van drie werelddeelen tot
een rijk saamsnoeren, overmits Rome noch een land noch een natie
was, maar slechts eene stad, met veroverd en dan voor het minst nog
aaneengeschakeld gebied.

Zoo ook kon Buonaparte Napolitanen en Amsterdammers tot rijks-
burgers stempelen van een zelfde rijk, Nvij1 alles ineen- en te versmelten
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de ongoddelijke pretentie was, waarmee het Frankrijk der revolutie zich
in zijn vrijheidsroes op de volkeren wierp.

En zoo ook kan nu nog een Constitutie, die op het staatsrechtelijk
beginsel van het revolutionair systema rust, de fictie aandurven, dat
zonder nationaal of organisch verband, zelfs gewesten, die elkaar niet
raken, tot een rijk zijn saâni to binden.

Maar zulk een tegennatuurlijke, onhistorische, in-revolutionaire ge-
dachte mag nocli kan ooit d.uurzaam wortel schieten onder mannen van
ons beginsel; to minder nog waar het gewesten geldt, die de xijks-
grenzen niet aanraken; en die, gelijk Curacao en Celebes b.v., ook
underling elk punt van geographische of ethnographische verwantschap
missen.

Meer dan een doode letter is deze ongerijmde gedachte van ons eerste
Grondwetsartikel dan ook nooit geworden. Er zitten geen Dajaksche
afgevaardigden naast de afgevaardigden voor de residentie in onze
Staten-Generaal. De wetten van hier gelden ginds niet. Er is een
onderscheiden bestuur. Een andere rechtspraak. Er heerschen andere
ordonnantien. En de eenige vrucht, die deze onhoudbare fictie dusver
gedragen heeft, is waarneembaar in de politieke en fiscale schade, die
de gestadige schermutseling tusschen het Plein en Buitenzorg, en even-
zoo het sollen met bijdrage en batige sloten, ons nu deze dertig jaren
berokkend heeft.

§ 246. Sonyerein niet de koning maar het yolk.

Maar is dan nu het samenstel onzer Kolonidn een bezitting, die niet
t o t, maar a a n Nederland behoort, dan komt in de tweede plaats de
vraag: Wie is souverein over de Kolonien?

En dan gaan we niet smee met hen, die zonder meer antwoorden:
de koning.

Neeri, niet de koning, maar het Rijk der Nederlanden bezit de• over-
zeesche gewesten.

Ze zijn pen kroondomein, maar domein van het Rijk.
In 1798 zijn de gezamenlijke bezittingen der voormalige Oost-Indische

Compagnie niet door een souverein qua tali s, maar door het Rijk
geeigend en verklaard to zijn „bezittingen van den Staat." En dit
terecht, wig immers de oorsprong van hour bezit niet lag in triomfein,
door den souverein van Nederland behaald, maar veeleer in ver-
overingen, gemaakt door een lichaam, dat, alleen ender de auspicien
van den toenmaligen souverein, uit den boezem der natie, d. i. der
maatschappij, en dus van het yolk zelf, was voortgekomen.
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Een kroondomein, gelijk Victoria dit in Ceylon heeft, mist onze
koning; en het hoogste wat van 's konings autoriteit ten deze, naar
recht en eisch der historie, kan gezegd worden, is, dat de koning
souverein is over een rijk, dat doze geweston als koloniön bezit.

De souvereiniteit, die over het Rijk der Nederlanden toekomt aan den
koning, komt over de Kolonien (wijl de souvereiniteit ten deze uit
het bezitsrecht voortvloeit) dus toe aan het Rijk.

Aileen door Koning en Staten .s.aam kan en mag dus ten opzichte
der Kolonien worden beslist, en niets is onzedelijker geweest, dan het
zoolang van oud conservatieve zij volgehouden systeem, alsof de Kolonien,
op den keper bezien, volmaakt ,gelijk stonden met een domini um
r e gal e, waarmee de Staten noch wat souvereiniteit noch wat contrOle
aangaat, ook maar iets hadden uit te staan.

En toch waxen de conservatieven daarbij volkomen in hun recht
tegenover de toenmalige liberale oppositie op koloniaal terrein, die de
ongerijmdheid beging om de inmenging van de Staten-Generaal in
koloniale aangelegenheden te verdedigen op gelijke gronden, als waarop
de bemoeiMg der Staten met de aangelegenheden van het Moeder-
land rust.

Dat was een volstrekt onverdedigbare theorie.
Voor het Moederland toch wortelt alle constitutioneele bemoei'ing

der Staten met het regeerbeleid in het recht van elke natie, om aan
den worst haar geld to weigeren of toe to staan.

Maar met dit voor het Moederland wel en deugdelijk gefundeerde
recht kwam men op koloniaal terrein, zoodra men het masker aflei,
natuurlijk geen duimbreed verder.

Immers, Friezen en Zeeuwen hebben wel een recht van zeggenschap
over wat Zeeuwen en Friezen opbrengen moeten, maar voor wat
Balinees •of Javaan proesteert, zou hieruit, mits men logisch zijn wil,
nooit eenige andere conclusie zijn to trekken, dan dat ook de Javaan'
of de Balimees hierover zeggensrecht kreeg.

Op hoogen toon een budgetrecht tegenover den koning in zake Ko-
lonien te eischen voor een geldelijk beheer, waar men zelf niet aan mee
betaalt en nog tamelijk wat uit trekt, is spelen met woorden, is het
recht geweld aandoen en opzettelijk verwarring brengen in de begrippen.

En bet is daarom dan .00k, dat wij bet recht en den plicht der
Staten-Generaal, om zich aan de Kolonien gelegen te ]aten ]iggen, in
het minst niet afleiden uit een gefingeerd en leugenachtig koloniaal
budgetrecht; maar uitsluitend doen rusten op het onloochenbaxe histo-
rische feit, dat de Kolonien een bezit zijn, dat niet aan de Kroon
toebehoort, maar aan het R ij k als zoodanig.
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§ 247. Rigen beheer en bestnnr.

Uit deze ,overwegingen nu vloeit voor ons algemeen koloniaal regee-
ringsbeleid onmidd.ellijk voort, dat het hestuur en beheer der Kolonien
door het Rijk in dier voege behoort te worden ingericht, dat bet, ge-
heel afgescheiden van de rijkshuishouding in het Moederland, op eigen
wortel stoele; aan eigen levenswet gehoorzame; ruste op eigene zede.
lijke verantwoordelijkheid; en tere op eigen kracht.

Dit kan en moot natuurlijk dan nog nader gesplitst in een afzonderlijk
beheer en bestuur voor elke groep kolonien, wier ligging, beteekenis
of geaardheid dit eischt; zoo zelfs dat het alleszins overweging zou ver-
dienen, om b.v. het uiterst belangrijke Sumatra allengs meer op eigen
Poet to brengen. Maar voor de generale quaestie, die ons thans bezig
houdt, ka,n deze splitsing buiten geding blijven. Het komt thans slechts
op het beginsel aan, dat de huishouding van het Moederland in zich
zelve afgerond en afgesloten zij, en dat de overzeesche bezittingen,
onder de hoogheid van het Rijk, een inrichting ontvangen, die strookt
met haar belang, haar natuur en haar geaardheid.

Hetwelk in dozen zin te verstaan is, dat in de Kolonien alleen in
naam des Rijks de wet gegeven, recht gesproken en daden van beheer
en bestuur uitgeoefend worden; zoo echter, dat wat niet de hoogheid
van het Rijk, maar de binnenlandsche aangelegenheden der Kolonien
raakt, niet op het Plein zijn beslissing vinde, maar te Batavia en to
Paramaribo zelf.

Het Rijk als souverein heeft het recht, zijn Commissarissen of Gouver-
neuron en Hooge Raden to benoemen, die de rijkshoogheid in de Kolonie
vertegenwoordigen zullen; het recht om in wetten, van het Rijk, zonder
inmenging der Kolonie, uitgaande, alle belangen to regelen, die deze
rijkshoogheid over de Kolonie belichamen moeten; het recht ook om de
wettelijke regeling der binnenlandsche aangelegenheden van de Kolonien
van zijn goedkeuring en bloc afhankelijk te stellen; het recht voorts
om de Kolonie, als zijn bezit, door verdragen to verbinden aan derden;
en eindelijk het recht en den plicht, om het koloniaal bestuur aan
zich rekenplichtig en dus verantwoordelijk to houden, zoo op sociaal
en politiek als op financieel en fiscaal terrein.

§ 248. Hoogheidsreehten van het Rijk.

Afgescheiden van het koloniaal bestuur en beheer, als het hoogheids-
recht van het Rijk rakende, en derhalve, hetzij rechtstreeks onder den
Gouverneur, hetzij onder een specialen Commissaris staande, zou dan
slechts zijn : 1. het beleid der buitenlandsche aangelegenheden; 2. de
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militaire en maritieme macht; en 3. het beheer van de woeste gronden
en verdere domeinen.

Het beleid der buitenlandsche aangelegenheden, wijl die den souverein,
d. i. ten deze het Rijk, mede verbinden; en bovendien nooit anders dan
door den wettigen souverein kunnen of mogen behandeld worden.

1VIaar ,00k de militaire en maritieme macht, voor zoover deze namelijk
niet strekt om zeeroof tegen te gaan of de publieke orde te handhaven,
maar er is en worth aangewend, om het Rijk zijn koloniaal bezit tegen-
over een buitenlandschen vijand te waarborgen, of ook om Ian het Rijk
het rustig bezit van zijn Kolonien te verzekeren, tegenover mogelijke
neiging tot opstand en muiterij.

Minstens de helft van de militaire en maritieme kos ten behooren dus,
naar recht en billijkheid, niet door de Kolonien zelven, maar door het
Rijk te worden gekweten; om de eenvoudige reden, dat doze kosten
niet ten behoeve van de Kolonien, maar ten onzen bate, voor de hoog-
heid en de eer van het Rijk, gemaakt worden en uitsluitend strekken
om onze souvereiniteit te handhaven.

Kolonien te bezitten is een eer; verhoogt ons prestige; geeft ons in
Europa een geheel andere positie, dan we zonder heur bezit zouden
innemen; doet over de zwakheid van ons tegenwoordig volksbestaan
nog de glorie van eon roemvol verleden schijnen; en moet uit dien
hoofde aangemerkt als e en voorrecht dat niet weinigen ons benijden,
en welks handhaving ons dus ook lets waard moet zijn.

Maar hiertegen staat dan ook ten derde over, dat het Rijk als souve-
rein, ook in de Kolonien het genot mag en moot hebben, waarover elk
souverein beschikt, om namelijk de regalia en de bona vacanti a,
d. i. met name gouvernernentstuinen en woeste gronden als R ij k s-
domein te heheeren; waaruit dan de golden kunnen gevonden worden
voor alle bestuurs- en beheerskosten, die het hoog gezag raken, waaruit
dan de kosben kunnen betaald worden voor bedwang en defensie; en
waaruit een eventueel overschot kan aangewend tot delging van de
Rijksschuld, ,overmits in die Rijksschuld schulden ook van kolonialen
oorsprong schuilen.

§ 249. Geen deeling van verantwoordelijkheid.

Of eilanden en gewesten, uiterst karig bevolkt, zonder vertier of
eigen leven, niet althans aanvankelijk onder meer rechtstreeksch beheer
zouden te brengen zijn, blijve hierbij onbeslist. Waar geen eigen nationaal
leven wortel schoot en dus geen organisch volksverband besta.at, heeft
bet antinevolutionair beginsel ook goon eisch to stellen. Dat beginsel wil



330	 '13 RISKS BEZIT OVER ZEE.

alleen, dat ge de formation der volkeren en nation, gelijk die onder het
bested va,n den Schepper geworden zijn, in heur zelfstandigheid en eigen-
aaxdigheid zult eerbiedigen, en uw hand of zult houden van elke poging
tot ineensmelting van wat krachtens zijn aard onversmeltbaar is; komt
er slechts tegen .op, dat gij, als mensch, het recht om over de toekomst
dier volkeren te beschikken, aan God uit harden zoudt nemen; en is
dus voldaan, indien, behoudens de handhaving en waarborging van uw
hoogheidsrechten, slechts zoo beslist van elke valsche vermenging met
uw eigen Rijk worde afgezien, ,dat nooit of nimmer uw financieel belang
aan het moreel belang dier volkeren in den weg sta.

Geen vaste bijdrage dus nosh ook batige sloten, maar een geheel
ander stelsel met scheiding van dienst en van beheer; en dat wel met
dien verstande, dat het Indisch beheer, om ons nu tot den Archipel
te bepalen, niets meer met het Rijksdomein of het Rijksleger te doen
hebbe; maar overigens uit de productie van eigen maatschappij goedmake,
wat ze ten behoeve dier maatschappij , te kosten legt.

Waren daarbij sours voorschotten, of, wat op hetzelfde neerkomt,
leeningen .onder guarantie van het Rijk noodig: dan zou hiertegen in
beginsel geen bedenking besta,an; mits dit hulpbetoon maar nimmer
weer leidde tot die heillooze deeling van de verantwoordelijkheid,
die blijkens constante ervaring steeds met v e r n i e t i g i n g van alle
verantwoordelijkheid gelijk staat, en voor Moederland en Kolonien beide
our strijd noodlottig en verderfelijk Meek.

II.

EXPLOITATIE, KOLONISATIE, OF TOOGDU ?

j 250. Drie stelsels.

In ons eerste artikel kwam uitsluitend de formeele quaestie ter sprake
over het verband, waarin, krachtens het souvereiniteitsrec.ht, M.oederland
en Kolenièn over en weer tot •elkaar staan. Thans gaan we over tot
deze andere: Wat moet en mag Nederland met zij'n bezit
over zee doen?

Drieerlei is daarbij denkbaar.
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Te weten: men kan Of zulk een bezitting exploiteeren, Of ze kolo-
niseeren, Of ook voogdij over haar voeren.

Exploiteeren kan men een ander yolk, rechtstreeks of ook zij-
delings.

Oudtijds deed men meest het eerste. Daartoe bedwong men het met
wapengeweld, en lei het alsdan tribuut op. Maar; onze eeuw toonde
het; men kan ook zijdelings, en nog wel zeer voordeelig, een ander yolk
noodzaken om op eigen kosten en ten bate van zijn overwinnaar te
leven, indien men de bittere pil slechts verzilvert en de roovende hand
omwikkelt met een weefsel van sociale en oeeonomische instellingen.

Ko loniseeren daarentegen kan men slechts zulk een bezitting,
waar het overheerschend yolk een bodem en klimaat vindt, die passen
bij zijn aard; en ook dan nog alleen onder boding, dat er genoegzame
overbevolking voorhanden zij, en de geest van avontuur in doze over-
bevolking leve.

Zoo Engeland in Amerika en Australie. Zoo wij , eertijds aan de Kaap.
Voogd ij v o ,e r e n eindelijk over een ons niet-verwant yolk wordt

eerst mogelijk, als het zedelijk besef van plicht en van verantwoorde-
lijkheid aan den Rechter ook der nation opwaakt, en uit dit besef de
gegevens geboren worden, waarzonder de volvoering van zulk een
moeitevolle en vaak verdrietelijke taak, schier ondenkbaar is.

§ 251. Goon exploitatie weh kolonisatie, maar voogdij.

Van deze drie stelsels nu, is het eerste in zich zelf geoordeeld; het
tweede voor het grooter deel onzer Kolonien niet toe to passen; en
dunkt alleen het derde ons in ,oyereenstemming te zijn met de roeping
eener Christen natie.

Exploiteeren mag •ons Rijk een ander yolk evenmin, als ik
recht heb van den akker van mijn buurman to leven. Dat is zonde
tegen het achtste gebod; volgens de schoone uitlegging van den Heidel-
berger : „God verbiedt niet alleen dat stolen en rooven, hetwelk de
overheid straft, maar Hij noemt óók dieverij alle looze
stukken en aanslagen, waarmede wij onzes naasten
goed denken aan ons te brengen."

En schier onder zwaarder oordeel nog valt het z ij delings exploi-
teeren van een ander yolk, door dwang aan te doer aan zijn oecono-
mische instellingen. Immers, dat is zich tegenover g e h e e 1 een natie
bezondigen aan dezelfde schuld, die men ten opzichte van enkele
personen „in slavernij hopden" noemt, d. i. aan een ander de
vrije beschikking over zijn persoon to ontnemen en hem to noodzaken
dat hij het profijt van zijn arbeid sta of aan ons. Stelt dus reeds „slavernij",
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op den enkelen persoon toegepast, naar alter oordeel schuldig aan het
zesde gebod, hoeveel te meer dan niet het in slavenstand brengen
en houden van geheele volkerengroepen; niet uit noodweer, of uit
recht van repressaille, maar louter om profijt van winst.

K o Joni seeren eindelijk kunnen we wel wat, maar niet veel.
Er is geen yolk over ten onzent, en in het yolk dat er over is, zit pit
noch pest. Bovendien, de plateau's op Java zijn door onverstandige
beheersdaden nog niet in stoom-connectie met de kust gebracht, en
Sumatra's toestand is voor het planten van een Hollandsche kolonie
nog to ,ongestadig en te weinig gerust. Van dit stelsel, bij mauler van
al gemeenen maatregel, kan dus veer ons zeer uitgebreid bezit
geen sprake zijn.

Rest derkalve niet antlers dan het eenig goede, geoorloofde en door
de eer van ons Christelijk karakter geboden stelsel: het stelsel
van voogdij.

Van voogdij let wel, niet om deze volkeren aldoor onmondig to
houden, maar ,om ze voor wat ze zijn, d. i. voor onmondigen te nemen,
en alsnu tegenover deze onmondige natien de drieerlei zedelijke ver-
plichting to aanvaarden, waaronder elk voogd tegenover zijn pleegkind
staat, t. w. a. om bet zedelijk op te voeden; b. om zijn bezit ben zijnen
meesten bate met overleg to beheeren; en c. om het in de toekomst, zoo
God dit wil, het innemen van zelfstandiger positie mogelijk to maken.

Dit korte redebeleid is zoo klemmend en doorzichtig, dat; kwamen er
geen andere drijfveeren in het spel; reeds hiermee elk moralist zich over-
tuigd achten; en, zonder onderscheid, de conscientie van elk man, die
Gods geboden eert, u onvoorwaardelijk zou bjjvallen. Weshalve we dan
ook geen oogenblik aarzelen, om het innemen van een lager standpunt
voor een iegelijk, die in Christus de natien in een nog h o o ger verband
leerde saamvatten, alleen bestaanbaar te nemen bij verblindheid door
vooroordeel of geniis aan strenge consequentie.

§ 252. Het Cultuurstelsel in zijn oorsprong.

Reeds hieruit voigt, dat noch het conservatieve noch het dusgenaamde
liberate systeom van koloniale politiek door de Christelijk-historische
richting kan worden overgenomen.

Met het conservatieve, -wijl dit, in het Cultuurstelsel
belichaamd, eon vermenging is van landsvaderlijke albemoeiIng met
ongeoorloofde zucht tot exploitatie.

Hat dit Cultuurstelsel niet ook eenig good heeft afgeworpen, is daarmee
niet beweerd; maar wel dat dit geringe goede geenszins opweegt tegen
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het vele kwaad dat het brouwde; en dat, zelfs al sloeg de evenaar
anders door, het desniettemin geoordeeld zou zijn door het verkeerde
beginsel, waarin het wortelt, en de onzedelijke aanleiding, die het deed
ontstaan.

Over die aanleiding viel elke twist thans weg, nu vaststaat, dat graaf
Van den Bosch dit keurig ineenzittend stelsel uitspon, toen hij op Java
voet aan wal had ,genet, niet met last om te overwegen, hoe men den
inlander aan meer welvaren, maar hoe men 's Rijks schatkist aan meer
geld zou helpen.

Er moest geld zijn; en veel geld ook; en, dit eenmaal als uitgangs-
punt aannemend, meet men erkennen, dat het Cultuurstelsel een geniale
greep was, voor wie zich neerlei bij het onverdedigbaar maxime, alsof
kracht tot heili.ging van een bedenkelijk middel ooit te ontleenen viel
aan de deugdelijkheid van uw idoel.

Niet alsof we ontkenden, dat er van meet of niet althans eenige
toeleg bestond, om den last voor Java's bevolking zooveel doenlijk, mits
er geld kwam, te veriichten; maar zOO, dat, zoo dikwijls het g e 1 d e 1 ij k
belang van het R ij k en het sociaal of zedel ij k belang van den
Javaan in botsing geraakten, den Javaan op te offerers, noodwendig uit
het stelsel voortvloeide, en twintig jaren hang, in toenemende mate,
richtsnoer van gedraging werd. Een aanklacht, die reeds onweerlegbaar
bewezer, zou zijn, al ware het slechts door het nog onlangs herinnerd
advi•es van G. L. Baud : dat desnoods wat onzedelijk op den Javaan werkte
en hem zijn eigen sociale toekomst deed verspelen, doorgezet en in
stand moest gehouden, ter -wille van Neerlands financieel belang.

Reeds dit vitiu rn originis drukt op heel dit stelsel een stempel
waarom het als verboden waar strengelijk geweerd dient op alle grens
van het Christelijk terrein.

§ 253. Ret Cultunrstelsel in zijn beginsel.

Maa r verkeerd was ook het b e g i n s e 1, waarin het wortelt.
Dit toch was : gedwongen prijs van een in gedwongen arbeid op

Rijksdornein geteeld product.
De geerfde inlander zou, in stee van verhoogde belasting te betalen,

en zelfs in gedeeltelijke mindering van de reeds op hem drukkende
lasten (2/5 der landrente) cultuurdienst op 's Rijks domein verrichten,
en de opbrengst van dezen bouw ieveren in handen van de Gouver-
nernentsambtenaren tegen een prijs, die meestal nog geen derde der
reeele waarde bedroeg, en die dan nog een tijdlang werd uitbetaald in
een koperen munt, die geen derde der muntwaarde inhield.
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Bij de koffiecultuur, die, als verre de belangrijkste en ook nu nog
gaafst in stand gehoudene, den toestand op Java beheerscht, kwam
dit er op neer, dat elk in dienst gesteld gezin tot 600 a 650 koffieboomen;
soms op 10 a 12 palen afstands (12 X 1506 Ned. El) van zijn woning; te
planten, to verzorgen, te plukken en de vrucht er van te bereiden had.
Een arbeidstaak, die minstens op 160 a 170 dagdiensten beslag lei, en
(bij een gemiddeIde opbrengst van 140 katties per 600 boomen, en een
plantloon van f 8,50 tot f 14 per picol) betaald word met f 11,90 a f 19,60;
niettegenstaande naar een evenredig daghuur van 30 a 50 Ct., de ver-
schuldigde som voor (lien arbeid niet minder dan f 48 a f 80 zou be-

loopen hebben. En dat, terwijl de zuivere opbrengst van deze 140
katties voor het Gouvernement in veiling niet zelden ver over de f 85
bedroeg en dus zeer wel ruimer betaling toeliet.

Immers, al stelt men aok, wat reeds exorbitant ware, dat naar billijk-

heid in het tot den prijs van f 11,90 a f 19,60 geleverde product nog
een belasting in natur a school, gelijk staande met een som van
f 15 per gezin, en trekt men bovendien voor de pacbtwaarde van don

bodem insgelijks f 15 af; dan nog bleef er een bate vain f 35 a f 40,
voortgevloeid uit onbetaald gebleven arbeid; en die men den Javaan
dwong ons af to staan, teneinde onze ontredderde financien op streek
te brengen; hier to lande verhooging van fasten overbodig to maken,
en .ons een rijksweelde to veroorloven, die ons politiek gestel bedierf.

§ 254. Het Cultuurstelsel In zijne gevolgen.

Pit stelsel nu zou, ook a1 had het niet dan goede vruchten voor Rijk
en Kolonie beide afgeworpen, van uit ons standpunt nietteanin reeds
om het begansel z .eIf m.oeten veroordeeld worden. En dat wel, overmits
het een gewelddadig omzetten, door dwang, van den socialen toestand
eerier natie beande, als waartoe geen mensch, met wat autoriteit ook
bekleed, het recht heeft of ooit kan hebben. Wie zulk een ondernemen
bestaat, vermeet zich toch, geheel het organisme van het volksleven te
onttrekken aan zijn natuurlijk inwonende levenswet; zet gewelddadig
de spil, waarop het nationale raderwerk loopt, om; en pleegt derhalve
in de hoogste mate een daad van zeer diep ingrijpende rev o 1 u ti e,
waartegen op antirevolutionair terrein plichtshalve dient gereageerd.

Volkomen juist hebben dan ook de conservatieven in hun lateren strijd
aan de liberalen het recht betwist, am gewelddadig Westersche be-
grippen op te dringen aan een Oostersch yolk. Maar ze vergaten hierbij,

dat ze zelven ,aan gelijk euvel, in nog veel beduidender afmeting, schuldig
stonden, in zooverre de invoering van het Cultuurstelsel een even
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gewelddadig dwingen was van Java's oeconomisch leven naar de eischen
van een ,aan dit leven volstrekt vreemdsoortig belang.

En dieper tegenzin nog wekt dit stelsel, indien men op het k w a a d
ziet, or door gebrouwen.

In hoeverre Java's bevolkiag metterdaad onder de working van dit
stelsel verdubbelde, of slechts bij betere telling op dubbel cijfer uit-
kwarn, blijve hierbij onbeslist, en we nemen voor het oogenblik aan,
dat metterdaad Java's inw.onerental wies, en, wat nog meer zegt, toenam
in arbeidzaamheid en tijdelijk won in welvaren. Maar dan vragen we
nog, of men b.v. in de Engelsche fabrieksdistricten niet hetzelfde ver-
schijnsel waarnam, en of iemand deswege den droeven rnoed zal hebben,
het fabrieksleven als een z e gen voor de bevolking to loven.
En to minder stann we den conservatieven toe, hierop to pleiten, wij1
hun beste en vroedste mannen het er opzettelijk op toelegden, om het
„z66 ,gewonnen, z(545 geronnen," den Javaan in to prenten; ook al
verdween het karig plantloon in de amfioen.

§ 255. liervolg.

En terwijl alzoo het hooggeroemde voordeel van dit stelsel ons 'uiterst
twijfelachtig dunkt, staat er tegenover:

1. dat het den natuurlijken ontwikkelingsgang van het nationale
leven in onze Kolonien voor lange jaren onherstelbaar bedierf;

2. dat de knevelarij van den minderen man door zijn meerdere en
zijn hoofden er door a,angernoedigd en gesteund word;

3. dat de Oost-Indische ambtenaarswereld tot de onnatuurlijke vet-
menging is gekomen van eensdeels gezag uit to oefenen en anderdeels
opzichters leenier industrieele onderneming to zijn; wat op hooigst
schadelijke wijze aan het plichtsbesef afbreuk deed en geldzucht en
egoisme deed insluipen in onze Europeesche Kolonie;

4. dat ,ons koloniaal beheer, door in een commercieele firma to
ontaarden, volslagen uit zijn voegen is geraakt;

5. dat onze eigen rijksfinancien, na een kunstmatigen bloei, thans
hopeloos in de war raken;

en 6. wat wel het ergste is, dat de conscientie der natie
vereeltte in stee van veredeld to tvorden; en het besef
van de roeping, die we tegenover God aan onze Kolonien be volbrengen
hadden, er in den goudroes allengs uitsleet.

§ 256. Tweeslaehtigheid van 't Liberale stelsel.

Maar hieruit leide niemand af, dat derhalve de li be r ale p r a k-
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t ij k e n nu wed in overeenstemming zouden zijn met de door ons
beleden beginselen.

Wel schromen we niet, hun de hulde van onze sympathie te bieden
voor zoo mange ergernis als ze wegruimden en betering als ze aan-
brachten; maar waar we wezen moeten, brachten ze ons n i e t.

En ze konden dit niet, krachtens hun standpunt, dat van den aanvang
tot op den huidigen dag een hinken op twee gedachten bleef, en to
veel vat op zich gaf van wel schoon voorgestelde, maar in den grond
onzuivere bedoeling.

Een stelsel toch als dat der cultures op hoog gezag kan er door 'of
kan er niet door.

Kan het er w el door, welnu, torn er dan ook niet aan; want bet
sluit als een bus; heeft voor zich dat het nu eenmaal bestaat; en proevei
leverde van ,onverdachte profijtelijkheid.

Maar kan het er niet door; en dat maintineerden de liberalen in
theorie ploeg er dan ook niet mee, maar hob den mood het uit to
werpen; en toon in dien mood de oprechtheid van tiw zedelijke ver-
ontwaardiging.

Onze liberalen daarentegen deden noch het een noch het ander, maar
bedierven de cultures op hoog gezag, om daarnaast een vrij! cultuur
met Europeesch kapitaal in het leven te roepen, die juist door de
instandhouding der verplichte cultuur-levering niet kon bloeien.

Vrije en Gouvernementscultuur zijn elkand.ers natuurlijke vijanden,
omdat beide concurrent zijn op de arbeidsmarkt, en een geheel vet-
schillenden socialen toestand onderstellen en helpen vormen.

En te minder kon deze anticonservatieve koloniale politiek slagen,
wiji ze gepaard ging met het streven, em, door bestuursmaatregelen, de
begrippen van onze moderne, geliberaliseerde maatschappij te enter
op den stam van een geheel andersoortig volksleven. Een streven, welks
ongerijmdheid niet sterker M. het Licht kon treden, dan toen op het
Plein door een schoolwetijveraar voor Indio een schoolreglement we'd
opgesteld, waarin doze snuggere bureelist hoogwijs de wet van '57
zoogoed als copieerde.

§ 257. Fiasco door dit stelsel gemaakt.

Vandaar dan ook de schier wreede teleurstelling, waarop zoo schit-
terende parlementaire worsteling tegen het conservatisme uitliep.

Want immers, de ergelijkheden van het Cultuurstelsel zijn wel op-
geruimd, maar het hoofddenkbeeld van eon gedwongen leverantie, en
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daarmee de plooi, door dit stelsel aan het Javaansche leven geschonken,

bleef.
In tal van opzichten is de afpersing der hoofden beteugeld, maar de

hocfdkanker van een regeersysteem dat en dessahhoofd en landpatricier
naar willekeur op het yolk laat drukken, woekerde voort.

Do ambtenaarswereld staat nog op onzuiver voetstuk en kon daardoor
haar magistrate waardigheid niet herwinnen.

En het einde van al het probeeren en reformeeren, van al het passer
en meter, is, dat men door zijn halfheid alles van zijn plaats en
niets o p zijn plaats heeft gebracht, en nu rondtast in een chaiitischei
verwarring.

Vandaar dat de nu uitgediende liberale koloniale politiek, die eons
met zulk een edele geestdrift opstoof tegen dwingelandij en hebzucht,
thans zelve in haar tente wegschool; nauwelijks een teeken van leven
meer toont; en ons een toestand achterliet, die, door van malaise in
Nederland en van nog erger dan malaise in Indio te spreken, zeker
niet to donker is gekleurd.

Juist op grond van dew schipbreuk der liberate koloniale politiek, mag
het dan •ook uitgesproken, dat ons geen andere keus dan om Of
het Cultuurstelsel weer in eere te brengen, Of een stelsel aan te nemen,
da.t elke gedwongen cultuur of cultuur-leverantie uitsluit. En wijil nu, om
redenen hierboven aangestipt, zich met het Cultuurstelsel te verzoenen
voor den consequenten antirevolutionair niet kAn; en bovendien door
niemand meer aan herstel van de cultures in hour ouden flour gedacht
wordt; zoo blijft ons niet anders over, dan om, na opheffing van dit
dwangstelsel, met kalme bewustheid voor het stelsel der vrijheid to
kiezen; en niet te vragen: „w at Java ons geef t?" maar alleen:
„Wat wil God dat we voor Java zijn zullen?"

KERSTENIN4 VAN INDIt.

§ 258. Zedelijke opvoeding van den inlander.

Hoeft ons Rijk jegens zijn bezit over zee plichten van voogdij
te vervullen; en staat op de rolle dier voogdijplichten bovenaan de
gehoudenheid „om het pleegkind z e d e l ij k op te voede n"; dan is

22
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ook een koloniaal program van antirevolutionaire zijde ondenkbaar,
waarin de kerstening van I n d i e geen uitgangspunt zij.

Met klern en nadruk teekenen we dan ook protest aan tegen de ver-
nederende meening, als kon men er tegenover het Christelijk-historisch
beginsel ooit mee uit, door (politiek gesproken) eenvoudig conservatief
of wel liberalistisch koloniaal man te zijn, en dan nog aan missie to
doen bovenclien. Neen, het zuurdeesem behoort i n het brooddeeg ge-
mengd, en mag noroit als toegift u b ij het ongezuurde brood warden
toegemeten. En zoo ook kan op het koloniaal program derhalve „Indies
kerstening" niet bijkomstig ingredient, maar moet bezielend hoofd-
bestanddeel zijn voor een iegelijk, die den Christus Gods ook als ,,den
Heiland der natien" huldigt.

Toch is een andere de weg, waarlangs de kerk of haar leden
tot deze ,overtuiging geraken; en een andere de overweging, waardoor
de over heid zich van dien plicht bewust wordt.

De kerk en haar leden staan op ge estel ij k terrein; belijden diens-
volgens, dat aan den Christus alle macht is gegeven in hemel en op
aarde; eeren hem dies als Koning over alle volken en natien; en we ten
zich dienovereenkomstig, tot bekendmaking van Gods Woord ook aan
de volken over zee, gehouden door de drievoudige beweegreden; dat
er ,gehoorzaamheid dient betoond aan het woord: „Gaat henen in de
geheele wereld en predikt het Evangelic aan alle creaturen1"; b. dat
Koning Jezus tot zijn eere ook bij deze volken van den Archipel moot
komon; en c. dat het behoud der zielen ons dient te prikkelen tot
ontferming.

Maar anders oordeelt de overheid.
Zij weet als overheid alleen, dat zij geroepen is om den cenigen waren

God te eeren, ook in de opvoeding der aan haar toevertrouwde natien;
dat derhalve noch heidensche noch Mohamedaansche afgoderijen door
haar te eeren of to steunen zijn, en dat integendeel, krachtens het,
onwraakbaar getuigenis der historic, alleen bekeering tot het Christe-
lijk levensbeginsel ook aan deze natien uitzicht kan openen op yolks-
ontwikkeling in hoogeren zin.

Met dit laatste is bedoeld, dat feitelijk alleen de Christelijke volken
in Europa en Amerika tot die zuiverder ontluiking van edeler kracht
zijn .geraald, die ,e,en menschelijk samenleven schlep gelijk wij dit ken-
nen; terwijl de vroegere, en nog ten deele in China en Britsch-Indie
bestaande, heidensche beschavingen hiermee in zedelijke kracht van
verre niet vergelijkbaar zijn, en de Mohamedaansche levensvorm in de
afbrokkeling van Turkije en de barbaarsche zeden der West-Aziatische
stammer zijn eigen vonnis met zich brengt.
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Sluiten nu die beide, t. w. deze stellige overtuiging der overheid en
dit plichtsbesef van de kerk en haar leden, ineen, dan wordt hieruit
vanzelf het gewenschte geheel geboren.

Immers, de overheid weet clan: „Indie m o e t gekerstend, maar zelve
ben ik tot die kerstening onbekwaam!"; terwijl ze dan als gewenschte
hulpe de kerk en Naar leden tegenover zich vindt, die slechts wachten,
dat men de heirbanen openen zal, waarlangs ze aan deze natien het
Evangelic zullen brengen.

§ 259. De halve maan en het kruis.

Aileen op dit standpunt is dan ook een politiek van zedelijke ver-
plichting voor ons overzeesch bezit denkbaar.

Durft men toch als overheid deze uitgesproken voorkeur voor het
Christelijk levensheginsel niet aan, dan kan men o. i. niet beter doen,
dan morgen den dag onze bezittingen te ontruimen. Dan loch kan
noch zal men, met al zijn schoone plannen tot reformatie, ooit een,
stroobreed vorderen, en geen andere vrucht van zijn bemoeiIng oogsten,
dan dat men de huishouding dezer volken reddeloos onderstboven keert;
en ze ellendiger maakt in stee van ze te beteren.

Dit immers staat vast, dat het niet om het leggen van een laag
vernis op den verniolmden stam, maar om doordringing van dien stam
met nieuwe levenss,appen to doen is. Vast ook dat deze doordringing
kortw•eg ondenkba,ar is, tenzij ze haar drijfkracht ontvange uit den wortel,
of, wilt ge, uit het meest centrale en alomvattende van een yolks-
bestaan: t. w. zijn godsdienst. En vast niet minder, dat en blijkens de
historie, en blijkens het tragisch beeld dat de huidendaagsche Muzel-
m,annen opleveren, de Islam, zelfs in zijn edelsten worm, voof een

volksbestaan als zoodanig nooit iets anders noch iets beters kan op-
leveren dan Of fanatisme Of versteening.

Wat ge dus ook aan de natien van ons overzeesch bezit tornt of
beproeft of te kosten legt; zoolang ze in de schaduw van de Halve
maan blijven omwandelen, vordert ge daarmee ter wereld niets. Kunt
ge er brengen wat ge wilt, maar zal het nooit beklijven. En bereikt
ge galvaniseering en polijsting misschie n, maar levensbezieling en
Noel noo;t.

„Indies kerstening" is alzoo het p r i m u m veru m, waar we keen
moeten1

Dat het, waaruit alleen een heuglijke toekomst dagen kan!
En als men dat „eenig noodige" niet aanwil noch aandurft, dan
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steekt er o. i. nog wel zooveel gezond verstand in een Cultuurstelsel,
dat dan ten minste nog goud oplevert, dan in een beginselloos spel als
dat der liberalisten, die, om Indies kalen wand met groenend klimop
to bekleeden, er wel den afgezaagden stain met zijn takken heensturen,
maar tronk en wortel hier in den grond laten zitten; en dus nooit
verder brengen kunnen dan tot een bekleeden van dien wand met
hout dat in zijn merg reeds dood ging, en met blad dat verdort.

§ 260. Paganisme en Mohamedanisme.

liraagt men nu voorts op welke wijze ons Rijk zich tegenover Indie
van doze uiterst gewichtige gehoudenheid zou kunnen kwijten, dan
dient achtexeenvolgens gewezen op a. de verhouding tegenover de in
Judie bestaande afgoderijen; b. de kerk; c. de zending en d. de school.

a. De verhouding tegenover de in Indie inheemsche
afgoderijen.

Tegenover de paganistische en Mohamedaansche afgoderijen, die thans
nog bij: de volken van den Archipel in eere zijn, behoort onze Gouver-
neur-Generaal, met zijn ambtenaarsstaf, als repraesentant van een
Christelijk-Europeesch rijk, zich niet slechts van elken schijn van mode-
plichtigheid goedkeuring te onthouden, maar zelfs den waan der
neutraliteit pop te geven.

Men behoort onder Papoeaan en Madurees, onder Atjeher en Moluk-
bewoner te weten, dat hun souverein een Chri stenvolk is; en dus
een yolk dat alle afgoderij als zonde afkeurt en dadrom alleen niet met
geweld uitroeit, wijl het de eere van den Christus te na zou komen,
ooit anders dan door geestelijke invloeden zijn macht to willen vestigen.
Het psychologisch Darwinisme, d.at alle zedelijke veerkracht uit uw merg
wegzuigt, door u diets to maken, dat al deze afgoderijen eigenlijk
geen afgoderijen, maar veelszins sch:oone, zij het ook lagere, vormen
van het dus.gena,amd „godsdienstig besef" zijn, moet tegengestaan met
alle kracht. En wat bovene 'dient bestreden, is de door en door onware
voorstelling, alsof de Mohamedaan geen afgodendienaar zou zijn, maar
aanbidder met ons van den eenigen waren God, slechts door Mohamed
in den Koran, in stee van door Jezus ons in de H. Schriften vertolkt.
Er .T1) o t weer beleden en erkend, dat „Allah" een door 'den mensch zelf
uitgedachte God is, die met den Drieeenigen God der Christenen zelfs
den naam niet gemeen heeft. Weshalve dan ,00k elke uitkeering van
rijksgelden ten behoeve van dozen A 11 a h-dienst onverwijld dient ge-
staakt; elke ,a,anwe.zigheid van 's lands hooge dienaren op feesten van
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dezen „Allah" strengelijk dient verboden; elke accommodatie aan de
A 11 a h-vereering, gelijk generaal Van Swieten zich ten laste komen,
Met onberispt mag blijven; en een afgodisch komediespel van karbouw-
off era ride, als no:g onlangs een chef in landsdienst zich ter ontduiveling
van een locomotief veroorloofde, zonder aarzelen met afz.etting dient
gestraft.

Men behoort er onder de volken van den Archipel wel en deugdelijk
van doordrongen te, zijn, dat we hun afgoderijen vrij laten; volstrekt
niet uit waardeering; much ook uit vrees voor uitbarsting van hun fana-
tisme; maar alleen krachtens den eisch van het Chris telijk beginsel zelf,
dat niet anders dan langs den weg der overtuiging triomfeeren will

Door elke andere houding, hetzij van heimelijke accommodatie, hetzij
van openlijke Bering, verloochent het rijksbewind het karakter der natie;
zondigt tegen dien God, die de verloochening van zijn eer vooral in
zijn overheid wreekt; en duet niet anders da,n op Indisch terrein de
kryptogaam „Neutralitas" overplanten, die het hier reeds nooit verder
dan tot een 41 en spichtig sprietje bracht, en in Oostersch klimaat
eenvoudig wegzweert in haar schimmel.

§ 261. lierkgenootschappen.

b. De kerkgenootschappen.
De -Limns in ,onzen Archipel bestaande kerkinrichting is, voor wat den

Protestantschen kerkgenootschappen aangaat, in zichzelve geoordeeld.
De Roomsch-Katholieken hebben wat ze behoeven; genieten vrijheid;

beschikken over een corps belijdende, bekwame, ontwikkelde geestelijken;
staan door den bisschop in p a r t i b us te Batavia met het rijksbewind
in .officieel en toch onafhankelijk verband; hebben zich weinig to be-
klagen over gebrek aan belangstelling bij Roomsch Katholieke ambtenaren;
geven schier aan elk zendingsstation gemeentelijke inrichting; en staan
aldus op vasten voet; winnen bij den dag; en genieten algemeene achting.

De Protestanten daarentegen zijn zich zelf in hun kerkinrichting een
hinder; indien ze gelooven, een ergernis ; en voor wat buiten is tot een
aanfluiting. Ze vormen toch het ongerijmde en onbestaanbare, van een
algemeen-Protestantsche-Staatskerk; met gemeenten die onvrij, geestelijk
verarmd en verloopen zijn; under leeraars, die, van buiten door rijksbe-
noeming ingebracht, schier allen zonder geloof of belijden, met hun
eigen figuur verlegen staan; en boven en behalve door dozen drievou-
digen jammer, nog droever schier door het onloochenbaar feit te
schande gemaakt, dat de Europeesche Christenheid onder hen, van alle
hooger belijden of ; indien niet maar ook aan dieper, heiliger levens-
ernst gespeend; is.
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Reeds lang had men op Plein en Buitenzorg dan ook behooren in to
zien, dat dit niet langer geduld kon of mocht. En de moeilijkheid, dat
men aan de bestaande regeling zich bilateraal gebonden had, mag geen
oogcnblik als verontschuldiging aa,ngevoerd door de volslagen ontsten-
tenis van een veerkracht, die slechts even had behoeven op te waken,
om een zoo ontzenuwd lichaam als het Indische kerkbestuur tot het
handelen naar heiliger richtsnoer to bewegen.

Het dient er toe to komen, dat deze onbestaanbare en zoo geestelijk
als staatsrechtelijk geoorcleelde Staatskerk door verdwijning ophoude, de
eere van den Christus in onze Kolonien te omsluieren. Toe komen, dat
de Gereformeerde gemeenten haar confessioneel en presbyteriaal karakter
herwinnen. Er toe komen, dat elk gemeentelijk kader, dat pen stof
heeft en dus levensvatbaarheid mist, eenvoudig vervalle, om elders to
herleven in zendingsstations, die, bij uitzetting tot b.v. honderd leden,
terstond in het kerkelijk kader dienden over to gaan.

§ 262. De zending.

c. De zending.
In het bloeien en welslagen der zending moest ons Indisch bestuur

zijn eere stellen.
Immers, ,gelijk straks bleek, is het zelf voor de kwijting van zijn ze-

delijke roeping tegenover de Indische volkeren van Indies „kerstening"
afhankelijk, en toch is het als ,overheid, tot rechtstreeksch bekeerings-
werk onbekwaatn.

Wat kan aan het Indisch bestuur, ender dit dilemmatisch verband,
dan gelegener komen, dan dat zich uit het Rijk zelf, door particulier
initiatief, een stroom naar Indie keere, die wel niet uit sociale of
politieke berekening, maar dan toch met geestdrift en toewijding, zijn
kracht, aan doze iontzaglijke taak wil beproeven?

Doel van rijksvoo,gdij over Indie is, ook den daar wonenden volken
de ze,geningen deelachtig te maken, die de maatschappij hier to lande
geniet. Dus moot hij wel een wog ,openen, waarlangs de Chris tel ij k-
Eur opeesche maatschappij van bier met de Mohamedaansc h-
Aziatische maatschappij van over zee in aanraking kan komen,
of meerder of minder naar zich zelf mocht vervormen; doende aldus
ongezocht de voorw,a,arden ontstaan, waaraan veer de rijksvoogdij zelve
de mogelijkheid van plichtsvervulling gebonden is.

Op dien grond eischen we derhalve, dat het Gouvernement aan beide
maatschappijen weten doe: dat het de zending niet langer, gelijk dusver,
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tegen wil en dank ads een noodzakelijk kwaad zal dulden; maar ze
van nu voortaan accepteert en, met alle gevolgen van then, wii.

Hieruit zou voortvloeien, dat het Gouvernement met de kerkgenoot-
schappen, die zich hiertoe aanmeldden, of ook, waar deze achterbleven,
met corporatien van leder' uit hun midden; mits steeds op den grondsiag
van •een erkende kerkelijke confessie; in officieele aanraking trad, en
de missie ongeveer in dezer voege regelde, dat a. elk kerkgenootschap
zijn werkzaamheid op Java voorshands beperkte tot een enkele afdeeling
of residentie; dat b. de geordende zendelingen rang zouden neaten op.
gelijken voet met de kerkleeraars; dat c. een inspecteur, door zulk
een kerkgenootschap aan te stellen, de correspondentie .zou onderhouden
met het Gouvernement; dat d. deze genootschappen waarborg zouden
leveret' veer de uitzending van geschikt personeel; dat e. aan zulk
een genootschap in vrij bezit een voldoend perceel rijksdomein zou
worden afgestaan, 't zij in gouvernementstuinen, 't zij op woeste gronden;
en dat f. het Gouvernement op zich nam, eventueele woeling, die het
gevoig mocht zijn van ]outer geestelijke overtuigingspogingen, in bedwang
te houden met zijn politieke m,acht.

Bepe,rking tot een enkele residentie wordt in dit stelsel geeischt om
de drievoudige reden: 1°. dat het alleen zó(5 doenlijk zal bevonden,
worden, duurzaam voor de orde in te staan; 2°. dat het alleen zoo
mogelijk zal blijken, de zending met een hooger en lager arnbtenaars-
personeel te omringen, dat haar sympathetisch is; en 3°. overmits alleen
op die wijs de hoogst schadelijke concu.rrentie der kerkgenootschappen
underling; die, zoolang er plaats te over is, immers niet hoeft; onge-
z,ocht worth voorkomen.

§ 263. De scholen.

d. De scholen.
Op schoolterrein eindelijk moet, evenals bij de zending, het beginsel

richtsnoer zijn: dat men de Christelijk-Europeesche maatschappij van
bier op vrijen voet ten zegen late arbeiden aan de bewerking van de
Mobamedaansch-Aziatische maatschappij daar.

Vrees voor verzet ma,g daar niet van afhouden, wijl er de eere van
het Rijk in steekt, to toonen, dat het meester is en weet to blijven op
zijn erf. En evenmin mag het Gouvernement voor zulk een maatregel
terugdeinzen ter oorzake van beweegredenen, aan het stelsel der „m,ode,me
secteschool" ontleend; -wijl het bederven door dit heilloos systeem van
onze Nederlandsche toestanden, wel allerminst oorzaak behoeft to zijn
dat ook Indio aan gelijksoortige proefneming worde onderworpen.
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Het lager onderwijs, tot het geven waarvan een hier te lande geexa-
mineerd onderwijzer zich aanbood, zou •aarom o. i. door het Indisch
Gouvernement niet slechts geduld, ma,ar iook financieel gesteund, zoo
niet gedragen moeten worden. En ook hierbij zou men systematisch to
werk dienen te gaan. Niet hier een school en ginds een klasse, wat op
geldverspilling en ontmoediging uitloopt; maar ook hier saamtrekking
van de beschikbare, mits gelijksoortige krachten in een enkele residentie;
liefst met de zendin,g der kerkgenootschappen in behoorlijk verband.

En of men dan al bij zulk onderwijs ook kerstening van den inlander
beoogde, zou, verre van daart egen een bezwaa.r op le leveren, veeleer
aanbevelingsbrief er v oo r zijn, en mits een op dien voet geopende
school slechts waarborg hood voor deugdelijk maatschappelijk onderwijs,
onder behoorlijke contrOle stolid, en niet beneden zeker vast to stollen
leerlingencijfer daalde, zou het Gouvernement ook aan zulk een school
o. m. een peroeel domein behooren of te staan, onrn uit de opbrengsten
daarvan te leven.

Vanzelf zou aldus, door het vi s unita f ortior het Christendom
in zulk een residentie een macht worden, die allengs ook de opleiding
van den Javaanschen adel in taiddelbare scholen zich aantrok; en dus-
doende zelfs van lieverlee den weg kon banen tot wat Java reeds voor
vijftig jaren had moeten. bezitten: een v r ij e uni v er sitei t.

Iv.

STELSEL TAN BESTUUR.

§ 264. Riezen of deelen.

De conclusie waartoe we geraken, is alzoo deze: Nederland bezit de
Kolonien, om zich ten haven opzichte te kwijten van de zedelijke ver-
plichtingen van voogdij. Aanvaardt nu ons Rijk doze grootsche taak
met holder bewustzijn, dan kan dit strekken om de veerkracht der natie
to verhoogen; haar in haar nationale eenheid te bezielen; haar to rich-
ten op een hooger levensdoel; en tegelijk het te enge levensterrein van
haar volksbeweging inerkelijk uit te breiden. Terwijl, ook afgezien hier-
van, dit koloniaal bezit ons prestige verhoogt door de nawerking van
een roemrijk verleden, en onze positie op het politieke schaakbord meer
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dan verdubbelt in beteekenis door het fcitelijk gewicht dat het ons bijzet.
Intusschen dient Nederland zelf te beoordeelen, of het die taak aan

wil en aan kan.
Immers, daartoe wordt geen mindere eisch gesteld, dan dat we: 1. een

troepenmacht op de been en een, vloot in zee houden, sterk genoeg om
onze politieke hoogheid over de bevolking dier Kolonien te handhaven;
2. dat we eon niet onaanzienlijk duel van de beste elementen onzer
rnaatschappij your de magistrate, paedagogische en industrieele be-
hoof ten dozer gewesten afstaan; en 3. dat we het risico aandurven, dat
bij eventueele verwikkelingen dit koloniaal bezit ons berokkenen kon.

Waar dan tegenover stoat, dat Nederland als souverein, behalve zijn
recorder prestige: 1. rechtstreeks beschikken kan over de regalia en
domeinen der Kolonien; 2. door het koloniaal bezit eon werkkring
ontsluit voor zijn overbevolking; en 3. zijdeli.ngs materieele hulpbronnen
opent voor zijn maatschappelijken bloei.

Ooordeelde nu ons yolk desniettemin dat dit v o o r d e e 1 kwalijk tegen
den last opwoo.g, en vond het geen hart meer in den boezem,
voor zoo verheffend levensdoel, desnoods tijdelijk, een deed van eigen
rust en schat to wagen, dan zou een zoo ontzield geslacht de core van
zulk een bezit ook niet meer waard zijn, en hoe eer hoe beter de
hand hebben of te trekken van een kostbaar pand, waaraan alsdan
nooit dan schade voor eigen zedelijke ontwikkeling en schande voor
?en eons zoo goeden naam te ontleenen viel.

Maar wil men die conclusie niet (en wat Nederlander zou ze, zonder
diep van schaamte to blozen, aandurven?); dan dient ook toegetast;
met bezonnenheld en heiligen zin; om een loop van z.akein te stuiten,
die de Kolonien tot eon socialen puinhoop maakt en ons demoraliseert.

§ 265. TV bedingen.

Zooals het nu staat, doet Indio ons geen g o e d en wordt door
ens Indio be do r ve n.

De kassiersrekening wordt telken jare verevend, maar in het nation ale
schuldboek wordt al ingedragen; en ingedragen dat het yolk er wel
Met ,aan denkt, en ens rijksbewincl er de oogen voor •dichtsluit, rnaar
dat het toch gezien wordt door eon Alwetend God en tegen ons roept
bij den Rechter der nation.

Hoe nu, em aan dit oordeel to ontkomen, de kerstening van onze
Kolonien door de maatschapp ij hier te lande heproefd, en door
het R ij k begunstigd dient te worden, werd aangeduid in ons vorig
artikel. En zOozeer is zelfs die kerstening, en wel die kerstening onverwijid
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en rechtstreeks, ons hoofdzaak en uitgangspunt, dat zonder haar elke
voogdelijke bemoeinig met de Kolonien ons arbeid om niet dunkt en
roekelooze verspilling van kracht.

Toch niet zoo, alsof hiermee reeds alles gezegd ware!
Juist toch orn zijn zedelijke meerderheid te toonen, heel t het Rijk 6Ok

zorg te dragon, dat het bewind over zijn koloniaal bezit vroed en
beleidvol zij; dat het r e c h t met hand en tand en ,onverbiddelijk, voor
en tegen een ieder, gehandhaafd worde; dat de geldhef fing doel-
treffend en gelijkmatig zij; dat de voorwaarde voor sociale
ontwikkeling zich vormen kunne; en dat de intellectueel zwakkere
in lander tegenover de sluwheid van den gewetenlooze indringer
veilig sta achter het schild van ons gezag.

§ 266. Bestuur.

Voor de bewindvoering over onze Kolonien dient de kracht
gezocht niet in de veelheid, maar in de instructie, de qualiteit en ,de
goede plaatsing van ens ambtenaars-personeel.

Wat aangaat de ins tructi e, behoort vast te staan, dat geen met
gezag bekleed ambtenaar dan oak met jets anders dan de uitoefening
van dat gezag to maken hebbe. Geen sprake dus van bemoeiing mag er
voor den ambtenaar zijn met eenige industrieele onderneming of gouver-
nements-cultuur; sprake evenmin van de altoos noodlottige vermenging,
die bewindsman en rechter in 66n persoon versmelt; maar sprake
uitsluitend van b e s tu ursdade n, ter handhaving van onze hooge
autoriteit en ter hooghouding van ons zedelijk prestige.

Niet minder leggen we nadruk op de qualiteit van ons ambtenaars-
personeel, die, veel meer nog dan hier to lande, de hoogste eischen
stelt. Niets is bedenkelijker dan de dwaling, dat Indio met minder toe
kan dan wij. Integendeel moet, wijl in Indio de contrOle der publieke
opinie zooveel geringer; de taak zooveel omvattender en de verleiding
tot misbruik zooveel gereeder is, in elken man, die ons clam. vertegen-
woordigen zal, een probiteit van karakter en zedelijken ernst woven,
als do gewone klasse van lieden noch bier noch ergens u biedt. 06k
op kennis; maar moor nog op beleid en rijpheid van zin; komt het
in zulk een exceptioneelen toestand aan; en een gouvernement dat, om
deze kostelijke ingredienten to winnen, en, eons gewonnen, to bewaren,
niet moor doet dan dusver ons Departement van Kolonien deed, kweet
zich stellig niet van zijn plicht.

En dan de plaatsing1
Music zou het zijn, to wanen, dat Nederland van dit goede personeel

voortdurend stof te over kon opleveren, om allengs heel het bestuurs-
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kader van Indie to bezetten. Tegenover het systeem, om telkens weer
een tak van bestuur onder Europeesch personeel te brengen, plaatsen
wij daarom het beginsel, om uitsluitend de „S pitze der B e h ö r d es"
gelijk onze naburen het noemen, uit het Moederland to nemen en,
cinder hen, den dienst te laten beheeren door wel onderlegde en in
strenge tucht gehouden zonen van de inlandsche aristocratic.

Maar dan ga die lijn van ens bestuur ook door tot op hot gewone
des s a h-hoofd, d. w. z. dat ook doze dorpschefs niet langer blijven
mogen wat ze dusver waren : een door ons gebruikte schaapshond om
de kudde tam te houden ; maar worden m o e ten personen, die, onder
toezicht, een welomschreven gezag uitoefenen en voor hun diensten
op vasten voet worden betaald.

§ 267. Rechtsveiligheid.

Rechtsveiligheid is, veer al wat mensch heet en onder elke
hemelstreek, de eerste en onmisbare voorwaarde voor de veredeling
van karakter en de ontwikkeling van .kracht.

Ontbreekt die, dan wordt de machtige tot knevelarij verlokt en zet
zich in het hart van den mindere een wrok, die nijd baart en Of
kruipend maakt Of verwildert. En daarom lette men er wel op, dat in
de quaestie van rechtsveiligheid niet maar de vraag steekt, of men
met of milder revolver to bed zal ga,an; maar veel meer het diep.
zedelijk vraagstuk: of ge de plooi, die in het volkskarakter kwam, bij
wilkeur en machtsmisbruik, alsnu door karaktertrekken van edeler
aard zult vervangen.

Daartoe nu is voor Indie drieerlei noodig, t. w. nauwkenrige
beschrijving van wat als recht golden zal; een strikt onpartijdige en
der zake kundige rechtspraak ; en een streng gedisciplineerde politic,
die wee t door te tasten.

Niet op invoering van Onze wetboeken, maar op codificatie, na
zuivering, van het in Indie geldend recht, komt het aan; want alleen!
dat wortelt in Indies historic en zit met weerhaken in de conscientie
der bevolking vast.

En zoo ook Met op een geheel Europeesche rechterlijke hierarchic
meet men aanwerken. Och, wat verstaan die lagere rechterlijke a.mbte-
naren, die zoo pas in Indie voet aan wal zetten, van taal, landaard
enonderlinge verhaudingen ? Maar op een inlandsche rechterlijke hier-
archic; aan een universiteit op Java zelf gevormd; en voor Wier
onpartijdigheid men waarborg vinde in deugdelijke, met Europeesch
personeel bezette, rechtbanken van cassatie en appel.
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En eindelijk, die rechtspraak moot er op zijn ingericht, om aan elken
inlander tegen onbillijke ambtenaren, en a,a,n den minderen man onder
hen tegen zijn sociale verdrukkers, recht to verschaffen. Een eisch, die
gesteld moot; niet alleen opdat de klager recht krijge; maar ook als
sleutel op het ambtenaarssysteem; wijl elk ander middel om inlandsche
ambtenaren in den band to houden hen Of tot schade van het gezag
vernederen zou, Of in het beste geval nooit meer worden zou dan schijn.

FINANCIEEL BERBER.

§ 268. Belastingwezen.

Moeilijker nog laat zich voor onze Kolonien een doeltreffende in-
richting vinden van het belastingweze n.

Een moeilijkheid, die nog aanmerkelijk verhoogd wordt door bet pijn-
lijk droeve feit, dat de vier beste middelen van ons tegenwoordig beheer,
t. w. de cultures, de landrente, de heerendiensten en de opiumpacht, ons
in zedelijken zin reeds ontvielen.

Wel staat hier tegenover, dat de valsche weelde, waaraan de cultures
onze Indische huishouding wenden, weer kan en moet ingekrompen en
dat de uitgave voor het toezicht op deze industrieen eons zal wegvallen.
Maar ,00k na aftrek daarvan; en zelfs na aftrek van wat voor vloot
en leger en hoog bestuur o. i. door het Rijk ware te kwijten; zal bet
budget van binnenlandsch bestuur voor de Kolonien toch nog steeds
een millioenencijfer blijven aanwijzen, dat niet dan met inspanning
uit Indies eigen middelen zal to bestrijden zijn.

Waarorn nu het Cultuurstelsel hiervoor niet duurzaam in aanmerking
kan komen, toonde ons tweede artikel reeds; terwijl, immers, de land-
rente, de heerendiensten en de opiumpacht al onder even onweerleg-
baar ,00rdeel bezwijken.

§ 269. De landrente.

De landrente toch, d. i. het stelsel om bij admodiatie een belasting
op het product over de dessahs om te slaan, en nu voorts de dessah-
hoofden voor de gereede betaling aansprakelijk te stellen, heeft er, blij-
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kens alzijdige ervaring, toe geleid, dat de dessah-hoofden dezen aanslag
uiterst wilkeurig en ongelijk verdeelen; hun vrienden er van vrijstellen;
er den kleinen man voor laten opkomen; en in den regel de helfti
meer innen dan het Gouvernement ontvangt. Een schandelijke toedracht
van zaken, die reeds afdoende met dit korte woord uit de nota van
den resident Van der Pool gesignaleerd is : „Er zou geen einde komen
aan de beschrijving van de vexatien, willekeurigheden, onderdrukkingen
en afpersingen, welke de landbouwende klasse jaarlijks van hare dessah-
hoofden ondergaat, ter zake van de inning eener belasting, welke nog
heden ten dage door de residenten en and:ere ambtenaren naar hunne
zinnelijkheid wordt berekend en aa.ngeslagen" 1 ). Een declaratoir, waarop,
om nog dezen eenen getuige to noemen, de heer Blommenstein, een
man van zeer behoudende politiek, in zijn vlugschrift „J a v a en de
J a vane n" het zegel drukt, als hij schrijft: „Met de landrente is het
schreeuwend, en men kan aannemen, dat er van den landbouwer mil-
licenen meer geheven worden dan de aanslag voor Java bedraagt!"

§ 270. De heerendiensten.

Even weinig bevelen zich de heel- endiens ten aan; eon betaling
van belasting in den arbeid, die, hoe ook reeds beperkt en aan haar
wildste loten besnoeid, toch ook zoo nog eon kanker blijft, die knaa.gt
aan den welstand van de inlandsche bevolking. Zulk een belasting toch;
in onvermengd Oostersche, huishoudingen, bij ontstentenis van voldoenden
geldsomloop, een noodzakelijk kwaad, maar ten minste in lien toestand
zelven eon gedeeltelijk correctief vindend; ontaardt in eon plage, van een
vloek vaak weinig verschillend, zoodra zulk een huishouding Westersche
elementen in zich opneemt; zich uit dien hoofde onevenredig uitzet; en
aldus door verbreking van het sociale evenwicht zijn correctief kwijt
raakt. Waar geld kan gogeven, en your dat geld arbeidskracht gehuurd
worden, is heerendienst doellooze krachtsverspilling; levert gebrekkigen
arbeid; kweekt wilkeur; en houdt den man, die ze prmsteert, zedelijk
ten onder. Over het hierin schuilend kwaad is de stem dan ook bijna
eenparig en zelfs mannen als de heeren Smissaert en De Sturler, wier
getuigenis men aan de overzij Met Licht wraken zal, schreven, de een
„Vooral is het. noodzakelijk dat de afpersingen, vaak onder don schijn
van heerendiensten gepleegd, gestrengelijk worden to keer gegaan;"
de ander: „Men klaagt over rnisbruiken die gemaakt worden van de
heerendiensten. Die klachten erken ik voor gegrond!"

1) Zie K o I. V er s la g. 187;. Bijlage N, pag. 20.
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§ 271. De opiumpacht.

De o piumpacht eindelijk kan geen stand houden tegen de dubbele
bedenking, dat en elke verpachting van welk middel ook tot misbruik
aanleiding geeft, en de opiumpacht speciaal de overheid medeplichtig
maakt (aldus geld uit zonde slaande) aan het zedelijk ondermijnen van
de Javaansche bevolking. Volsta daarbij voor het kwaad, dat elke ver-
pachting voor Indie met zich brengt, d i t getuigenis van den minister
G. L. Baud: ,,dat men, zijn plannen volgende, er toe geraken zou, om
de zoo drukkende en tot vele vexati6n, afzettingen en straffen aan-
leiding gevende verpachte middelen, grootendeels, zoo niet geheel, of
te schaffen" 1). En gunne men ens voor het speciale kwaad, dat in de
opiumpacht schuilt, de verwijzing naar wat in een der vorige hoofd-
stukken van de benioeiIng der overheid met de hoereriji is gezegd: als
geldende in gelijksoortig geval, opzichtens het zedelijk karakter der
overheid, ook hier een even gestrengelijk afkeurend oordeel.

§ 272. Conversie van een industrieelen in een publiekrech-
telijken last.

Tegenover dezen viervoudigen misstand nu zou men, ter herstelling
van gerechtigheid, behooren uit te gaan van het beginsel: dat aan
regeering uit de hulpbronnen van Java en zijn bevolking ongeveer
gelijke inkomsten als thans gewaarborgd dienden to blijven, maar ge-
converteerd in een publiekrechtelijk zuiverder, zedelijk onberispelijker,
en gelijkmatiger vorm.

We zijn niet overtuigd, dat de last voor Indie te z w a a r, maar wel
dat hij v erkeerd drukt.

Met terzijzetting van de cultures is dezerzijds dus voor den Javaan
niet bedoeld een ondankbare vrijstelling van lasten, maar w el ee n
conversie van ,een industrieelen in eon publiek.rech-
telijken 1 a s t. In de cultuuropbrengst schuilt: a. een pacht van den
bebouwden grond; b. arbeidsloon; c. kosten van bereiding en vervoer;
d. rente van kapitaal; en e. belasting van bodem, bedrijf en product.

Da t vermengde nu warre men uiteen. Inne de belasting als belasting.
Betale het arheidsloon voluit. Doe het land zijne pacht opbrengen.
Schenke aan zorgvuldige bereiding haar eigen industrieele kracht. En
late het kapitaal zijn rente vinden langs den weg van koop, van pacht
of van hypotheek.

Dit kan, blijkens de met name op Ceylon verkregen resultaten, ten
gevolgo hebben; 1. dat de roofbouw, door intensiever bouw vervangen,

1) Zitting van 14 Islaart 1849. Bijhl. v. 59.
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bij aanwending van gelijke kracht, de opbrengst schier verdubbelt; en
2. dat de zorgvuldiger bereiding de qualiteit van het product derwij's
verbetert, dat de prijs 11 pCt. opgaat. Verschillen, voor het minder
vruchtbare Ceylon aanwijsbaar in doze sterksprekende cijfers, dat Java
drie katties op hoogstens t i e n boomen oplevert, terwijl gelijk getal
katties in Ceylon van vier boomen zijn geplukt; en dat de op
Javaansche wijs bereide native coffee met gemiddeld f 0,48, tegen
de beter bereide plant a t i o n-c o flee van f 0,55 per picol het onder-
spit doff.

Reeds in deze elf procent op de qualiteit zouden dus, des vereischt,
de gegevens aanwezig zijn, om, met vrjlating van de helft der th.ans
bij de cultures ingedeelde personen voor anderen arbeid en met behoud
voor het Gouvernement van reeel gelijke inkomsten als thans, voldoende
rente to bieden aan het Europeesch kapitaal.

§ 273. Opheffing van 't eultunrstelsel en daarbij behoorende
maatregelen.

Het doel zou dan moeten zijn, er door geleidelijken overgang allengs
toe to raken, dat al het domein (woest of reeds bebouwd) in erfpacht
uitging; de Javaan, van cultuur en heerendienst ontlast, vrij kwam,
om, tegen onverkort loon, geheel dit domein te bewerken; en dat dan
door de pachters aan het Rijk voldaan werd pacht en grondbelasting,
patent en uitvoerrecht. Een verhoudin.g, waaruit dan, na het vormen
van nieuwe kampongs en het zich ontwikkelen van een natuurlijken
toestand, geleidelijk de mogelijkheid zou geboren worden, om later het
alsd.an prijzig geworden erf met voordeel te verkavelen en door amor-
tisatie, uit de opbrengst, van rijksschulden, een duurzaam vast gewin
to verkrijgen in mindering van rentelast.

Gepaard hiermee zou alsdan de vijfvoudige maatregel behooren to
ga.an: 1. dat geheel Java kadastraal opgemeten en de landrente in een
gelijkmatige grondbelasting werd omgezet; 2. dat de heerendiensten
afkoopbaar werden gesteld; 3. dat de dessah-hoofden een vast aantal
opoenten op de grondlasten ontvingen; 4. dat de opiumverkoop gebracht
werd onder de licentie n; en d.at 5., wijl in- en uitvoerrechten
regalia zijn en het Rijk der Nederlanden, als ten deze souverein,
toch Met a.an zich zelf kan betalen, de Nederlandsche vlag geoordeeld
werd een handelseenheid tusschen Nederland en zijn bezit te vormen,
die rechten heffen kan en moet van wat onder de vlag van andere,
nation uit- en ingaat, maar nooit van vracht die uit- of inzeilt cinder
onze eigen driekleur.

Veer het Indisch Bestuur zou dan ter beschikking komen alle bate
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van verbeterde grondbelasting enz., met uitzondering van het domein
en de regalia, als in- en uitvoerrechten, vischvijvers enz.; terwijI aan
het rijksbeheer over de Kolonien zou ten goede komen: de opbrengst
van pacht, patent en grondbelasting op het domein, alsmede de rechten
van in- en uitvoer en verdere regalia.

Waartegenover dan staan zou, dat het rijksbewind zelf zijn gouver-
neur-generaal bekostigde, die als rijkscommissaris bij het Indisch bestuur
zou fungeeren; zelf de douanenwacht aan de grenzen betrok; en zelf
een aanmerkelijk deel van vloot en leger onderhield, om desnoods de
Kolonien in onderwerping to houden en bedwang.

Niet geheel de militaire macht; want een deel van vloot en leger
zou de Kolonie toch moeten onderhouden: ook indien ze volstrekt
autonoom ware. Maar wel dat andere deel, dat men in Indict op staanden
voet zou afdanken, indien men onzerzijds, uit gebrek aan zedelijke
veerkracht en tekort aan nationaal besef van eigenwaarde, roekeloos
den band met Indict verbrak.

§ 274. Bescherming tegen exploitatiezucht van den particulier.

En dat ander deel moet daarom rechtstreeks onder het rijksbewind
blijven, overmits Nederland aan plichtsverzaking schuldig zou staan,
indien het de aan zijn hoede toevertrouwde volkeren ooit ofte immer
in handen speelde of overliet aan de kleine groep van Europeesche
herkomst, die ha,ar tabernakelen in de tropische gewesten opsloeg.

Den goeden Loch niet to na gesproken, is het onbetwistbaar, dat deze
dungezaaide kolonisten niet door zedelijke, maar uitsluitend door finan-
cieele motieven tot deze overbrenging van domicilie besloten, d. i. om
door huwing van eigen kapitaal en intelligentie aan Java's bodem en
werkkracht een hooger winst to maken, dan de verhouding in het
M,oederland toeliet. En het is deswoge, dat we ten slotte nog afzonderlijk
klem le,gden. op de zedelijke verplichting van het rijksbewind, om en
tegen het Indisch bestuur en tegen den Europeeschen ka,pitalist de
rechten van den inlander op een vrije ontwikkeling, naar eigen aard
en inborst, to beveiligen.

Want dit versta men wel: men mag de revolutie van het Cu 1-
tuurstelsel niet ,ontloopen, om .zich de revolutie der doctri-
naire poli ti eken in de armen to werpen.

Wat men doen mag en moot, is: de strak toegeregen snoeren van
het keurslijf tosser maken, om aan het leven zijn vrije beweging to
hergeven. Maar of dit leven, eenmaal vrij gemaakt, zich, cm dit eerie
to noemen, oommunaal dan wel individueel ontwikkelen zal, dit en
zooveel meer sta,at niet aan re.glement of ordonnantie ter beoordeeling,
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maar aan Hem alleen, die ook aan Indies volken een eigen aandrift
inschiep en naar die aandrift ze leidt.

IV.

's RIJKS BEZIT BUITEN JAYA.

§ 275. De buitenbezittingen.

In den Indischen Archipel vormt Java het natuurlijk middelpunt van
ons koloniaal bezit. Ligging; aard en cijfer van bevolking; historie en
bodemsgesteldheid, dragen hiertoe bij.

Toch mag het bezit buiten Java daarorn aan dit koloniale centrum
nog niet opgeofferd; iets wat dusver maar al te dikwijls in tweeerlei
opzicht geschied is; en wel ten eerste, doordien men het op Java,
ingevoerde regeersysteem pasklaar achtte voor heel den Archipel; en
ten andere, •vermits men, em Java niet be kort te doen, de buiten-
bezittingen meest stiefmoederlijk afscheepte.

Voor zoover ook hierbij de beginselen van staats- en volkenrecht
betrokken zijn, moest ons rijksbewind er daarentegen naar streven, om:
1. zijn souvereiniteit over den geheelen Archipel nit te breiden; 2. die
souvereiniteit niet dan uiterst langzaam en gelijdelijk te laten rood-
werken; en 3. onder het schild dier souvereiniteit voor elk eiland zich
then eigendommelijken toestand te laten ontwikkelen, die bij den aard
van zijn bevolking en zijn geographische ligging past.

Do Archipel vormt metterdaad een groep van eilanden, die saam- en
bijeenhoort. Lotgemeenschap is voor deze groep dus het best en natuur-
lijkst. En is Nederland nu eenmaal feitelijk souverein in ruim twee
derden van zijn bewoonde uitgestrektheid, dan ligt het voor de hand,
dat ook onder Onze vlag de herzameling van deze verstrooide eilanden
tot een volkereneenheid plaats vinde.

In zOOverre spreekt dan ook in de neiging van de mannen te Batavia,
om ens bezit steeds verder uit te breiden, slechts de uiting van een
natuurlijken drang, en moet zelfs de poging, die men bij Kotta-Radjah
deed, om altha,ns van Sumatra's Noordkust elke andere Europeesche of
Amerikaansche souvereiniteit te weren, allerminst op ondoordachbe,
wijze, gewraakt. Zoo weinig gewraakt zelfs, dat veeleer de onverschil-

23
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ligheid, wa,arme'e men op Buitenzorg de Noordkust van Borneo geworden
Het en bij het ,overgaan van de Soeloe-eilanden aan Spanje toezag, als
blijk van bekrompen politiek en weinig berekenend beleid dient afgekeurd.

Gelijk toch immers uit de door het Handelsblad publiek gemaakte
correspondentie tusschen den hoer Woudrichem van Vliet en den hoog-
leeraar Leone Levy blijkt, is de neerzetting bij Brungi wel terdege nog
in een tijd geschied, teen eon Engelschman geen andere souvereiniteit
kon aanvaarden dan ten behoeve van Eng:elands Kroon; terwiji ander-
zijds de nu publiek gemaakte stukken over den afstand van de Soeloe-
eilanden aan Spanje zeer emstiglijk de vraag doen rijzen: in hoeverre
het aan den Sultan van de Soeloegroep behoorende stuk van Borneo
duurzaam vrij zal blijven, of wel mee overgaan onder het gouverneur-
schap van de Philippijnen.

§ 276. Hun eigendommelijkheid eerbiedigen.

Doze tactiek van lijdelijkheid nu dunkt ons in hooge mate bedenkelijk,
en, zien we wel, dan moest men, zoo op het plein als op het Buiten-
hof to 's Gravenhage, standvastiglijk het doel voor oogen houden, om
alsnog op Borneo en elders geheel de vrije hand te verkrijgen en onze
souvereiniteit, langs vredelievenden weg en bij minnelijke schikking,
over geheel het grondgebied van den Archipel uit te breiden.

Dus niet op Atjeh door overhaaste vredebreuk en met onevenredig
geweld. Dit toch ruineert ons militair en financieel; geeft ons prestige
eon knak, zonder onzen invlo •ed te verhoogen; en staat, door rechts-
krenking, in moreelen zin, aan verdere uitbreiding van ons gezag eer
in den weg.

Niet vreezen, maar welkom heeten en zegenen; en dies ontzien
meet men de verschijning van Neerla.nds vlag op doze eilanden-groep.

Eerst dan zijn we tegenover God en menschen verantwoord!
Pit brengt dan tevens met zich, wat we in de tweede plaats aan-

stipten, dat de vestiging van onze souvereiniteit uiterst langzaarn moet
voortschrijden. Een fort aan den mond van bevaarbare rivieren en bij
baaien of havens met redelijken diepgang, ware voorshands het eenig
noodige; maar dan ook het op elk punt van den Archipel voor ons
onmisbare. En indien we, in stee van honderd millioen tusschen Poeloe-
Penang en Kotta-Radjah to verspelen, voor dat goede geld, en in Atjeh,
en op Borneo, zulke forten hadden aangelegd, zou onze naam vrijwat
minder geleden hebben en onze feitelijke macht thans vrijwat beter
gevestigd zijn. Zulke forten toch, mits met goeden torpedodienst voor-
zien, en aldoor in voeling gehouden door e e n gestadiglijk kruisend
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eskader, konden uitnemend wel voor den daar to duchten vijand onneem-
baar gemaakt worden, en zouden, als handelsstations; met heffing van
rechten voor de vreemde vlag; zichzelf van lieverlee bedruipen en
een zegen voor de bevolking kunnen zijn.

Vooral indien men ook op het derde punt lette, t. w. om op elk
eiland met den eigen aard van de daar wonende volken to Trade to gaan.

Een Sumatraan in het gareel to willen dwingen, waar de Javaan zich
in buigen liet, is een •onvergeeflijke fout. Er zit ook in deze nog half
wilde volken wel terdege een onderscheiden karakter. Wat den Javaan
een vanzelfheid dunkt, krenkt den Sumatraan op het bitterst. En
daarom: vorderen zullen we in den Archipel eerst op blijvenden voet,
als elk dezer eilanden een man van energie aan het hoofd zal hebben:
die, „land en luyden" kennend, kiest wat bij hen wortelen kan en
schept wat vat heeft op hun gemoed.

Waar ten slotte nog bij sta, dat ook het zendingswerk, om organisch
den Archipel to bewerken, niet rusten mag of kan, eer het van den
zoom en den buitenkant en den bijna vergeten omtrek naar het hart
en het centrum van deze volkerengroep zijn beste krachten saamtrok.
Want in emst, wie, met de kaart voor zich, die vele stations in
Minahassa, op Almaheira en Nieuw-Guinea, met dat karig bezetten van
Java en Madura vergelijkt, die voelt toch, dat de Christophobie van
het Gouvemement hier met de weinig middelpuntzoekende neiging
van do zending heeft saa,mgewerkt, om een verhouding in het leven to
roepen, die juist het omgekeerde is van wat ze moest zijn.

§ 277. Suriname.

Ook over Suriname moeten we, tot ons leedwezen, kort wezen. Toch
niet zoo kort, of er sta bier een woord van ernstig protest tegen de
onverschilligheid en koelhei•d, waarmee het prachtig bezit van deze
kolonie gemeenlijk op hours en markt ten onzent bejegend wordt.

Immers, Suriname behoort tot onze oudste aanwinsten; is niet minder
dan vijfmaal zoo groot als heel Nederland; had jaren van productie tot
een totaal (naar de tegenwoordige geldswaarde) van meer dan dertig
rnillioen; kende zijn tijd teen het heel Java in opbrengst van stapel-
producten overtrof; kan als Amerikaansche kolonie hoogere politieke
beteekcnis verkrijgen dan onze Oost; ligt merkbaar dichter bij ons;
heeft in de stations der Moravische broeders een toonbeeld van geslaagde
zending; en kon in de toekomst, als de Archipel onder de zuiging van
Australia raakt, voor onzen handel nog wel eons belangrijker worden
dan Insulinde.
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En toch, hoe bitter ellendig en schreiend droef is het in deze heerlijke
kolonie gesteld! Van de 2800 vierkante geogr. Mijlen, die het op den
bodem beslaat, zijn er weinig meer dan 10, zegge: ti e n, in bebouwing;
in een land, vijfmaal zoo groot als heel Nederland, wonen niet meer
menschen dan in het eerie Utrecht; de sterfte overtreft er de geboorte;
de productie is tot op een tiende van vroeger gedaald; de afgoderij
neemt er, blijkens het la.atste koloniaal verslag, toe; plantage bij plantage
ligt woest en verlaten; de kolonisatie aan de Saramaeca is op het jam-
merlijkst mislukt; Nederland mag jaarlijks eenige tonnen bijpassen;
en naar West-India te gaan geldt in on.ze publieke opinie reeds als
zoo doorslaand bewijs van algeheele onbruikbaarheid, dat ook de sociale
toestanden er waarlijk niet schitteren.

Eerste oorzaak hiervan was ongetwijfeld de te groote weelde, die
in het midden der achttiende eeuw de toenmalige kolonisten verslapte
en ontzenuwde; hiun de kracht roofde om het hoofd te bieden aan de
tegenspoeden, die herhaalde oorlogen; door belemmering van de slaven-
markt en van productie-uitvoer; met zich brachten; en ze al te willig,
door verpanding van hun goed aan Amsterdamsche kapitalisten, onder
de macht zett'en van een vreemde hours. Vooral in 1770 werd dit
opnemen van Amsterdamsch geld een razernij, die in weinig weken
schier heel de kolonie om haar onafhankelijkheid bracht, en een schuld
van 50 millioen	 thans 150 millioen) op het bebouwde erf vestigde.

Dit brak natuurlijk de energie. Voor vreemden werkt men niet. Zoo'
dunden de kolonisten en kwamen de zetbazen; hierdoor week het pit
uit industrie en landbouw; en het resultant was, dat reeds lang voor
de slaven-onteigening de koloniale luister was gebluscht. Die ont-
ei waarvan de Belden natuurlijk meest aan Amsterdamsche beeren
ten goede kwamen, sloopte toen het weinige dat nog was staan gebleven;
en deed een tijdlang de meening veld winnen, dat er met deze kolonie
niets meer viol uit to richten. Meer dan Bens is zelfs over haar verkoop,
vooral door Indo-m anen reeds gedacht!

§ 278. Yergelijking met Britsch-Guyana.

En toch, voor zulk een moedeloos en onvaderlandsch oordeel bestond
allerminst oorzaak.

Vlak naast Suriname ligt Demerary, Berbice en Essequebo, die;
vroeger ens toebehoorend, en nu onder Engeland gekomen; gelijk lot
met Suriname deelden, en oak wel in een ver van bloeienden toestand
verkeeren, maar er dan toch merkbaar beter aan toe zijn.

Terwijt Suriname bij ons bedelen moet, komt Britsch-Guyana uit
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en houdt soms zelfs over. Het had toch in '71 slechts 338,000 P. St.
uitgaaf tegenover 379,000 P. St. inkomst, en in '77 niet meer dan 344,000
P. St. kosten, tegenover 364,000 ontvangst. Op een driemaal grootere
bevolking besteedt het 's jaars slechts vier millioen, terwijl ons beheer,
bij gelijke reden, er vijf zou kosten. De uitvoer bedraagt er eon
totaal van circa dertig millioen, tegen drie a vier millioen in Suriname,
wat bij gelijke verhouding tien millioen moest zijn. Dienovereenkomstig
gebruikte de handel er dan ook 200,000 ton scheepsvracht, tegenover
slechts 20,000 ton in onze Kolonie; wat wederom, bij gelijke reden van
bevolking, 65,000 moest zijn. Terwijl we alleen in het schoolwezen,
dank zij de uitstekende diensten der Moravische Broeders, op een be-
volking van 60,000 zielen in Suriname met 5000 scholieren, tegenover
16,000 in Britsch-Guyana, bij een populatie van driemaal meer, een
eervolle positie innemen. Vooral aan vierderlei hangt dit, t. w. a. aan
ons regeeringsreglement; b. aan de mislukte kolonisatie; c. aan het
karakter der in de Kolonie toongevende kringen; en d. aan het gemis
van ondernemingsmoed bij het Nederlandsch kapitaal.

279. Critiek op den bestaanden toestand.

Niet alsof ens regeeringsreglement voor Suriname geen kostelijke
elementen zou hevatteh. Denk slechts aan artt. 107 en 159, die we
voor Java en ons eigen land aan Paramaribo benijden. Art. 107 toCh
hepaalt nu reeds juist wat wij voor de Oost wenschten: t. w. dat de
gouverneur en het militair niet door de Kolonie, maar door het Rijk
worden bekostigd; slechts met de kapitale fout er bij, dat men desniet-
temin domein en regalia aan de Kolonie overliet; wat uiteraard onge-
rijmd is. En art. 159 regelt het onderwijs juist in dier voege, als wij
dit voor Nederland en de Oost wenschen zouden: t. w. door de

bijzondere school als regel to stellen en de overheids-
school aanvulling to doen blijven; gelijk men weet, met
uitnemend resultaat 11.

De lout van dit reglement schuilt dan ook elders. Dharin namelijk, dat
men, naar Engelsch model gecopieerde wetten voor een niet-Engelsch
publiek uitvaardigend, het heft uit handen heeft gegeven eer het tijd

1) Art. 158. Het geven van onderwijs staat vrij aan een iegelijk, die voldoende bewijzen
van bekwaamheid en zedelijkheid levert.

Art, 159. Zooveel de middelen gedoogen, zorgt de overheid, dat het lager onderwijs de
verkrijging der allereente kundigheden onder het bereik brenge ook der minvermogenden.
Zij doet dit door ondersteuning van bijzondere of oprichting van openbare scholen.
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was. De instelling van Surinames kolonialen raad; in alles een na-
bootsing van de Engelsche parlementen, met recht van amendment,
wetgevend initiatief en budgetrecht; is bij , zoo dun gezaaide, zoo wijd
verspreide en sociaal zoo achterlijke bevolking, een politieke misgreep
geweest, to meer nu men die, orn toch ,kiezers to vinden, kiezen liet
over heel het territoir. Dit inzetstuk toch in de koloniale machine mist
de zedelijke kracht, em constitutioneel to werken; deelt de verantwoor-
delijkheid; en breekt de energise van den gouverneur.

Even nadeelig werkt nu nog de mislukte kolonisatie aan de Saramacca
na; een der droefste bladzijden uit ooze historic; van Hollandsche
landverhuizers die letterlijk zijn opgeofferd; en weg zijn geslonken als
sneeuw veer de zon. Ondanks de gunstige getuigenis van Dr. Landre,
Dr. Dumonthier, Jhr. Van Sypestein en anderen, blijkt het ook nu weer
uit het koloniaal verslag, dat de Nederlandsche beer er niet op is
aangelegd om in zulk een tropisch klimaat zelf te spitten. Negers, koelies
en Chineezen zijn de eenige werkkrachten, die men duurzaam op zulk
een terrein bezi,gen kan. En een kolonisatie van Suriname zal nooit
in lets anders bestaan kunnen, dan in het derwaarts overbrengen van
domicilie door ondernemende kapitalisten, knappe industrieelen, geschikt
personeel voor opzichters en lieden voor kleine industrie. Zeer ten
onrechte trekt men derhalve uit het teen mislukte plan nadeelige
conclusion tegen het zich vestigen in doze kolonie. Maar de verkeerde
indruk is eenmaal zeer diep in de publieke opinie geprent. En bet
duurt lang eer zulk een indruk weer uitslijt.

OOk schuilt er kwaad in den sociaal lagen toestand van de toongevende
kringen. De sociale atmiosfeer is er niet gezond, en kan dat niet zijn,
wijl een droef verleden nog nawerkt en er lucht en frissche beweging
ontbreekt. Herinner u slechts het feit, dat een man als Dr. Zaalberg de
daar als „herder" begeerde was; en, wilt ge, dit andere, uit het kolo,-
niaal verslag van dit jaar, dat er op de 203 van Hervormde zij gedoopten
158 onechte kinderen waren er slechts 45 echte. Dan zijn de Engelsche
kolonisten een ander slag van lieden, die, waar ze ook komen, beginnen
met eon kerkelijk middelpunt to zoeken, en van daar uit de digniteit
der menschelijke persoonlijkheid laten stralen over omgang en heroep.

En wat aan al dit gebrekkige den doorslag ten kwade geeft, is de
couponknipperij van onze Nederlandsche kapitalisten; het pitlooze van
ons jonge Holland; en het uitgeputte van een door sociale zonde
ondermijnde natie hier te lande, die, nauwlijks in staat zelve op de
been to blijven, de kracht tot assimileering van andere landstreken
totaal verloor.
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§ 280. Holonisatie van Suriname.

Het zou er derhalve heen moeten, dat men (wat volkomen consti-
tutioneel ware) op grond van het rijkssubsidie, de macht van den gou-
verneur weer onbeperkter maakte; een energiek man van deze onbeperkte,
rnacht tot herschepping en bezieling van de Kolonie gebruik het maken;
de ingezetenen sociaal vooruithielp; en desnoods vreemd kapitaal en
vreemde ondernemers naar den overrijken bodem henenlokte.

Ziet men te Amsterdam dan, dat er goud en meer dan good uit dien
bodem te kloppen valt, dan zal men, als anderen het leergeld hebben
betaald, ook wel durven. En dan kan en zal het beter worden,
men er geen kapitaal heenstur e, maar er zelf met zijn kapitaal
heenga, met het besluit om er zich duurzaam te vestigen. Onpersoonlijke
vereenigingen nutten een kolonie niet. Per s o n e n moeten er heen,
die wat weten en wat willen. En indien deze de staats-immigratie zelf
overnemen; aan de koelies en Chineezen op de plantages zelf onderkomen
verschaffen, om muiterij bij opeenhooping te keeren, en de Christen-
zendelingen aanmoedigen vooral onder deze koelies te arbeiden, dan
kan hier, bij wijze van overgang, een feodaal verband tusschen planters
en werkvolk ontstaan, waarbij beiden welvaren.

Het Gouvernement zou daarbij niets te doen hebben, dan rechtsveilig-
heid voor planter en koelie beiden te waarborgen; de afvoerwegen en
kreken good te houden; en door in kaart brenging en opmeting van
terreinen die vollediger kennis onder de Nederlandsche bevolking te
verspreiden, die voor het wekken van den ondernemingsgeest geeischt
bleek.

§ 281. Defensie van 's Rijks bezit over zee.

En komt, men dan ten slotte nog op de hoogst gewichtige vraag naar
de defensie zoo van deze als van onze Oost-Indische bezittingen,
dan stemt ieder toe, dat alleen tegenover Engeland een gestadig op
zijn hoede zijn zaak is. Van andere mogendheden hebben we c1.6,arom
niets to vrezen, wij1 Engeland nooit ons koloniaal bezit in handen
van Frankrijk of Duitschland zou laten overgaan. En de c h i m e r e s,
veer nu vier jaren voor het opstoomen van een Turksche vloot naar
Atjeh gekoesterd, zullen; nu die Turksche vloot haar onbeduidendheid,
zelfs tegenover Russische schepen van veel kleiner charter, heeft doen
uitkonten; wel door niemand meer worden gedeeld!

Maar Engeland is gevaarlijk. Gevaarlijk om zijn schier eindeloos
assirnilatie-vermogen en zijn onverzadigbare hebzucht, die met de Trans-
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vaal en Afghanistan heusch nog niet aan Naar laatste bete toe is.
Maar zou bovenal gevaarlijk worden, indien'de antinomie tusschen

St. James en Berlijn-Petersburg zich nog scherper ontwikkelde, en men,
in ons tusschen beiden inliggen, een dekking van zekere grenzen zocht.

Dan zou Engeland ons wel weer de goede diensten van het begin
dezer eeuw willen bewijzen: ,,om onze Kolonien in bewaring
te nemen."

1VIaar juist dit vooruitzicht doet darn ook de vraag rijzen, of wij
dan toch niet van vroeder zin blijk zouden geven door ons tijdig melt
een andere mogendheid te verstaan, aan wie wij c. q. ens bezit in
bewaring zouden g eve n.

Juist door zijn eigen precedent heeft Engeland ons recht daartoe, en
wat ,ORS zelf en wat daze andere mogendheid betreft, onbetwistbaar
gemaakt. Welke mogendheid hiervoor alleen in aanmerking zou komen,
is licht to gissen. En zou dan al, bij tractaat voor zoo goede diensten
(bleef het slechts be waringsta a k) in geld, en, word het oorlog
om onzentwil, dan in land, behoorlijk loon door ons to kwijten zijn,
dan vergete men niet, dat Engeland voor zijn diensten het loon een-
voudig nam, en weer nemen zou n.aar eigen goedvinden;
en verlieze evenmin uit het oog, dat reeds de wetenschap dat zulk
eon tractaat bestond, Engeland; juist em geen derde macht in de
Oost-Indian te doer opkomen; licht van elken aanval op ons koloniaal
bezit deed afzien.



TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

DE SOCIALE QUAESTIE.

Zij erkent de noodzakelijkheid om ook door
middel van onze wetgeving, beter dan thane,
er toe mede te werken, dat de verhouding
tusschen de verschillende maatschappelijke
standen zooveel doenlijk beantwoorde aan de
eischen van Gods Woord. (Program, Art. 19).

1.

TERUGHEER NAAR GODS WOORD.

§ 282. Het probleem.

De sociale quaestie stelt het probleem: welke wijziging er in den
politieken en socialen toestand zij aan te brengen, teneinde een meer
bevredigende verhouding in het leven te roepen tusschen hen, wier
kapitaal in hun handigheid en hun spieren zit, en die anderen, wier
schat in hun geestelijke of financieele meerderheid bestaat.

De verhouding tusschen deze beide bestanddeelen der menschelijke
samenleving is thans gestoord.

Gestoord op een wijze, die over en weer soms reeds op lijfsbehoud
bedacht deed zijn; daardoor den toestand spande; en op tal van pun-
ten reeds tot bloedige botsing aanleiding gaf.

Len heilloos tusschenbedrijf, waardoor almeer in tamelijk wijden
kring het intran s i gen t e gevoelen post vatte, dat zich zonder
plundering of bloedbad geen ontspanning van den toestand meer denken
laat, waartegenover dan nog slechts in kleiner kring de hope leeft op
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geleidelijke hervorming, door k e e r in de begrippen; door tern g-
k eer tot godzaliger zeden; en door ommekeer in de wet.

Met welk intransigent ,gevoelen hier dan bedoeld is, zoowel
da,t der commun.ards en sociaal-democraten, die niets van
het bestaande ,overeind willen laten; als dat der reactionairen
en satisfait s, die niets in het bestaande willen veranderen.

Hoezeer tech op het stuk van beginsel als polen tegen elkander over
staande, komen sociaal-democraten en reactionairen hierin overeen:
dat beiden bij de inrichting der maatschappij uitsluitend op hun eigene
belangen willen gelet hebben, zonder zich aan de onmisbare levens-
voorwaarden der door hen gehate klasse to storen.

Heider lens is alzoo: niets of alles.
Tot „buigen" ongezind, willen ze het beiderzijds op een ,barsten"

doen aa,nloopen; verwachtende de een daarbij den triomf van vuistslag
en dolksteek, de ander van sabelhouw en militair geweld.

En tervvijl nu doze reactionairen onder alle partijen schuilen, komt
hiermee tevens tot e 1 k dier partijen de vraag, of ze, als politick
geheel Iijdelijk zulk een d a c a p o van 1789 willen inwachten; dan
wel, voorzoover heur invloed reikt, links en rechts doze intransigenten
door vroed beleid beschamen.

Een vraag, door „Ons Program," ook voor wat de wetgeving
aangaat, op ondubbelzinnige wijs, niet slechts toestemmend beantwoord,
maar beantwoord met een toestemming, die, meer nog, als onontwijk-
bare noodzakelijkheid, gepostuleerd wordt uit Gods Woord.

§ 283. Tiervoudige oorzaak.

Tot het ,ontstaan van deze wanverhouding tusschen de twee hoofd-
bestauddeelen der maatschappij heeft velerlei meegewerkt.

Op den voorgrond sta daarbij het meest verblijdende, t. w. de on-
loochenbare voortschrijding van de lagere klasse in ontwikkeling. Niet
alsof we voor de schaduwzijde van doze ontwikkeling geen oog hadden;
of ,00x aan een intelligenter ontwikkeling, die met de zedelijke formatie
gepaard gaat, zulk een waarde hechtten; maar opgevat in den zin, dat
de lagere klasse der maatschappij, als geheel genomen, haar blik allengs
verruimd, haar inzichten verhelderd heeft en beter bekwaamd werd
tot zelfstandig optreden.

Daarnaast plaatsen we den ongelooflijken ommekeer, die in den
toestand is to weeg gebracht door de verbeterde aanwending van den
stoom als motorische kracht en de machine als instrument. Hierdooir
toch is het kapitaal bijna geheel aan zijn vroegere afhankelijkheid van
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de arbeidskracht ontkomen; is spierkracht, vindingrijkheid en over-
geleverde kunst van bewerking een veelszins dood kapitaal voor den
arbeider ,geworden; werd een behandelen van machinerieen naar voor-
schrift schier al 's werkmans waarde; en leidde, helaas 1 het tooveren
met ijzeren machines er den kapitalist toe, om, geheel materieel, nu ook
in zijn daglooner niets dan eon vleeschen machine te zien, die
men, onklaar geworden, afdankt, of wegwerpt, nadien ze versleet.

Een derde :oorzaak ligt in de steeds toenemende overbevolking, die;
ontstaan tengevolge van de meerdere productie en gereeder distributie
der waren, en hevorderd door korter oorlog, minder heftige epidemic,
luchthartiger zeden en betere hygiene, de beschikbare werkkracht on-
evenredig vermeerderd heeft en de monden meer maakte, dan de oven
brood lever& om ze to voeden.

§ 284. Invloed der revolutiebegrippen.

En in eon maatschappij, die reeds door doze viervoudige oorzaak
op zoo bedenkelijke wijze uit haar voegen gerukt lag, wierp nu de
revolutie te kwader uur haar onheilige fakkel, om het geloof weg to
zengen; de zedelijke banden vlam to doen vatten; en de godslasterlijkste,
zoo moreele als sociale en politieke hersenschimmen, als een waanzin
te doen insluipen in hoofd en hart.

Een kwaad, dat naar boven en naar heneden al even verderfelijk
in zijn working Meek.

Door de uitslijting van het geloof toch, verving bij den daglooner
een wrok en maaksel des wrevels de vroe:gere tevredenheid en, berusting
in den wale van zijn God; en ging bij de hoogere klasse de teederheid,
de deernis, de barmhartigheid er uit, om plants to maken voor een
roekeloos egoisme, dat, hard tegen hard ingaande, de bitterheid nog
bitterder uitneep.

Al even noodlottig werkte de losmaking der zedelijke banden van
vertrouwen en aanhoorigheid en aanhankelijkheid, die eertijds den dag-
looner aan zijn loongever bonden, door alsnu geheel de wederzijdsche
verhouding op de scherpte van een zielloos contract to zetten, waardoor
men elk oogenblik van elkaar of was, en daarom, in den tijd dat het
contract liep, in zoo veel doenlijk van elkaar profiteeren en z o o
weinig mogelijk aan elkaar pr&steeren, het geheim eerier goede
halans zocht.

En toen nu op zoo noodlottige manier de brandstof aldus van alle
zijden was aangedragen, wierp de revolutie er ten leste de vonk in,
door het doen opdoemen van de schandelijkste en godslasterlijkste
theorieen, die op elk gebied des levens de begrippen van recht en
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onrecht, van eer en schande, van deugd en slechtheid verwarden, en
a.angeblazen door de gewetenlooze ta,a1 van eerzuchtige volksverleiders,
de schare in koortsachtige spanning brachten, door het voorspiegelen
van ondenkbare en onmogelijke toestanden, waarin het vleesch in
onbeperkt genot en de hartstocht in teugelloos woeden, elken band van
plicht aan stuk zou scheuren, om het „koninkrijk der dierlijkheid"
in plaats to dringen van het „Keninkrijk van God !" Een schandelijk
kwaad, waartoe echter; en d i t zie men nooit voorbij: de bezittende
kiasse zelve niet minder bijdroeg; wijl haar brassen en zwelgen maar
al to vaak dien dierlijken trek reeds liet doorschemeren; haar zedelooze
gedraging tergend en aanstekelijk tegelijk werkte; nu haar beginsellooze
theorieen over zedeleer en staatkunde eon stel van algemeene begrippen
in zwang brachten, dat; door al de gradatien van liberalisme
conservatisme been; rechtstreeks met de sociaal-democratic in genetisch
verband staat.

§ 285. Geneesmiddelen die niet baton.

11.-t van radicale zijde tegen dezen socialen misstand aan de hand
gedane geneesmiddel, om door ontworteling van het huwelijk en kunst-
matige beperking der geboorten, het aantal monden te doen afnemen,
dat het voorhanden brood verdeelen moot, en aldus voor kleiner aantal
eon bevredigender levenstoestand te doen geboren worden, verwerpen
we daarbij niet slechts met afschuw, als diep onzedelijk en de schan-
delijkheid voedend; maar ook als bedriegelijk en onprofijtelijk, wijl het
buiten de zonde rekent, die bij kleiner aantal aanstonds ook den prikkel
tot even kra.chtige productie zou afstompen; en door haar gevaarlijke
verleiding, in verband met den ,onderscheidenen aanleg der enkele
personen, altijd weer dezelfde schreiende tegenstellingen in het leven
zou roepen.

Evenmin verwachten we heil van de palliatieven der liberalisten, die
voor het yolk eon lezing houden over staathuishoudkunde; den arbeider
een rookzaai en leeskamer openen; en voorts geen andere talisman
kennel]. dan spaarbank en volksschool. Van dezen geheelen inventaris
toch, zou alleen de volksschool principieel kunnen werken, en
dat nu de lagere school, zonder hooger beginsel, de socia-al-democratie
wel kweeken, maar niet keeren kan, ging als betwistbaar punt reeds
van de rol.

En wat aangaat het gevoelen dergenen, die in eon soepkaart of
vriendelijk huisbezoek of Bijbellezing kracht tot stuiting van het kwaad
vermoeden, hun zij tech, bij alle waardeering van hun goede intentie,
gevra,agd, of ze dan niet inzien, dat er bij• de sociale quaestie geen.
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sprake is van de ar me n, maar sprake van den dagloone r; den
klerk en kleinen bureelist incluis.

Onder armen toch is altijd en behoort ook nu nog verstaan to
worden: personen, die door weduwstaat, onmandigheid, ouderdom of
ziekte, buiten staat zijn in eigen onderhoud te voorzien. Een terrein,
van menschelijk 'even, waarop derhalve de barmhartigheid haar lauweren
plukt en troost wat getroost zijn wil.

Mau met deze armen staat de sociale quaestie vooralsnog Met
dan zijdelings in verband, en de eigenlijke factor van deze sociale
beweging is niet de schamele, zelfs niet de pauvre honteu x,
maar wel de gezonde daglooner in de kracht van zijn leven, die werken
kan en wil, maar vraagt; straks eischt; dat hem dit onder ,zoodanige
voorwa,arden gegund worde, dat er een menschelijk leven voor hem
en de zijnen uit kunne ontstaan.

Door philanthropic vordert ge hier dus slechts voor de bijkomstige
gevallen, waarin de daglooner, door knakking van zijn gezondheidl,
door ouderdom of gebrek aan work, tijdelijk in de klas.se der armen
terngzinkt; maar niets voor de quaestie zelve, wijl de daglooner met
spieren in zijn armen, in die armen dan ook een eergevoel heeft, dat
zich met uwe kaarten voor soep of andere bedeeling niet dan tot zijn
zedelijke schade verdraagt.

Terwiji ten slotte de voorslag der „korte-metten-makers," om op elke
faubourg een batterij ; op elke armenbuurt een peleton to dirigeeren ;
en op de manier der Versaillanen, naar hun eigen uitdrukking, „het
ongedierte dood te trappen," toch te veel op een „v iaticum ad
o r c u m" lijkt, om niet door elk Christenmensch met diepe ergernis
te worden verfoeid.

§ 2d6. Drieledige Toorslag.

En vraagt men, wat dan de betere en veiliger weg is, waar wij heen
manen, dan komen we er onbewimpeld voor uit, dat door ons geen
oogenblik een toestand gewaarborgd wordt of kan worden, waarin de
ongelijkheid van bezit, en dus de tegenstelling tusschen rijk en arm,
tusschen hand en hoofd, tusschen spierkracht en intelligentie, zou zijn
opgeheven. Die voorwenden zulk een toestand to kunnen en to zullen
veiwerkelijken, bedriegen o. i. zichzelf en misleiden de schare. „Rijken
en armen ontmoeten elkadr, de Heere hoof t ze beiden gemaakt!" zegt
het Oude, en „de armen hebt ge altijd met u !" het Nieuwe Testament;
eon uitspraak, waarin natuurlijk geen bevel wordt gegeven, dat het zoo
zijn moot, maar het feit geconstateerd dat het zoo is, en in zooverre
een getuigenis, waarop de ervaring van ale eeuwen en onder ale
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hemelstreken; en niet minder het onveranderlijke fiasco van alle com-
munistische utopieen; onloochenbaar het zegel zet.

Dit onmogelijke spiegelen we derhalve aan niemand voor, en niet
dus op wegneming, maar op regeling en verzachting van
de door de zonde ontstane, gevoede, en (zoolang er zonde is) onver-
nietigbare tegenstelling, richt zich bij de losmaking van dozen knoop
ons oogmerk.

Ja, eerlijkheidshalve voegen we aan die eerste beperking nog doze
andere toe, dat o. i. in geen geval &riders dan van lieverle8; door cm-
zetting van geheel de atmosfeer; eon reeds zoo hoog geklommen krank•
heid zal to keeren zijn; en dat zelfs de vraag ook zoo nog een opene
blijft, of, bij het nog steeds veldwinnen van de heerschappij der
machine en na de verwoesting van wat nu eenmaal ligt neergebrand, eon
toestand even bevredigend als eertijds zijn zegen spreidde; en dat naar
eisch van de nu gevormde omgeving; nog herkrikbaar is.

En het is dan ook slechts order die dubbele beperking, dat we ons
ontspanning van den toestand en beterschap durven beloven van:
terugkeer tot Gods Woord; herstel van het verbroken politiek even-
wicht; en codificaiie der rechten en costumen, waaronder loondienst
wordt verricht.

§ 287. Terngkeer naar Gods Woord.

Aan de beide laatste punten wijden we, aan elk, eon afzonderlijk
artikel. Nu derhalve over het eerste slechts dit.

Waar, gelijk hier, de maatschappij zich in twee kampen splitst, ter
verdediging van over en weer strijdige belangen, moet het op burger-
oorlog en dus op het recht van den sterkste uitloopen, tenzij er nog
bijtijds eon zedelijk recht tusschen beide trede, dat, in de schatting van
beide groepen hooger nog dan die belangen geschat, ze afhouden kan
van geweld en onrecht, door vat op de conscientie.

Zulk eon recht nu levert niet het recht op, dat uitgaat van den
Staat, wijl de bovendrijvende partij in den Staat de macht bezit, om
dirt recht to v e rbuigen en i n to buigen naar eisch van haar belang,.

Onontwijkbaar is het derhalve, dat men omzie naar eon recht, dat;
nog hooger dan de Staat en buiten het bereik der politieke behendig-
heden liggend; vast gefundeerd zij in Hem, die in het hooge en heilige
woont.

Van dat recht nu is de oorkonde : Gods Woord 1; en het is alzoo,
niet als zwevende term, maar in dozen strong concretes zin, dat de
terugkeer tot Gods Woord door ons bedoeld is.
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Terugkeer OOk ,opdat de barmhartigheid weer bij ons inkeere en,
moot het, opdat de stifle onderwerping weer bij ons vernachte; maar
allereerst en ten principale, opdat er met recht tegen recht weer voor
het forum der conscientie, d. i. voor Gods oog, gestreden worde, en
daarnaar de wederzijdsche verhouding zich regele.

Ook opdat de barmhartigheid weer tot ons inkeerel
Want datzelfde Woord van God, dat zegt: „Rijken en armen zullen er
duurzaam blijven!"; roept ook, en dat vergeet men zoo licht, een „wee
u!" over den misdadigen verkwister uit; verdoemt den woekeraar;
vloekt den hardvochtigen meester; en legt het beweldadigen van den
breeder, het lieven van den naaste, ook opzichtens den arme en den
dagleoner, aan elk die God vreest op.

En ook opdat de stille onderwerping weer bij ons
vernachte! Want „mijns is de wrake" spreekt de Heere, „Ik zal
het vergelden!"; en het komt den arme en den daglooner niet toe, die
wrake Gode uit de hand te nemen, en met de vuist to willen afdwingen
wat hem uit die hand zijns Vaders niet werd beschikt. En dat te
minder, wijl op de klacht: „En ik zag aan, al de onderdrukkingen, die
onder de zon geschieclen; en ziet, er waren de tranen der verdrukten
en dergenen die Been trooster hadden!" (Prod. 4 : 1) nooit de belofte
uitbleef, dat hooger macht r e e el t r o o s t e n z o u; door een wonder-
zaIig gevoel to midden van het Iijden in de ziel te storten; door uit
dat lijden een geestelijke winste te distilleeren; en door een giftbrief
van zeer rijk bezit hierboven.

Maar toch, ,00k dit put, wat Gods Woord hier to doen heeft, nog
volstrekt niet uit. Immers, dat is niets minder dan zulk een invloed
op het besef van het hart, op de algemeene begrippen, op de stemming
der gemoederen en op het heerschend rechtsbewustzijn uit to oefenen,
dat in de kern golf der menschelijke samenleving het egoism e, en
dus ,00k zijn desorganiseerende werking, er uit ga, — en de lief d e,
die sa'ambindt en in verband zet, haar organiseerenden invloed herwinne.

Maar daartoe is clan ook noodig, dat men aan dit Woord Gods de
paden weer ontsluite, waarlangs het zich naar dat hart onzer maat-
schappij toe kunne bewegen, d. w. z. dat hot naar Gods ordina.ntien
weer toega in de raadszaal; op de volksschool; in de kerke Christi;
en, voor wat do overheid raakt, dat zij, noch in die raadszaal, noch
op did school, noch ih die kerke Christi, die heerschappijherovering
aan Gods Woord belette.
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II.

HERSTEL TAN HET POLITIEHE ETENWICHT.

§ 288. Evenwicht onmisbaar.

Als tweede beding stellen we: her s tel van het politick e
evenwicht bij 's lands bestuux.

Dit doelt in hoofdzaak op den invloed, die, van wetgeving en be-
stuursmaatxegelen uitgaande, ten gevolge kan hebben dat de weegschaal
overslaat ten voordeele van het eene en ten nadeele van het andere
bestanddeel der maatschappij; en die derhalve in direr voege dient ge-
regeld, dat de evenaar noch naar rechts noch naar links doorzwikke,
maar onbeweeglijk als kompasnaald duide op billijkheid en recht.

Voor de tegenwerping, dat zulk een invloed van de wetgeving op den
ontwikkelin,gsgang der maatschappij niet to pas komt; dat de maat-
schappij ,aan de natuurlijke werking van haar eigen factoren moet
overgelaten, en dat derhalve ook de sociale quaestie nooit een beroep
op verandering van de wet Len harem gunste mag deem; gaan we daarbij
allerminst, uit den weg.

Immers, de antirevolutionair, die met de ordinantien Gods rekent,
kan noch zal in Israels sociale wetgeving; die toch God zelf tot auteur
had; de aanwezigheid voorbijzien van eon breede reeks bepalingen, die
wel terdege de verhouding tusschen bezitter en niet-bezitter anders
maakten, dan die, bij overlating aan zich zelve, ooit zou geworden zijn.
Ile Israelietische staatswetten toch, rakende den woeker; het in panel
nemen; den schuldeischer; den da,glooner; den naoogst; het terugkeeren
van het vervreemde grondbezit aan den oorspronkelijken bezitter; de
tiend; het overlaten van de vrucht des lands om zeker aantal jaren aan
den arme; en zooveel meer, vorrnen eon samenstel van maatschappelijke
inrichtingen die er onloochenbaar toe strekten, om den machtige to
beperken en een schild over den zwakkere op to heffen; aldus ook in
het burgerlijk leven uitdrukking aan het hoogere beginsel van barmhar-
tigheid to geven; en dientengevolge met task en wortel de nijdige tweespalt
tusschen rijk en arm nit to roeien; die dan ook eerst onder het Romeinsche
opperbestuur in Israels volksstaat binnensloop, en zelfs bij onze huiden-
daagsche Joden nog algeheellijk in het gevoel van onderlinge aan-
hankelijkbeid is gesmoord. En ook al oordeelt men derhalve met ons,
dat het bijzondere en uitgewerlcte in doze wetten, als sluiteinde op zeer
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speciale volkstoestanden, voor ons zijn toepasselijkheid verloor, toch
zal men dienen te erkennen, dat het pit, de kern, het beginsel, dat er,
zich in uitsprak, wel terdege duurzame gelding heeft en dat alzoo het
recht en de plicht der overheid tot leiding van de maatschappij door
wet en ordonnantie, rust in goddelijke autoriteit.

En wie aan den goddelijken oorsprong dezer wetgeving niet mocht
gelooven, die overwege dan toch, hoe een overlaten ,van de maatschappij
en haar samenstellende deelen aan eigen aandrift, geen ander gevolg
ooit had noch kan hebben, dan dat de zwakkere, ongedekt, met den
sterkere worstelen moot; het dus aflegt; en bewijkt. Jets, waardoor de
menschelijke samenleving wonderwel gelijken zou op de samenwoning
van de ree en den tijger in het wilde wend; daar toch elks instinct
een Amen spreekt op den heiliger toestand, dat de wolf, in stee van
het lam zijn blood uit to zuigen en het te verscheuren, er in vrede me6
nederligt, bedwongen door den ontwapenenden invloed van het recht.

En zelfs al gal men ook dit niet toe, dan nog zou men het recht
missen, ,om de sociale quaestie met kwaad bescheid aan de deur van
onzen wetgever of te wijzen, wijl immers, indien men dan elke wet
afkeurt, die den gang der maatschappij zou besturen, en uit dien hoofde
beschermende wetten aan den zwakkere weigert, dan toch voor het minst
ook alle wet diende afgeschaft, die thans feitelijk de macht van den
machtiger nog verhoogt.

289. Bescherming, geen regeling.

„Bescherming"; niet „regeling"; moet er zijn. Die to verleenen
vomit juist de eigena,ardige taak der ,overheid. In haar schuilt al het
recht. Mits; en dat worde niet uit het oog verloren; elk der beide
bestanddeelen van de maatschappij, op zijn beurt, als de zwakkere
erkend worde, en als zoodanig in die bescherming deele.

Immers, de lagere klasse der bevolking staat wel als zwakker deel
tegenover de hoogere standen als het a,ankomt op kapitaal en intelli-
gentie; maar zou op haar beurt juist omgekeerd de sterkere blijken
als het ging op spierkracht en slimheid. Waaruit volgt, dat door wet en
recht bescherming is te verleenen, niet alleen aan de „luyden van kleine
middelen", tegen het misbruik dat de ontwikkelde man, to hunner
przejudici, maken wilde van zijn geld en kennis maar ook; even op
dezelfde manier en niets minder; bescherming aan de hoogere standen
tegen eenig misbruik, waarop men onder het yolk zinnen mocht, van
zijn aantal, zijn vuist •of zijn sluwheid, ten koste van wie meer bezat.

En hierin ligt dan tevens ook de duidelijke onderscheiding tusschen

24
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regelingsmanie van den albemoeienden Stadt en den besche r-
mingsplieht van de reehtverleenende ,overheid.

De drijver tech van het staatsalvermogen; of, in bedaarder term uit-
gedrukt, de staatsman die neigt tot uitzetting van de magistrate macht;
beoogt niet het zedelijk doel, om to beschermen wat verdrukt wordt;
maar heeft het doctrinaire oogmerk om de maatschappij om te gie ten
naar een hem schoon dunkend model. Terwijl, omgekeerd, de, aan en
tegen eon elk, bescherming verleenende overheid nooit eer optreedt,
clan nadat er klacht viol over onderdrukking; nooit verder met haar wet
reikt dan het misbruik reikte; en bij elke wet, die links het ,gewicht
verplaatst, toeziet dat er alsnu rechts geen tekort in gewicht ontsta,
en aldus het politiek evenwicht, door haar wet, zou worden verbroken.

De grenzen der staatsmacht worden derhalve door een wettelijke in-
menging, die nets 'neer; noch jets minder; nosh jets enders; •da,a
be scherming bedoelt, niet uitgewischt noch ingebogen; rnaar juist
te nauwkeuriger afgebakend; en het is niet de minste verdienste van
Jhr. Mr. De Savornin Lohman, vooral dit kritieke punt „der strijdige.
belangen," als straalmeter voor den kring der overheidstaak, met zoo

schrandere consequentie in zijn „G e z a g en V r ij h e i d" te hebben
ontwikkeld.

§ 290. Scheeve working onzer hoofdwetten.

Te duidelijker zal dit in het ,00g springen, naar gelang men zich
juister rekenschap geeft van de velerlei waarop deze verplaatsing
van het evenwicht naar links of rechts in ,onze staatswetten plaats
vond of vinden kan.

Gemeenlijk denkt men daarbij schier uitsluitend aan speciale wetter'
op de nijverheid, den landbouw en den arbeid, waarover ons slotartikel
handelen zal; en ziet aldus voorbij, hoe de quaestie van „verbreking
van het evenwicht" of „in evenwicht handing", bijna bij elke wet
en elken bestuursmaatregel aan de orde is.

Let er; ,om u hiervan to overtuigen; slechts op, wat er in barbaarsche
staten als Turkije, Perzie, Bokhara, door ontstentenis van goede en
veelheid van slechte wetgeving, eon schreiende wanverhouding tusschen
de elementen der maatschappij ontstond. Ook, hoe in slecht beheerde
landen, als Spanje, Napels, Ierland, een verarming en verdierlijking der
mindere klasse opkwam, die voor Napels in struikrooverij en L a z z a-
r o n i-euvel, en voor Ierland in Iandverhuizing en F e n i an s-gruwel
nog nawerkt en voortduurt.

Of wel, overzie, beter nog, hoe op uw eigen erf schier elke tak van
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wetgeving en bestuur; zoo hier als in ons bezit over zee; op vaak zeer
storende wijze den loop van het maatschappelijk raderwerk wijzigen. kan.

Veer het bezit over zee Meek ons dit nog onlangs en bij, het Cultuur-
stelsel in den Archipel, en bij het gebrekkig beheer van Suriname; en,
zij het ook minder kras, tech zal dit evenzeer voor het Rijk zelf uit-
komen, indien men slechts kortelijk eenige onzer hoofdstukken van
wetgeving doorloopt.

Zo n hebben formeel onze rechterl ij k e we tten onloochenbaar
de strekking, ,orn en die daging en het verweer in rechten sterker te
maken voor den man van positie en financieele kracht, dan voor den
eenvoudige ,onder het yolk. Want wet is er eon pro De o; en des
vereischt een gratis pleidooi, maar desniettemin heeft de meer ontwik-
kelde, en in eigen kennis van wet en rechtsbeloop; en in den viijen
tijd waarover hij beschikt; en in het meerdere chat hij wagon kan; en
in de kundiger raadslieden die hij zich toe kan voegen, eon uiterst
gewichtig voordeel boven den man van lagere positie vooruit.

Zoo is boven; en reeds telkens; gewezen op de ongelijkheid van de
registratiewette n, die den kleinen man; vaak tot verkoop van
eon huis of akker genoopt; telkens tien procent afnemen, die de rijkere
grondbezitter, tot verkoop ongehouden, zijdelings toevoegt aan zijn
kapitaal.

Gewezen ook op onze militie we tte n, die feitelijk voor eon Somme
gelds den zoon des gegoeden vrij doen uitgaan, terwijl de zoon des
minder bedeelden gerukt wordt uit beroep of ambacht; uit het huiselijk
verband. raakt; en Moot wordt gesteld aan zedelijke vergiftiging.

Gewezen ,00k op onze armenwette n, die de veerkracht der parti-
culiero weldadigheid knakken; het plichtsbesef tot weldoen afstompen;
aan de kerk eon vrijbrief reiken; en toch den nooddruftige op eon wijze
bejegenen, die, door het prferente van cellulaire opsluiting boven.
zulk eon ,onderstand, tot opzettelijk begaan van wetsschending uitlokken,
om te ontkomen aan de koude en den prikkel des hongers.

Gewezen ook op de onderw ij swette n, die, ook na de gedeeltelijke
herstelling van recht bij het lager onderwijs, in het algemeen nog
steeds do strekking hebben, om wie geld heeft, bij de opvoeding van
zijn kind vrij te	 meat- •wang te oefenen op wie dat mist.

§ 291. Zoo ook van menigen bestuursmaatregel.

Maar gewezen ook en met veel meer recht nog; op bestuursmaat-
regelen en besluiten, die van lieverlee geheel den stand der verhoudin--
gen ten onzent hebben omgebogen.
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Zoo b.v. de maatregelen, in 1815, '43, '52 en '66 ten opzichte der
kerken genomen, die oorzaak werden, dat de Protestantsche kerken al
heur kracht moesten verspillen in een wroeten in eigen ingewand,
en alzoo hour taak aan de zedelijke worming, vooral der lagere klasse,
Met konden volbrengen.

Zoo de maatregelen en besluiten, regelende het drankverbruik, waar-
door het dubbel kwaad wordt gest.icht, dat vooral de lagere klasse
zedelijk omkomt en uit haar daggeld een to hooge som overvloeit in
'k Rijks kas. Bewijs evens hoe hardvochtig de daglooner, die over hard-
heid van an.deren to hemwaart klaagt, eigen vrouw en kroost bejegent.

Zoo de maatregelen en besluiten, onder koning Willem I genomen,
om scheepvaart en nijverheid saner uitsluitend op onze Indien te
richten: waardoor een tijdlang een kunstmatige bloei gekweekt is en
dus de arbeidersgezinnen onevenredig vermeerderd zijn, en hun voet
van leven yerhoogd is; maar om, na niet lange dagen, wrange vrucht
te telen in een verkwijning van schier alien handed; een verloopen van
do scheepvaart; een opbreken van de hellingen op onze werven; en
dientengevolge in een merkbare mindering van work voor onze scheeps-
timmerlieden en optuigers en sjouwers en sleepers en pakhuisbewaar-
dors, en wat ineer yen verder van scheepsbouw leeft.

Zoo de maatregelen en besluiten, die de beweging van het kapitaal
hebben •geleid, en deels door Redeye, uitzetting, deels door overmacht
van opeenhooping, en in geldelijke rampen de vernietiging van kleine
kapitaaltjes en de :onmogelijkheid van concurrentie voor kleinere zaken
veroorzaakten.

Zoo de maatregelen en besluiten, die uit- en invoer regelen, en
oorzaak werden, dat b.v. onze suikerindustrie verliep en Parijs onze
winkels onderkruipt, en bij , telkens weer een fak van industrie het
aantal personen alneemt, die er van leven.

Zoo, bovenal, de maatregel en onthouding van maatregelen, die er
toe leidden om de eff e c ten bears over de h an d el beurs to doen
triomfeeren; wat ten gevolge had, dat „de kleine luyden" schier heel
hun kapitaaltje in Spanjaarden en Amerikaansche sporen deden onder-
gaan; en, veel erger nog, dat er telkens weer een huis, dat eertijds
zaken deed, en dus bedienden hield en sleepers gebruikte en schepen
to bevrachten had, uitschee, d. w. z. al di t personeel buiten
work steld e; om .yoortaan misschien hoogstens een derde bedienden
werk tee geven op een effectenkantoor.

Laat men dus nooit moor zeggen, dat bestuursdaden en wetten buiten
de sociale quaestie omgaan. Want eer in tegendeel mag beweerd, dat
er schier geen wet denkba.ar is, die op den evenaar tusschen de twee
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mote groepen der maatschappij geen invloed oefent. Ja, er valt niet
aan tegen te spreken, of speciaal iook voor ons land zou de wederzijdsche
verhouding een merkbaar andere zijn, indien or met beter beleid ger
regeerd ware en met schranderder inzicht beheerd.

§ 292. Itiddel tot herstel.

En nu eischen wij allerminst, dat men met het oog op dozen mis.
stand ons stel wetten ijlings herzie en ze meer naar den kant van
de lagere klasse overbuige.

Ten deele kan dit misschien. Maar stellig niet op eenigszins afdoende
wijze.

Vooreerst toch is er; zal het evenwieht hersteld worden; volstrekt
niet alleen voor den minderen man te zorgen; maax ook wet terdege
voor den ;gegoede; door het wild verzet to beteugelen; de straffen
stronger to maken; en de overheid, wat ze reeds lange jaren verleerd
heeft, weer te doen re gee re n.

Ten andere is zulk een revisie van ens stel wetten desnoods nog,
maar het ongedaan maken van gedane zaken en genomen maatregelen
in geen geval doenlijk.

En ten derde is zulk een herstelling van het evenwicht diarom
onclenkbaar, overmits er niemand geboren is, om op eenmaal to zeggen,
hoe het dan zou . moeten zijn.

Weer rechtbuiging van het kromgewordene is d.,arom duurzaam,,
alleen in geleidelijken gang denkbaar en tangs den normalen weg, t. w.
door eon doen meespreken van het nu uitgesloten be-
standdeel in de verte.genwoording der natie.

&eef aan de nu; schijnbaar of wezenlijk; benadeelden, slechts de
gelegenheid om zelf voor hun rechten op to komen; op de wonde die
aan hun welstand bloedt, zelf den vinger to leggen; en aan het em-
pieteeren op het hun onmisbare levensterrein in de raadszaal weerstand
to bieden en van lieverlee wordt, al wat ziek was, vanzelf gezond.

Eertijds bestond daarvoor geen aanleiding.
Zooals eertijds toch trafiek en handwerk .ging, accordeerde het belang

van den bans met het belang van zijn knecht, en streed die „boas"
dus, met op to komen tegen eigen schade, tegelijk voor wie hem diende
om loon.

Vandaar dat weleer de dorpen bij de Staten wegyielen, als gerer
prasenteerd in de ridderschap, en de ambachtslieden uitvielen, als
beschermd door het gi 1 d van hun heeren.

Bij zulk een verhouding tech, ware eigen stemrecht ongerijmd geweest.
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Maar, raakt het belang van baas en knecht, van Boer en heer u i t-
een; zoodat het, gelijk thans, veelszins niet meer accordeert, maar
s t r ij d t; dan is, desondanks den mindere door zijn meerdere to laten
reprwsenteeren, niets minder dan ,onderstbovenkeering van wat door
billijkheden is geeischt.

Hierin derhalve; en volstrekt niet in zekere denkbeeldige politieke
d r oits de 1' homm e; schuilt de stellige beweeggrond voor het
allengs verleenen van politieke rechten aan wie leven van hun arbeid;
maar steekt dan ook tevens de stellige aanwijzing, dat deze rechten
niet mogen verleend worden op een wijs, die ze Of doelloos maakt Of
hen het doel doet voorbijstreven.

Beide nu zou de vrucht van het algemeen sternrecht zijn.
Dit toch is d o ello o s, in zooverre het Of geen pleitbezorgers voor

den arbeidsman op de tribune brengt, Of wel demagogen, die de heilige
zaak van den daglooner discrediteeren.

En streeft tegelijk het doel voorb ij, doordien het; bij conse-
quenter organisatie, ook ten plattelande; nu op hun beurt de gegoeden
zou doen overstemmen; en dus nog roekeloozer de wet naar het
belang doen ornbuigen; edoch nu naar den anderen kant.

Uit dien hoofde kozen wij dan ook voor het gildestelsel, leidende
tot co r p oratieve Staten; en voor het Huismanskiesrecht, met
cumulatieve stem, voor de politieke Staten.

Hierdoor toch wordt den daglooner deugdelijke kans geboden op
rechtmatige vertegenwoordiging van zijn belangen; en tevens het gevaar
voor overheersching van de hoogere standen der maatschappij door
de lagere klasse op afdoende wijze gekeerd.

WETBOER TAN DEN ARBEID.

§ 293. Ter sprake gebracht in de Tweede Ranier.

Toch is met het weer zetten van onze volksontwikkeling op de spil
van Gods W o o r d, en de herstelling van het politieke eve n-
w i c h t, dat thans verbroken word, de oplossing van het probleem
waarvoor we staan, nog volstrekt niet verzekerd. Daartoe toch wordt
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ten slotte nog in de derde plaats vereischt, dat ook het strijdig geworden
terrein zelf, door wet en regel, onder het schild van het recht kome.

Dit word veer nu vijf jaren bedoeld, toen schrijver dozes in de
Tweede Kamer der Staten-Generaal de Regeering als eindpaal van
haar bennoeiIng heenwees naar eon „W e t b o e k van de n a r be i 01."

Aan dit denkbeeld viel destijds zoo weinig bijval to beurt, dat de
minister Van Lijnden van Sandenburg er namens de Regeering den
draak mee stak; de Kamer er de schouders over ophaalde; en de pers
het met 'le vraag uitfloot: of de afgevaardigde, die met dit denkbeeld
to berde kwam, zelf wel in staat zou zijn, een enkel artikel voor zulk
een wetboek in concept to bre:ngen.

Toentertijd ontbrak derhalve aan de regeeringstafel de noodige zaak-
kennis; in de Kamer voldoende ernst; en in de pers de vereischte goede
wil, em, met uitzicht op bevredigend resultaat, het opgeworpen pleit
door to strijden.

Thaws echtor; nu het op afronding, van de antirevolutionaire be-
ginselen in zoo hachelijke materie aankomt; mag geen bijkomstige
overweging moor van bespreking van dezen voorslag terughouden; en
is spreken plicht.

En dan zij al aanstonds de vraag geoorloofd, of Minister tin Kamer
en pers ,00k kennis namen van de juridische publicatie van Jame s
E d w a.r d Davis, onder den titel van „The lab our 1 a w s;" eon
uitdrukking, die, overgezet zijnde, niet anders is weer to geven dan:
„De wetten op den arbeid," een denkbeeld op „Wetboek
van den a rboi d" al wonderwel gelijkend.

Dit uitstekend ,geschrift nu zag het licht juist een jaar na het op-
werpen van dit denkbeeld in onze Tweede Kamer; en wel; wat de
zaak eerst concludeerend maakt; naar aanleiding van de aanneming,
in datzelfde jaar 1875, door het Engelsche Parlement van conceptwetten
op den arbeid, die in Westminster reeds in bewerking waren, op het-
zelide oogenblik dat men op ons Binnenhof de gedachte zelfs aan zulk
een wettenstel als absurd uitkreet.

En wat voor den toenmaligen Minister, en wie in choor met horn
meezongen, het geval nog hinderlijker maakt, is, dat doze „L a b our
1 a w s" in 1875 niet eerst ingevoerd maar slechts gewijzigd werden,
terwijl de bekende T r u c k-act reeds van 1831 dagteekent en de nu
herziene wetgeving ,onder Lord Elcho's initiatief reeds het licht zag
in 1867.

Is het, en was het Loch, reeds sinds '67, in Engeland, onder de beste,
politici en juristen, gebruik, de gezamenlijke wetten, die dit onderwerp
raker, to bestempelen met den naam van „W et ten o p den ar be i d"
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(Labour laws), dan valt metterdaad niet in te zien, wat er ten onzent
zou ziju aan te merken op het denkbeeld van een „Wetboek van den
arbeid" als de eindpaal, waarheen vervollediging en inverbandzetting
van deze afzonderlijke wetten eenma.al voeren zou.

§ 294. Koophandel en arbeid.

De zaak toch waarop het aankomt, is doze: Voor de assimileering
van hetgeen in de wereld voorhanden is, wordt tweeerlei bemoeiing
vereischt. Een eerste, otin de voorhanden stof in bruikbaren toes land
to brengen; en een ander e, om het aldus bereide order het bereik
te brengen van den gebruiker.

Tot deze tweede bemoeiing hoort: de koophande 1, met al zijn
annexen, als daar zijn scheepvaart, beurs, magazijnwezen, winkelarij,
marskramerij, enz.

Tot de eerste daarentegen rekent men: den landbou w, veeteelt,
mijnwezen, visscherij, ambachten, de fabrieken en loondienst.

Onderscheidt men nu doze twee soorten van menschelijke bezigheid
op generale wijze, dan is het duidelijk, dat het karakter van de eene
geheel en uitsluitend ligt in hot denkbeeld van hande 1, d. i. in het
nemen van waren voor minder geld van wie ze to veel heeft, om ze
voor moor geld aan wie ze hebben moot te leveren. En dat daarentegen
het karakter van de andere groep bezigheden even absoluut en stel-
liglijk in het begrip van arbeid ligt, d. i. in het verhoogen van de
waarde van menschelijke krachtsinspanning.

Dit maakt derhalve, dat or in de maatschappij een dubbel levens-
terrein om regel en orde vraagt voor de veelszins ingewikkelde ver-
houdingen, die er op voorkomen en dus licht in het ongereede kunnen
raken. Het eene, dat zijn middelpunt vindt in den koophande
en het andere, dat ligt uitgestrekt om den a r b e i d; waaxbij nog
gevoegd kan, dat de handel meest in de handen is van de gegoede n,
terwij1 de arbeid schier geheel hangt aan de hand van wie leeft zonder
bezit.

En, dit nu zoo zijnde, doet zieh dan toch niet; zoo vragen we;
vanzelf geheel ongedwongen, de vraag voor: „Eilieve! indien ge dan
op uw terrein voor recht en orde wist to waken door invoering van.
uw „W et b o e k van koophande 1" waarom ons dan van recht
ontbloot platen en ons misgund ons „Wo tboek van den arbeid ?"

Immers, de gevallen staan volkomen gelijk.
En op het terrein van den handel en op dat van den arbeid komen

menschen met menschen in aanraking; verbinden ze zich over en weer
op veelsoortige wijze; en doen ze hierdoor een reeks van verhoudingen,
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betrekkingen en verbintenissen ontstaan, die plichten opleggen en waar-
uit rechten voortkomen.

§ 295. Reehtsontwikkeling.

Orde in deze rechten en verplichtingen komt oorspronkelijk alleen
door onbeschreven recht, d. w. z. door gewoonten, onderlinge afspraken
en costumen. Dit gewoonterecht steunt dan meest niet op willekeurige
vinding, maar op de feitelijke gegevens, die de ordering van dag en
nacht, van 's menschen lichaam, van weer en wind, van den card der
staffer enz. meebren,gen; en is daarom, zoolang de mensch in den
eersten stmt. van afhankelijkheid van de natuur blijft voortleven, vol-
komen afdoende ter beveiliging van wederzijdsche betrekkingen.

Maar van lieverlee houdt deze rechtsvastheid op, en wel door
drieerlei oorzaak: t. w. a. doordien 's menschen wil vrijer tegenover
de natmr komt to staan; b. doordien de sluwheid hand over hand
toeneemt in zucht tot misbruik van rechten en ontduiking van plichten;
en c. omdat men terstond met naburen in contact kwam.

Dan wordt opschr jive n van het gewoonterecht noodzakelijk;
nad ere u i t w e r k i n g van dat recht onvermijdelijk, en gedeeltelijke
w ij ziging naar den eisch van wat andere natien beoogen, onont-
wijkbaar.

Zoo ging het dan metterdaad ook op het terrein v an den 'h an de 1;
en op dat terrein reeds zooveel vroeger: a. wijl de handelaar minder
gebonden is ,aan zijn waar dan de arbeider aan de stof; b. overmits
de betrekkingen op dit terrein ingewikkelder zijn; en c. orndat men
terstond met naburen in contact kwam.

Reeds in oude tijden kwam zoo het scheepvaartrecht van Rhodus
in eere; in de Noord-Italiaansche republieken ontwikkelde zich reeds
in de 13de eeuw het wisselrecht onder inspiratien van Baldus en
Stracha; voor het handelsrecht in engeren zin waakten Colberts onion-
nantien reeds in 1673 en 1681; terwijl Napoleon, het partieel ontstane
aanvullend en in verband zettend, reeds in 1808 zijn „C ode de
C ommerc e" uitvaardigde, die in hoofdzaak; edoch verbeterd en
„verdiedscht;" ook in ons Wetboek van Koophandel naspreekt.

§ 296. Onbeschreven recht van den arbeid.

Ma,ar heel anders nu liep het op het terrein van den arbei d.
Op di t terrein toch lag het recht vaster in de orde der natuur; waren

de betrekkingen eenvoudiger, drong sluwheid minder door; en bleef men
van andere natien langer geisoleerd.
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Vandaar dat het gewoonterecht op dit terrein schier alles deed.
Door gewoonte en overeenkomst stond het niet slechts in elk land

verschillend; maar schier anders weer in elke streek; en onderscheidenlijk
zelfs in do verschillende steden; over en weer, vast b. v.: wanneer een
dienstbode in haar dienst trad; wanneer men den dienst kon opzeggen;
voor hoe long ze dienst aannam; welke vrije uren en uitgangsdagen ze
had; wat haar aan Egging en voeding toekwam; wat aan fooien en
gratification; hoe met bederf van 's meesters goed moest gehandeld; ,enz.
En zoo ook bij arnbachten: wanneer men in de leer kwam; wat een
jongen to doen had; zijn verhouding tegenover de gezellen; en voorts,
hoe laat voor die igezellen de arbeid begon en afliep; welke schafttijden
er waren; welke dagen men niet werkte; wie voor gereedschappen
zorgde; hoe het ging bij ongelukken, door gezellen aangehracht aan
's meesters good, of in dienst bekomen, aan eigen lijve; hun verhouding
tot den meesterknecht; verschil van loon bij, winter en zomer; hoe het
ging bij ziekte, als ze te oud waren voor bet work, 'enz.; een opsomming
van rechten en bedingen, die we slechts evenzoo voor het fabriekswezen
en voor den landbouw behoefden voort te zetten, om ,een ieder te
doen toestemmen, dat alzoo feitelijk dit costumiere recht, tot in het
kleinste toe, uitgemeten was en bepaald.

En dit recht van usantien had dan ook nog, en duurzaam, stand
kunnen houden, indien de zedelijke band van wederzijdsch vertrouwen
nog even stork trok als weleer; indien de meesters nog even 'afhankelijk
als eertijds van hun personeel waren; en dat personeel nog even weerloos
tegenover den meester stond als weleer; d. w. z. indien er geen
sociale quaestie ware gerezen.

§ 297. Pat thans tot codificatie van dat recht noopt.

Maar nu die sociale quaestie wel ontstond; d. nu door de revolutie-
begrippen op huislijk en zedelijk, politiek en oeconomisch gebied, de
meesters sterker egoisten en de knechts balooriger zijn geworden; nu
door stoom en machinerie de meester eer buiten zijn knechts kan; en
de knechts in hun meerdere vrijheid en consociatie, middelen van verzet
tegen hun meester kregen; en bovenal, nu, door de geheel veranderde
toes tanden, het oude costumiere recht veelszins o n recht word, — nu
spreekt het wel vanzelf, dat de kalmte in de geesten ontbneekt,
om een reehtvaardiger costumier recht to laten opkomen, en tevens
de vastheid in het zedelijk leven ,om met costumier recht langer
te volstaan.

Immers,, de aangebonden worsteling beef t geen ander doel dan van
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de zij der loontrekkende om het nieuw opkomend recht geheel
naar hun hand te zetten; en van de zij der lo o n g e v e r s, om het
zooveel cloenlijk naar hun ka,nt te houden.

Dit nu kan zoo niet voortduren, en deed er reeds in alle landen van
Europa op bedacht zijn, om de costumen, voor zooveel noodig gewijzigd;
in beschreven recht te doen overgaan. Dit proces duurt nog voort. 'En
is het eenmaal afgeloopen, dan zal, uit het ongelijke en vaak hortende
der onderscheidene wetten, ook op dit terrein vanzelf de behoefte aan
codificatie geboren worden, en eerlang het „Wetboek van den arbeid"
er zijn.

„Codific,atie" tech is, om met R. von M o h1 1) to spreken, niets
dan „de systematische inverbandzetting van al de wetten, die voor de
verhoudingen op zeker bepaald terrein des levens achtereenvolgens zijn
uitgevaardigd."

En do oorzaak, dat alleen Engeland daartoe reeds zoo aanmerkelijke
schrede deed, en het overige Europa schijnbaar nog zoo achterlijk bleef,
ligt eenvoudig aan deze beide, nog niet genoeg opgemerkte, omstandig-
heden: 1. dat nijverheid en arbeid ten deze nog verkeerdelijk uiteen
worden gehouden; en 2. dat de sociale quaestie feitelijk nog buiten
den landbouw omging.

Ziet men toch in, dat fabriekswezen, loondienst, ambachtswezen enz.
op het stuk van arbeid onder een zelfde categoric vallen, dan zal men
in Engeland niet ].anger de Factory acts naast de Labour laws
plaatsen, maar er als onderdeel onder opnemen; terwijl de Gewe r-
beordnunge n, die op zoo breede schaal juist de laatste vijf jaren
in Engeland, Rusla,nd, Duitschland en Zwitserland tot stand kwamen,
wel terdege als zeer omvangrijke en uiterst gewichtige bestanddeelen,
van het zich vormende „Wetboek van den arbeid" zullen to bock staan.

En wat het tweede punt aangaat, spreekt het vanzelf, dat b.v. in
den Duitschen Rijksdag nog onlangs de verhoudingen, aver en weer,
heel wat anders zouden gestaan hebben; indien al wat loon trekt, ook
ten plattelande; we zeggen niet, zich bij de Sociaal-democraten had
aangesloten: doch ook maar pleitbezorgers voor eigen a r-
beidsrecht gekozen bad.

§ 298. Inbond van een wetboek van den arbeid.

Wat nu den inhoud van zulk een wettelijke regeling aangaat, daartoe
zou dienen to behooren, deels wat nu in Factory-acts en Gewe r-

I) Encycl. der Staatswissenschaft, p. 134.
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b e-o rdnun gen is opgenomen; deels wat in de Labour laws
en sommige artikelen van het Burgerlijk Wetboek voorkomt; en deels
wat vooralsnog geheel drijft op usanti e.

Gelijk Loch de „Scheepvaart" opgenomen is in •ons „Wetboek van
Koophandel," zoo hoort ook de „Nijverheid" in het „Wetboek van
arbeid" thuis. Evenals in het „Wetboek van Koophandel" veel nadere
regaling ontving, wat in het Burgerlijk Wetboek reeds principieel was
aangeduid, zoo zou het ook hier behooren te zijn; terwijl het tog
onbeschrevene ook in deze materie om beschrijving roept, indien
er • ooit rechtszekerheid komen zal.

En vvijl men nu (uit onkunde of gebrek aan ernst?) ons gekscherend
naar artikelen your zulk een wetboek gevraagd heeft, zullen we hier
zeker aantal titels volgen laten, die in zulk een wetboek allengs
zouden kunnen inkomen.

Er zou dan in kunnen voorkomen een titel: Algemeene bepalingen.
Van loon-contracten. Van de regaling van de loonen. Van de uitbetaling
der loonen. Van de emolumenten. Van de werktijden en. vrije dagen en
uren. Van schorsing van contract door ziekte. Van de invaliden van den
arbeid. Van het uitgesloten arbeiderspersoneel. Van de beveiliging tegen
gevaas. Van de boekhouding voor den arbeid. Van de opleiding voor den
arbeid. Van de gezellen. Van de meesterlaiechts. Van den arbeid bij
den landbouw. Van den arbeid in fabrieken. Van den arbeid op am-
bacht. Van dienstboden en huisknechts. Van de gilden der meesters. Van
de gilden der arbeiders. Van de rechtbanken van den arbeid. Van ver-
breking van loon-contracten. Van schade aan 's meesters goed. Van
dwang op medearbeiders uitgeoefend. Van samenzwering tegen den
meester. Van de livretten en getuigschriften. Van coOperatieve ver-
eenigingen. Van de politieke rechten der arbeiders-corporatien. Van
de arbeidsinspecteurs.

§ 299. Wat nog buitendien te doen ware.

Dat men ook buitendien nog op de exploitatie van den daglooner
door weaker en voorschotten en verplichte klanclizie; vooral ook door
het soms zoo uitzuigend crediet van den komenijswinkel; en op zoo-
veel meer diende toe te zien, is hiermee' allerminst ontkend. Wel
bezien toch, hangt ook hygiene, eerbaarheid — en welke tak van wet-
geving niet? — op eigenaardige wij:ze met het vraagstuk van den arbeid
saam. Saam zelfs het kerkelijk vraagstuk: hoe de daglooner aan voor
hem geschikte zitplaatsen en een bij zijn. beroep en stand passende
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prAicatie komt. Maar dit en zooveel meer mocht bier niet uitge-
sponnen, waar alleen gevraagd weld naar de p r i nci pi e e le oorzaken
van de ontstane storing in het sociale levensverband, en dus ook
alleen naar p r i n c i p i e e l e middelen, waardoor het bestaande kwaad
kon geremedieerd.



EEN-EN-TWINTIGSTE HOOFDSTTJK.

STAAT EN KERK.

Zij verklaart dat noch voor het rijk in Europa,
noch voor de door de overheid eene
staatskerk, van wat vorm of naam ook, mag
worden in stand gehouden of ingevoerd, dat
het den stoat niet toekomt zich met de inwendige
aangelegenheden der kerkgenootschappen in
te laten ; en dat, ter bevordering van een meer
dan dusgenaamde scheiding tusschen staat en
kerk de verplichting, uit art. 168 der grondwet
voor de overheid voortvloeiende, na uitbetaling
aan de rechthebhenden van het rechtens ver-
schuldigde, dient te worden opgeh even.

( Program, Art. 20.)

I.

ALGEMEENE BEGINSELEN.

§ 300. Staatskerk der Reformatie.

De term „Staatskerk" wortelt in het denkbeeld van een rijk, waarin
het staatkundig leven der natie (als geheel genomen) historisch ingroeide
in een bepaalde kerkelijke confessie; zich bond aan een bijzondere
kerkorde; en zijn hoogste uiting vond in een vast omschreven vorm
van eeredienst.

Kerk en Staait zijn dan 66n en lotgemeen, door het feit dat de
natie, die „als geheel" in eenzelfde staatkundig leven inging, 66k ,,als
geheel" inging in eenzelfde kerkelijk leven; en dat wel meest in dier
voege, dat eerst de kerkgemeenschap ontstond, en eerst daaruit
de staatkundige gemeenschap geboren word.

Zuiver ontwikkelde zich deze toestand dus slechts daar, waar (gelijk
bij de stichters van New-England) de „natio als geheel" ten deze tijde-
lijk gedekt word door de persoonlijke wilsuiting van schier alien, die
tot het lichaam der natie hoorden. Dan toch werd deze theocratische
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toestand aanvankelijk door de sympathie van elk gezin in het yolks-
geheel gedragen, en kwam dus aan een ieder ten goede, zonder iemand
tot hinder to zijn. Aldus steunend op een plebisciet, dat, als beginsel
van souvereiniteit volstrekt onhoudbaar, even onmisbaar wordt zoodra
er sprake is van de conscientie en het iemands stand raakt voor God.

Ma.ar z66 zuivere toestand bleef hooge uitzondering en duurde meest
uiterst kort.

In den regel toch koos in beslissende tijdsgewrichten harer historie
wel de natie als natie voor eene speciale kerkelijke belijdenis;
maar zonder dat da.a corn nog elke geleding en elke cel in het yolks-
organisme met bewustheid deze beslissende keuze meemaakte.

Hieruit ,ontstond dan, gelijk ten onzent in de 16de eeuw, de , pijnlijke
verhouding, dat het toongevend bestanddeel der natie haar politiek aan
haar kerkelijk 'even huwde en in een bepaalden vorm Boot; maar zonder
dat de massa des yolks op dat eigen oogenblik die keuze nog vol;gen
kOn, of op den duur voegen wild e.

Toen het Calvinisme hier te lande triomfeerde en de Gereformeerde
Sta.atskerk in het leven trad, behoorde misschien nog pen derde der
landzaten tot de Gereformeerde religie; terwijl van de resteerende twee
denten allicht de helft, ja, Nereid was, van Roomsch dat ze waren,
zich Gereformeerd to laten maken, naar het uitviel; maar de wederhelft
zeer stellig liever elk offer bracht, dan zich of te laten trekken van
haar voorvaderlijk geloof.

Bij verloop der historie is toen in de 17de eeuw hieruit allengs de
toestand geboren, dat een derde der bevolking Gereformeerd w a s;
een ander derde Gereformeerd heett e, en het laatste derde Roomsch
bleef. Maar met dien verstande dat onder die twee derden Gereformeerden
alsnu de indifferenten meetelden, terwij1 de Calvinisten van echten
huize reeds merkbaar aan hunnen oorspronkelijken geloofsmoed waren
iontzonken.

§ 301. Ideaal en werkelijkheid.

Hierdoor nu kwam de ideate gedachte, die onzen opstand tegen
Spanje bezielde ten deele, ongemerkt, bij het omgekeerde uit van wat
de helden van dien w.orstelstrijd hadden bedoeld.

Bedoeld toch was een Kerkstaat to stichten, waarin, een iegelijk
voor zich en allen saam, uit vrijen drang der conscientie, zich voegen
zouden onder de zuiverder religie naar Godes Woord; aan de glorie
van dat Woord hun rationale eer verpanden wilder; en alsnu, met alle
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macht der natie, in en buiten Europa, voor den bloei dier Gereformeerde
religie zouden opkomen; om alzoo alle tyrazmie der conscientie of to
breken en Romes dwingelandij te weerstaan.

En daar zou men ook toe gekomen zijn, indien het namelijk gelukt
ware, nagenoeg geheel de bevolking tot deze Gereformeerde religie to
doen lovergaan; indien men deze religie zelf zuiver had gehouden; en
bijaldien de hoogere eenheid van kerkelijke en politieke macht op vaster
voet ware geregeld.

Maar toen dit deels niet beproefd werd, deels mislukte, d. w. z. toen
men de Roomsche bevolking Roomsch liet; zelf van de zuiverheid der
religie afdoolde, en als Kerk en Staat over en weer op een voet bleef
leven, die van een welgeordende verhouding eer het tegendeel mocht
heeten; teen kon het niet anders, of de tyrannie moest, uit noodweer;
edoch nu ,onder de Gereformeerde barrier; wel terugkeeren, en aldus
het huwelijk tusschen Staat en Kerk ons nationale leven; zoo in ker-
kelijken als in politieken zin; steeds meer doen ontzinken aan zijn
glorie.

Maar hiermee was de Staatskerk ten onzent dan ook geoordeeld;
en wijl nu de Staatskerk elders al even droeve vrucht geteeld had; en
de ,ontwikkeling des geestes er heen ging, om zich steeds meer te
individualiseeren; en in de boeken des Nieuwen. Verbonds elke aan-
duiding ontbrak, die gebood, staatseenheid en kerkeenheid in de practijk
to doen saknvallen; en het goede Woord Gods gerneenlijk nog het
beste wies bij de Gereformeerde kerken ,onder het kruis, die elken
politieken steun mister; zoo heeft zich uit dezen samenloop van er-
varingen en overwegingen van lieverlee; eerst in Amerika, teen in
Schotland en Zwitserland, en zoo ten leste ook hier te lande; de
overtuiging ,ontwikkeld, dat de Staatskerk prijs to geven almeer eisch
werd van het geloof.

Wat men intusschen nooit zoo opvatte alsof een volkomen en vol-
strekt saamvallen van de politieke en kerkelijke eenheid niet het hoogste
en heerlijkste ideaal steeds geweest ware, en ook nu nog voor ons
bleve. Dit Loch beleidt elk Christen, en in zijn belijdenis van de eenheid
der priesterlijke en koninklijke ambten van den Christus, On in zijn
verwachting van het Koninkrijk dat komt. Maar in dien zin: dat deze
hoogste eenheid, feitelijk, bij het verschil van denkwijzeri, niet te
realiseeren is; in deze bedeeling door een Staatskerk eer belemmerd
dan bevorderd wordt; en dus wel een voorwerp onzer hope bij Jezus'
toekomst kan zijn maar niet van actueel bezit.

En deze eenheid nu desniettemin; in weerwil van het verschil van
denkwijze; ondanks de droeve ervaring van het verleden; en niettegen-
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staande de betere vruchten, die het tegenovergestelde systeem reeds
droeg; toch met politieke macht in den vorm eener Staatskerk te willen
dwingen, zou dan o. i. ook niet anders zijn, dan het oude lijden nog
eons hernieuwen; den bloei van het geloofsleven tegenstaan: en aan
Rome, als door Naar machtiger organisatie zooveel beter tegen staats-
invloed opgewassen, den triomf verzekeren over alle kerken van
Protestantsch belijden.

§ 302. Seheiding.

Kiezen we op dien grond dan ook tegen elk denkbeeld van een
„Staatskerk," en aanvaarden we derhalve de ontbinding van het huwe-
lijk, dat eens ter kwader ure tusschen Staat en kerk gesloten werd,
toch dichte daauom niemand ons de bedoeling toe, alsof we nu beide
op zulk een wijs uit elk ronderling verband zochten te rukken, dat
ze voortaan letterlijk niets meer met elka'ar hadden uit te staan.

Zelfs de clausule toch: „Scheiding niet tusschen godsdienst en
Staat, maar alleen tusschen Staat en k e r k" bevredigt ons in het
minst niet.

De overheid is, naar onze vaste overtuiging, dienaresse Gods; bijr
„Godes grade" gezagoefenend; geroepen tot zijn eer; en dus gebonden
aan zijn ordinantien; en kan zich even deswege niet buiten aanraking
met het godsdienstig leven der natie houden. En geeft men daarbij nu
voet aan de valsche gedachte, dat die aanraking wel met let g o d s-
diens ti g e, maar niet met het kerkelijke leven der bevolking mag en
moet plaats grijpen, dan komt men vanzelf tot de heillooze consequentie,
waarbij we nu dan ook reeds het vierde eener eeuw geleden zijn aan-
geland: t. w. dat er Of een soort staatsgodsdienst zich ontwikkelt
b oven kerkverdeeldhei d, Of wel dat to meer voorkeur door
de overheid aan eenige religie gegeven dient te worden, naar in a t e
ze zich minder aan den kerkvorm hecht.

Dit nu is buiten de werkelijkheid gerekend. In die werkelijkheid toch
bestaat het godsdienstig leven der natie nu eenmaal voor de overgroote
meerderheid niet dan in den kerkelijken vorm; en het is
dan ook in diem vorm, en in dien vorm alleen, dat de overheid met
deze uiting van het nationale leven in aanraking heeft ter treden.

„Scheiding tusschen kerk en Staat" beteekent derhalve
in 'wizen gedachtengang drieerlei: 1. dat de politieke eenheid der natie
ten onzent niet 'anger gepaard gnat met een kerkelijke eenheid; 2. dat
kerk en Staat beide elk een eigenaardig levensterrein hebben, waarop
beide als dienaressen Gods optreden, en dus over en weer op elkaars

25
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erf het recht missen tot uitoefening van dwang; en 3. dat de verhouding
tusschen beide bilatera al dient geregeld, bij wijze van vaste cor-
respondentie.

§ 303. Pulliekreekteliik karakter der kerk.

Juist met het oog daarop, handhaven we dan ook gestrengelijk
het publie k-r echtel ij k karak ter der Christelijke kerkgenoot-
schappen.

Dit is niet bedoeld in den ,ouden zin van: „Publicum jus in sacris,
in sacerdotibus, in raagistratibus consistir 1), alsof het canonieke of
kerkrecht alsnog van publieke autoriteit eri gelding in het Rijk der
Nederlaaidon zou zijn. Maar wel zoo, dat de Christelijke kerkgenoot-
schappen zelven publici j u r i s 2 ) zijn. Een bewering, die protest
aanteekent tegen de nu gangbare poging, ,om de kerkgenootschappen op
gelijke lijn te pla,atsen met een zangvereeniging of een schermgezelschap
of een dansclub, en ze dus to doen vallen onder de rubriek van die
gewone „vereenigingen". Een pretentie die staande houdt, dat de kerk-
genootschappen als lichamen „sui genesis" (d. i. die zich met geen andere
vereenigingen vergelijken laten) aanspraak hebben op een zelfsta
dige regeling; dat ze, als oefenende heerschappij over haar leden, nog
eer deze tot vrije wilsuiting kwa,men, in het belang der vrijheid aan
b ij zondere bepalingen onderworpen behooren te zijn, en dat ze, als
vormende een der hoogste en noodzakelijkste uitingen van het nationale
levee, Met beschouwd kunnen of mogen worden als accidente e 1.
En alzoo een theorie, die de onweerlegbare stelling bepleit: dat Staat en
kerk diet dan tot wederzijdsche schade hun eigen 's weegs kunnen
gaan; en over en weer bet best varen bij een op vasten voet geregelde
correspondentie.

304. Collegie van correspondentie.

Deze correspondentie (reeds door de Synode van 1619, blijkens haar
rescript aan Hoog-Mogenden, bedoeld) zouden we dan het heist onder-
houden zien door een vast c o 11 e g i e, waarvoor de overheid drie
politieke personen als moderamen aanwees, en waarin voorts alle kerk-
genootschappen zitting konden erlangen, die op behoorlijke wijze hun
officieele belijdenis van het Christelijk geloof, alsmede hun kerkorde
en liturgic . hadden overgelegd; waarborg boden, dat doze officieele

1) „Het publieke recht bestaat uit de bepalingen, die in den tempel, onder de priesters en
bij den magistraat gelden." (L. 1. g 2. de jus t. et de jur e.)

2) Een pub liekrechtelijke zijde hebben.
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oorkonden metterdaad de uitd.rukking waren en bleven van hun ker-
kelijk leven als zoodanig; en bewijzen konden, dat b.v. minstens een
honderdcluizendtal zielen tot haar kerkgemeenschap behoorden; en zen-
dende alsdan veer elke honderdduizend zielen naar dit college een
deputaat.

De beraadslaging van dit collegie zou schriftelijk bij manier van
curien dienen gehouden to worden; d. w. z. dat de afgevaardigden
van elk kerkgenootschap een afzonderlijke curie zouden vormen, en
dus zouden to beraadslagen hebben niet in pleno maar in eigen
boezem.

Van dit collegie zou alsdan advies door de overheid behooren g e-
v r a a g d to worden over zaken, die Of de kerkgenootschappen, Of
den godsdienst of de zedelijkheid raakten, b.v. biddagen; -in zake de
wetgeving op het huwelijk; op den eed; op de Zondagsviering; op het
onderwijs; op de armverzorging; op de hoererij; op de publieke eer-
baArheid, enz. En omgekeerd zou a a n dit collegie, of zijn curien,
advies door de overheid t geven zijn bij elke regeling op kerkelijk
terrein: in zake vestiging van gemeenten; verandering van gemeente-
lijke grenzen; kerkbouw; doopregisters; huwelijkssluiting, schoolstich-
ting, enz. En dat wel beide malen met dien verstande, dat noch de
overheid aan de adviezen van dit collegie, noch de kerk aan de
adviezen van de overheid op eigen terrein, anders dan door over-
reding, nude to binden zijn.

§ 305. Leniger verhonding. Biddagen. Niet-Christelijke groepen.

Door het optreden van zulk een collegie zou de stugheid, die thans
de verhouding tusschen Staat en kerk zoo vaak ontsiert en bederft,
vanzelf gebroken zijn; botsing voortaan worden voorkomen; en zou er,
in elk voorkomend geval, een adhoc gekozen collegie bestaan, dat, op
beleefden voet (zonder eenige binding van wederzijdsche vrijheid) aan
de overheid kon doen weten, wat de kerk van den Staat vroeg, en der
kerke Icon doen aanzeggen, wat in vorm van liturgie en kerkorde door
den Staat van de kerk werd gewenscht.

Met name zou hiercloor het niet geringe voordeel verkregen worden,
dat de overheid in tijdOn van volksrampen weer als vanouds een
orgaan bezat, om boet- en bededagen, onder rechtstreeksche mede-
working der kerkgenootschappen, uit to schrijven. Zou tevens in de
voorzitters van deze curien het personeel zijn aangewezen, dat bij
officieele gelegenheden de Christelijke kerkgenootschappen vertegenwoor-
digen kon. En zou; wat ook veel gewonnen ware; hiermee tevens het
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collegie zijn gevonden, dat recht van beslissing had voor al die netelige
gevallen, waarin de overheid zelve tot verzorging van het godsdienstig
leven geroepen is : als bij de veldprediking; op de vloot; in gevangenissen;
in gasthuizen, en wat dies meer zij.

En, in trouwe, wie met oils tegen elke Sta.atskerk is; en toch zoo
min als wij zich veer kan leggen bij de libieralistische theorie, dat
kerk en Stawt elkaar ais vreemden op straat voorbij moeten loopen;
kan die, zoo vragen we met ernst, kan die op den duur ontkomen aan
den klem van het beton: dat in „een Christenland van gemengde
bevolking" een correspondentie op vrijen voet met een gemengd
collegie uit de Christelijke kerkgenootschappen, voor een overheid,
die haar roeping ernstig opvat, de eenig logische consequentie en tevens
profijtelijkste uitweg is?

Van Joden, unitariers of atheisten-corporation kan hierbij natuurlijk
geen sprake zijn, wijI een kerk ophoudt als kerk denkbaar ,te wezen,
zoodra de aanbidding van den Christus als onzen Heer en Gebiedet
we gvalt.

Immers op pond van de nauwkeurigste en scherpzinnigste under-
zoekingen (Vooral van Jacobson) staat thans tweeerlei vast: a. dat
k e r k etymologisch afgeleid is van xypectx6; 1) ; en b. dat Ktipag 2)
in dezen woordvorm exegetisch niet op God slant, maar op den Christus.

Bij eventueele Grondwetsherziening zal er derhalve zeer zeker ook
voor de religieuse gemeenschap van niet-Christenen een vorm to zoeken
zijn, maar moeten ze uit de rij der kerkgenootschappen, in naam der
wetenschap, warden geschrapt.

II.

TOEPASSING IN DE WET.

§ 306. Artikel 168 der Grondwet.

Uitbetaling van tractement door de overheid aan dienaren der kerk
kan uit tweeerlei hoofde geschieden en wel of uit politieke berekening;
of krachten,s historische verplichting.

In het eerste geval ontstaat nit dozen financieelen band een soort

1) Aan den Heer gewijd. 2) Heer.



STAAT EN KERK.
	 389

Staatskerk; in het andere volstrekt niet; vooral niet indien deze uit-
betaling aan meerdere kerkgenootschappen tegelijk geschiedt.

Wijl nu ten onzent Artikel 168 der Grondwet zijn oorsprong heeft
in vroegere grondwettige bepalingen, die op haar bead op eigening van
good, onder aanvaarding van den rentelast, rustten, behoeft er voors-
hands goon geschil over to bestaan, of de bedoelde uitbetaling is nog
in hoofdzaak de kwijting van een historische verplichting, die aan het
denkbeeld van Staatskerk geheel vreemd is.

Dat we desniettemin, liefst bij eventueele Grondwetsherziening, deze
administratie ten behoove der kerken, door uitlichting van dit artikel,
na behoorlijke verrekening, zagen eindigen, heeft dan ook niet zijn
grond in vreeze voor weerinsluiping van de Staatskerk-idee, rnaar wel
in deze navolgende zes consideratien, wier overdenking we en aan de
politieke en aan de kerkelijke overheid met eenigen nadruk durven
aanbevelen :

a. Reeds nu mengt de Grondwet in het eene zelfde artikel 168 bij
de historische verplichting een zuiver politieke wilsuiting, door ook aan
kerkgenootschappen, aan wie op het laatst der vorige eeuw n i e t s
ontnomen word, op gelijken voet, tractement en emolument to betalen.

b. Het karakter van een recht verloopt; en, hoezeer ook op goeden
grond tee beweren valt, dat het grooter deel der tractementen van meet
of als rentelast word uitbetaald, troth mag niet vergeten, dat zulk een
oorspronkelijk contractueel en dus bilateraal recht ongemerkt in een
politiek en dus unilateraal recht wordt omgezet. Dat dit afhangt van
de publieke opinie. En dat in doze publieke opinie reeds nu voor een
zeer aanmerkelijk deel de heugenis van dozen contractueelen oorsprong
der bedoelde tractementen en emolumenten to loor ging.

e. De op het laatst der vorige eeuw geeigende goederen ,zouden,
waren ze in handen der kerken gebleven, nu reeds een uitbetaling van
tractementen veroorloven, die met het drievoudige der nu gekweten
tractemienten gelijk zou staan. Een kerk is in den regel verplicht, hare
bezittingen in vast good to beleggen, teneinde met de rijzing of daling
van den geldstandaard ook den gang van haar inkomsten gelijken tred
to laten houden. Nu daarentegen ontvangt ze van den. Staat hoogstens
4 pCt., terwijI het kapitaal blijft wat het is, d. w. z. dat de kerk, wan-
neer over vijftig jaar het geld nogmaals die helft naar beneden zal zijn
gegaan, weer de helft armor zal zijn geworden. TerwijI ze, omgekeerd,
indien ze deze golden in handen ,kreeg en dus beleggen hon. in vast
good, ze een halve eeuw later, bij klimming der geldswaarde met vijftig
pCt., dan ook zelve vijftig ten honderd rijker zou zijn.

Overmits derhalve de Staat buiten machte is, om de kerk zoo to
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steunen, dat haar tractementen gelijkelijk klimmen zouden met het
rijzen van den geldstandaard; en de kerk (blijft deze klimming uit)
aldoor armer wordt, schijnt het in het belang van Staat en kerk. beide,
om tot vereffening van rekening to geraken.

§ 307. Verevening door afrekening.

d. Er loopt nu reeds een stroom, die Art. 168 ,kortweg schrappen
wil, zonder verrokening. En hoewel we nu; kwam de zaak van
kerkelijk standpunt ter sprake; hierin nog geen voor het geloof onover-
winnelijk bezwaar zouden zien; zoo moat toch in een artikelenreeks
als deze, die uitsluitend de politieke, en dus ook juridische, zij der
quaestie op het tapijt brengt, met nadruk op de zedelijke schade gewezen,
die het begaan van zulk een ,onrecht en de daardoor gewekte wrok
voor het nationaal geheel na zich zou sleepen.

Reden waarom het ons gewenscht voorkomt, nu reeds; nu het nog
tijd is; op vriendschappelijke wijs to b u i gen, wat anders later; hard
tegen hard; toch bars ten zou.

e. Uitbetaling van tractementen en emolumenten, door iemand, die
niet een door u betaald kassier, maar een minister des konings is,
maakt inbreuk op de vrije iontwikkeling van het kerkelijk leven.

En f. Nu toch de tractementen almeer ontoereikend worden, is het
wenschelijk, dat bij de gemeenten het denkbeeld : „Het Rijk betanit
onzo leeraren", er geheel uit ga, en men in eigen boezem, deels uit
alsdan beschikbaar komend kapitaal, deels nit jaarlijksche inkomsten,
geve wat voor het beschikbaar houden van eon degelijken leeraarsstand
noodig is.

Bedoelde verevening zou clan o. i. op zulk een voet moeten plaats
hebben, dat: 1. een volledige staat werd opgetnaakt van alle inkomsten
en emolumenten, in Art. 186 bedoeld: 2. de aldus verkregene jaar-
lijksche betaalsorn tegen vier ten honderd werd gekapitaliseerd; en 3. het
aldus verkregen cijfer, b.v. in tien termijnen, telkens van een par,
tegelijk met de, alsdan gestadige en evenredig afloopende, jaarlijksche
bijdragen werd uitbetaald.

Wel weten we, dat zich alsdan nog de moeilijke vraag zou voordoen:
„of deze sommen to betalen zouden zijn aan het centrale, aan bet locale
kerkbestuur of aan de dusgenaatnde standplaats?" Maar ook dit kan geen
afdoend bezwaar opleveren. Immers, tegen het recht ingaan wil niemand.
En wat ten doze recht is, zou of generaallijk of telkens in specie
zijn uit to maken, indien de ovetheid bij de verevening bepaalde



STA.A.T BN URIC.
	 391

dat Been enkele gecontradiceerde post kon worden uitbetaald dan op
definitief gewijsde van den rechter.

§ 308. Het Burgerlijk Wetboek.

Toth zou hiermee de taak der overheid niet zijn. afgeloopen.
'miners, hoe geestelijk van aard de kerk ook zij, toch komt ze, met

de verhoudingen der burgerlijke maatschappij niet slechts in =waking,
maar moot ze zelfs aan het gemeene recht vervallen, zoodra ze door
bezit van stoffelijk geed, in betrekkingen van mijn en dijn tot geburen
en geInteresseerden treedt, wa.aruit over en weer vermogensrechtelijke
betrekkingen geboren worden.

Zoowel wat tractementskapitaal of pastorali a; kerkelijke goederen
of bona ecclesiastic a; en diaconiegoederen of in wijdsten zin
bona ad pies u s u s betreft, behoort dus de buitenwereld te weten,
in welke verhouding ze tegenover de kerk staat; dient het voor de kerk
niet twijfelachtig to zijn, in welke relatie ze zich tegenover de buitenwereld
bevindt; en is het even noodzakelijk dat de rechter eindelijk te weten
kome, Haar welken titel hij, heeft recht to spreken, als de kerkelijken
onderling in geschil zijn over eigendom of recht van beheer.

De thans desaangaande bestaande twijfel spruit eerivoudig voort nit
de ontstentenis in ens Burgerlijk Wetboek van eene juiste bepaling der
rubriek, waaronder de kerkgenootschappen vallen. En doze ontstentenis
is op haar beurt weer veroorzaakt door de onzekerheid, of 'men de'kerk-
genootschappen te beschouwen had als van publie k-, dan wel p r
v a a t rechtelijk karakter.

Die leemte moot dus aangevuld.
Eerst dan ; niet eer; zullen de kerkelijke besturen, alsdan wetende

op welke basis zij staan, ook binnenskamers hun taken regelen kunnen.
En mochten we dan voor de aanvulling van het ontbrekende eon wenk

geven, dan zou de Engelsche wetgeving ons in haar hoofdlijnen verre
preferent dunken, als het meest voor den aard van het 'kerkelijk leven
geeigend. Natuurlijk, niet voor wat haar kerkelijk-aristocratische, maar
wel veer wat haar juridisch-politieke zij betreft, in zooverre ze namelijk
de kerkgenootschappen aan nets dan aan haar eigen confessioneele
liturgische en canonieke statuten bindt.

§ 302. Reehten van den Staat op de kerk.

En was op diem voet eenmaal de fina.ncieele zijde der quaestie gore-
geld, dan zou de .overheid zich a. i. ten opzichte der kerkgenootschappen
tevreden moeten stellen met de eischen :
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1. dat de confessioneele, liturgische en canonieke statuten werden
overgelegd; van latere wijziging daarin onverwijld kennis ware to geven;
en waarborg geboden word dat deze statuten werkelijk van geldende
kracht waren en bleven;

2. dat de kerkgenootschappen, die op dezen grond erkend en in het
College van correspondentie opgenomen waren, ten opzichte van onder
vaste rubrieken to brengen bepalingen Been besluiten zouden nemen,
zonder het advies der overheid te hebben ingewonnen, zonder even wel
anders dan in zedelijken zin aan dit advies gebonden te zijn;

3. dat waarborg gebod.en werd aan eon iegelijk, mu steeds en ten alien
tijde door uittreding zich aan de onderhoorigheid van eenig kerkelijk
bestuur to kunnen .onttrekken, en dat Been binding van persoonlijke
vrijheid door kloostergelofte en anderszins met dwang kon worden vol
gehouden, indien de betrokken persoon dien band wenschte al te leggen;

4. dat in de kerkgebouwen, bij openlijken eeredienst, de eere en de
autoriteit der overheid; behoudens het recht van vrije critiek op grond
van Gods Woord; door geen spreker zou worden aangerand, maar veel-
meer in den gebede geeerd; en

5. dat- op den publieken wog van kerkswege goon diensten of samen-
komsten zouden georganiseerd worden, dan na voorafgaande schikking
met de plaatselijke overheid.

§ 310. Beehten van de kerk op den Stiat.

Waartegenover dan door de overheid aan de kerk ware to waarborgen;
1. het recht op het geven van advies in zaken van burgerlijke politie,

voor zooverre doze het godsdienstig en zedelijk leven des yolks raakt;
2. de handhaving der goode ,orde in en om de kerkgebouwen, begraaf-

plaatsen enz., gedurende de diensten;
3. heilighouding van den .eed, door inroeping daarbij van kerkelijke

adsistentie;
4. eon vrijen. Sabbat, om ongestoord haar geestelijken arbeid te kun-

nen volvoeren; en
5. regeling van boot- en biddagen voor de natie in haar geheel, door

het intermediair der kerkgenootschappen.
Dit laatste is in dozer voege gemeend, dat bij uitbreking van epidemie;

bij hoogon watersnood; bij oorlogsgevaar; of eenige andere volksramp;
in het College van correspondentie, hetzij door het moderamen n a m e n s
de hooge overheid, hetzij door eon der curien a a n de hooge overheid,
het voorstel tot het 'louden van zulk eon bededag kon, gedaan worden.
En dat indien de curien zulk eon voorstel, hetzij eenstemmig, hetzij bij
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meerderheid van stemmen, goedkeurden, de koning alsdan, met het
contraseign van de voorzitters der curie'', zulk eon bededag zou  nit-
schrijven, en door doze curien de noodige schikkingen treffen met elk
der kerkgenootschappen, om het geheel in „goede ordre ende harmonie"
te doen afloopen.

§ 311. Doop. Ruwelk.

Worts zou door de kerk aan de overheid moeten worden teruggegeven
het recht op vrijdom van militiedienst voor haar aanstaande
leeraren of geestelijken. Voor deze immuniteit toch zou de genoegzame
beweegreden vervallen, zoodra, overeenkomstig onzen voorslag, bij de

bespreking van 's Lands defensie gedaan, het huurieger algeheellijk
van de militie werd afgescheiden, en doze militie ,,op den voet van
gewone moraliteit" word gebracht.

Ma.ar zou anderszijds ook de overheid herziening ten bate der kerk
hebben toe te staan van de bepalingen over huwelijkssluiting en doop.

Met de bediening van den Heiligen Doop toch heeft de overheid
volstrekt niets uitstaande, en zelfs de maatregel, dat aan den officiant bij
den Heiligen Doop eerst „het briefje van den burgerlijiken stand" moet
vertoond worden, is beneden de waardigheid van zoo heilig sacrament.

En wat het huwel ijk aan,gaat, zoo mag de kerk zeer zeker niet
uit het cog verliezen, dat er uit deze verbinding 66k zakelijke rechten
geboren worden, maar nog veel min de overheid, dat eon huwelijk eon
verbintenis tusschen twee m e n s c h e l ij k e personen is, die wel terdege
den ,grond raakt van him bestaan als geestel ij k e wezens. Uit dien
hoofde kon er dan b.v. een schikking getroffen worden, waarbij de kerk
zich verbindt geen huwelijk te zullen sluiten, dan na voorafgaande in-
winning van zekerheid, dat door braid en bruidegom aan alle burgerlijke
vetplichtingen ten doze, ten genoegen der ,overheid, is voldaan; — maar
waarbij de overheid dan ook het nog onvolledige der acte constateert;
zich zelve van alle godsdienstige acte onthoudt, daarvoor eon ieder naar
zijn kerk verwijzend; vs:rafts zorg draagt dat de kerk, op beleefde wijze,
buiten het bruidspaar om, kennis ontvangt van de huwelijken, tegen wier
sluiting van wege de kerk, als overheid, geen bedenking meer heeft,
en zich ten slate met de kerkgenootschappen verstaat over den graad
van bloedverwantschap, die tegen huwelijkssluiting bezwaar oplevert.

§ 312. De Roomsche kerk.

En mag dan bij deze opsomming, volledigheidshalve over de excep-
tioneele positie van het Roomsche kerkgenootscha p, om zijn
internationaal karakter, niet geheel gezwegen, dan bepalen we ons ten
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zijnen opzichte toch liefst bij het terloops aanstippen van dit vijftal
punten;

1. men late dit kerkgenootschap ongemoeid en onverkort, in het
bezit van zijn in 1795, 1848, 1853 enz. verkregen rechten;

2. de koning trede in geen andere relatie tot den paus, dan in die
van wereldlijk souverein;

3. procession sta men niet toe dan in Limburg en Noord-Brabant,
(uitgenomen het land van Heusden en Altena) of waar voorts in andere
provincien de Roomsche bevolking meter dan negen tienden van het
totaal moat bedragen;

4. tegen pressie van Roomschen kart op andersdenkenden, anders
Ian in den voe.g der overreding uitgeoefend, trede de overheid, vooral in
bijna uitsluitend Roomsche streken, met vastberadenheid en veerkracht
ter beseherming van de conscientievrijheid op; en

5. met de hierarchie van dit .genootsehap trede de overheid niet
anders dan door het gewone College van correspondentie
in betrekking.



TWEE-EN-TWINTIGSTE HOOFDST.

PARTIJBELEID.

En, ten slotte, dat zij, om deze beginselen
ingang te doen vinden, de zelfstandigheid van
hare partij handhaaft; zich bij Been andere
partij last indeelen ; en slechts dan samen-
werking met andere partijen aanvaardt, indien
die door een vooraf wel omschreven program,
met ongekrenkt behoud van hare onafh an kelijk-
heid, kan worden verkregen. Reden waarom zij
bij eerste stemming gemeenlijk met een eigen
candidatuur aan de staatkundige verkiezingen
deelneemt, en, bij herstemming, zich voor-
behoudt te handelen naar omstandigheden.

(Program, Art. 21.)

I.

PARTIJFORMATIE.

§ 313. Partivorming plicht.

Nog telkens stuit men in onze kringen op trouwhartige lieden, die
het in u afkeuren als ge „partij maakt."

Huns erachtens moogt ge dit niet doen; is elke partijformatie on-
zedelijk; is het denkbeeld van „partij" reeds in zich zelf een oordeel;
en raakt ge met aan partij-organisatie u te wagen, voetstoots van het
ideeele terrein af.

Zelven blijven deze veelszins uitgelezenen onder ons geslacht dan
ook, als Simon de Styliter, bij voorkeur op hun zuil de eenzaamheid
Leven; onttrekken ze zich aan elk partijverband; aarzelen ze niet,
uw ijveren veer partij-organisatie, van hun (zoo ze wanen) verheven
zedelijke hoogte scherpelijk af te keuren; en laten ze zich slechts in
zooverre soms tot gelijke zonde verlokken, ads ze met andere zuilheiligen
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onwillekeurig zelven als part ij optreden tegen u, omdat ge part ij
vormen woudt.

Dit „SimoMtisch" standpunt nu nemen we niet in; noch gaan er voor
uit den weg; maar zien ons verplicht, het, op onze beurt, als uiting
van een zeer fijn en onbewust egoIsme of te keuren.

In den grond toch spreekt in dit niet-meedoen nets anders dan de
uiting op zedelijk en politiek terrein van datzelfde valsche individualis-
me, dat cent door de revolutie-begrippen in onze Christelijke maat-
schappij is ingedragen, en rechtstreeks tegen het hoofdbeginsel der
Christelijke religie indruischt.

Het Christelijk geloof toch dringt op verband, op aaneensluiting en
organiseering, doordien het wijst op een gemeenschappel k e n
oorsprong, op solidariteit van verantwoordelijkheid, en op de toe-
komst van een r ij k.

Van de organische saamvatting der Bingen is juist de Christus de
beelddrager, de bezieler en belichamer; en niet u i t het Christendom,
maar er vlak tegenover staande, zijn de valsche denkbeelden van het
individualisme, het volksaggregaat en de atomistiek.

Net den dunk van zich zelf hebben, Bat men iets bijzonders is, en
dus een eigen standpunt heeft in te nemen en zich op zich zelf heeft
to houden; maar juist omgekeerd: in to zien, dat eigen inzicht eerst
gekuischt en dus waar wordt, door zich s a a m te voegen met anderer
overtuiging; te begrijpen, dat men, hoog of laag staande, buiten be-
wust en praticaal verband met anderen machteloos staat; en to
beseffen, dat aansluiting aan den minste daa rom verkieslijk is
boven opzijhouding van den beste; aldus behoort het naar den eisch
dier diepste beginselen te zijn, die wortelen in de belijdenis van den
levenden God.

Komt daar nu de zonde bij, die oorzaak is, dat zich onder de men-
schen altijd een groep vormt, die niet voor de waarheid me8 wil, maar
er tegen in gaat; en dat zelfs ender hen, die 'de waarheid als oogmerk
kozen zich zeer scherpe tegenstellingen afzetten; dan volgt hier onmid-
dellijk uit, dat deze aaneensluiting, doze samenbinding, deze inverband-
treding rechtstreeks leiden moet tot het vormen van een part ij.

Een partij toch duidt aan, dat de verbinding van het gehee 1, de
aaneensluiting van alle die inverbandtreding van de gansche
schare (hetzij dan duurzaam, 't zij tijdelijk) niet kan of mag; en dat
er derhalve vanzelf twee of meer verbanden tot stand komen, doch
die dan ,00k elk voor zich niet het geheel omvatten, maar van dat
geheel slechts een d eel; wat met de worming van een „partij" (d. i.
parte s) geheel eensluidend is.
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§ 314. Tersehil ton deze tussehen kerk en Staid.

Dit nu brengt met zich, dat er van partijen nooit sprake behoorde to
zijn in de k e r k, maar alleen in Staat en maatschapp ij. En in
zooverre doze partij phobie schier altijd van kerkelijke zijde kwam,
mag men in haar dan ,00k een overbrengen op politiek en sociaal
terrein zien van wat op kerkelijk terrein betrekkelijk in zijn recht is.

Evenwel, ook dan nog slechts b e t r e k k e 1 ij k.
Immers, de twastelling tusschen kerk en staat is Kier geen ander°

dan deze: dat de Staat o m gezond t e z ij n partijformatie noodig
heeft, terwijl de kerk in elke partijformatie symptonen vertoont v a n
innerlijke krankheid.

In den Staat hoort het zoo, dat er a 1 t ij d partijen zijn.
In de kerk zou het zoo hooren, dat ze er nooit werden gevonden.
Zoolang de kerk trouw blijft aan haar levensbeginsel, ontstaan er op

haar erf dan ook Been partijen en kunnen ze er zich niet vormen. Maar
dringt daarentegen een aan haar levensbeginsel vreemd element, gelijk
het modernisme, het arianisme of de valsche philosophie in haar levens-
wortel in, dan icon ook zij aan den drang tot partijformatie niet ont-
komen, en ,ontstaat de zedelijke verplichting, vo.or een iegelijk die haar
levensbeginsel lietheeft, om zich ter uitwerping van den vreemden
indringer to vereenige n. Altijd echter met dien verstande, dat, is
dit doel bereikt, op kerkelijk erf „alle n dan weer als broeders samen-
wonen;" terwijl op sociaal en politiek terrein het voortduren der
partijen uiting van het normale leven b 1 ij f t.

Met doze partijformatie; hetzij de permanente op politieken, hetzij de
voorbijgaande op kerkelijken bodem; is dan evenwel volstrekt niet be-
doeld, dat er bij den tegenstander ook niet een deel der waarheid zou
schuilen, of ook dat omgekeerd aan onzen kant alles diamant van
vol karaat zou zijn; noch ook dat elk persoon der tegenpartij nu met
het bestreden beginsel juist vereenzelvigd zou wezen, of ook elk der
onzen met het beter beginsel zou zijn saamgegroeid. Och, van zoo
overdreven en exclusieve en personeele voorstellingen ligt de altoos
relatieve werkelijkheid zeer verre! Maar is alleen d i t gezegd: dat, bij
kleurenschifting, de groep der tegenstanders zich in massa keert
tegen datgeen, wat u als hoofdzaak op de ziel is geboriden; en dat
omgekeerd dit u heilig beginsel bij de breede groep uwer medestanders
eon zekere kracht, 't zij dan der gewoonte, 't zij dan van instinct of van
wil of bewustheid, in beweging is geraakt en werkt. En op dien grond-
slag heeft alsnu de partijformatie ,geen ander doel, dan om met alle
beschikbare krachten den aanval op wat u heilig is of to siaan, en
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door vereeniging van die krachten te redden en op te houden, wat
zonder die aaneensluiting en inverbandzetting weerloos zou staan en
neérzonk zonder schild.

lets wat men echter ook weer niet z156 versta, als handhaafden wij
de waarheid en niet de waarheid o n s, maar opvatte in den zin, dat,
voor zooveel wij tot getuigen en ijveren en lijden voor die waarheid
geroepen zijn; dat getuigenis, die ijver en dat kruis ons harmonische
aaneensluiting en sa'âmbinding tot den pijIbundel ten doe' stelt; naar
de zinspreuk, reeds onder de ,ouden gespeld, maar eerst door den Zone
Gods geheiligd, dat „concordia res parvae crescunt", maar „discordia
maxima@ dilabuntur".

§ 315. Schaduwzijdon.

En werpt men dan tegen, dat zulk een partijformeeren dan toch
licht tot factiezucht en onedele praktijken leidt, dan zij de wedervraag
ens geoorloofd, of gevaar voor rn i s b r u i k u ooit van verplichting
tot gebruik kon ontslaan, en of ge dan b.v., om het gevaar voor
het antinomianisme, de genadeleer, of wel, uit vreeze voor het ration&
lisme, het gebruik der rede veroordeelt.

Of ook, maakt men de ernstige bedenking, dat partijformatie er toe
leidt, cm in den tegenstander ailes o p z i n zwartst en in den
medestander o p z ij n blanks t te zien, dan zouden we toch meenen,
dat deze moreele puristen ook nimmer moesten trouwen, nimmer kinderen
verwekken, noch ooit een vriendschapsband aanknoopen; daar toch
ieder weet, dat het eenvoudig te gen natuurlijk zou zijn, indien men
voor eigen vrouw of kind of vriend geen prsumtie ten goede koesterde,
en bij verschil tusschen hen en anderen, de koele leukheid over de
ziel kon laten komen, om, zonder schijn van prmferentie, te dingen
naar een de liefde kwetsende neutraliteit.

En wees men eindelijk op het gevaar, dat partijformatie voor de
leidslieden der schare met zich brengt, om innerlijk onwaar en door
wierook bedwelmd te worden, dan sta hier de wedervraag of dan ook
het ambt in de C.hristelijke kerk dan dient afgeschaft, Wij1 toch ieder
weet, dat niets zoo bedenkelijk is voor innerlijke geesteswaarheid als
het keraarsarnbt, en weinig standen aan zooveel bederf door over-
teederheid bloot staan, als die van de herders der gerneente.

Wel geven we dus gaaf en grif toe, dat het partijbederf een -berrein
is, waarop de voetangels en klemmen waarlijk niet met spaarzame hand
zijn uitgezet; toe ,00k, dat de partijformatie een klip is, waarop excep-
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tioneel veel scheepkens wrak zijn gestooten; en toe dus niet minder,
dat er voor het ontsteken van een goed en helder kustlicht, d.L voor
vermpaa en waarschuwing en gebed, hier meer nag dan elders aan-
leidin bestaat; maar toegeven dat het zich onttrekken aan partijformatie
deswege geoorloofd of ook maar vatbaar voor verontschuldiging zou
zijn, neen, dat inogen we niet.

En dat to minder; am ten slotte ook hier nog op to wijzen; over-
&nits, enkele secten en eenlingen uitgezonderd, in het buitenland
partijformatie voor een iegelijk als regel geldt; openlijk gedreven wordt,
en to degelijker optreedt, naar gelang het leven er gezonder is. Want in
ernste, in ,ons kleine, personeele, verbrokkelde landje moet men to recht
komen, am, bij het herb,ariseeren, die zonderlinge plante der partij-
ph o bie to ,ontclekken, die, overal elders als onkruid weggeworpen,
onder onze landzaten al te lange dagen als sier plant is geeerd.

§ 316. Chaos, geon partij !

Maar kan noch mag aldus look het Christenvolk bier to lande zich,
even uit then hoofde, aan de verplichting tot degelijke partijformatie
onttrekken, dan hebbe men er ook een oog voor, hoe door en door
verderfelijk het is, die formatie halverwege to laten steken en van een
doorzetten en afwerken der organisatie schuw to zijn.

Immers, gelijk het lange jaren ook onder ons stond, heet men dan
een partij te vormen, en wordt er van weinig anders dan van een wider-
lingo kloppartij vernomen; staat men tegenover de buitenwereld solidair,
maar Urn in eigen kring elke verantwoordelijkheid van zich of to schud-
den; wordt er telkens kracht in gisting gebracht, maar die, door ont-
stentenis van goode raderen en spillen en drijfriemen, eenvoudig to loor
gaat en dus verspild is; heet er leiding to zijn„ maar doet ieder wat
geed is in zijn ,00gen; hebben vaak onbevoegden het hoogste wooed,
terwijl het vertrouwen wegsmelt; en is het droeve resultant, dat een
zecr onbehaa,glijk gevoel van malaise door alle rartgen sluipt; eindelooze
teleurstelling afmat; naijver rondspookt; de een de schuld op den
ander werpt; en het heilig pand, dat men beschermen zou, keer op
keer geschonden en gehavend wordt, dat we het moeten aanzien en
er bij kunnen weenen.

§ 317. Publieke organisatie.

En dit euvel nu kan alleen voorkomen worden door publi ek e
organisatie van uw partij door heel het land.

Want vooreerst moet dat barge en benepen gevoel weg, alsof men,
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met aan den partijarbeid duel te ncmen, eigenlijk iets deed, waarvoor
men zich te scharnen had. Hiermee toch wordt alles in den stifle ge-
trokken; wordt op de working der partij de stempel der obscuranten,
gezet; en verkrijgt de schandelijkste intrigue; gelijk nog niet zoo lang
geleden in zeker kiesdistrict; ter kwader ure vrij spel.

111a.ar ook, er moot een afgewerkte, wel ineengezette, voor ieder na-
speurbare, en onder •eders contrOle vallende, organisatie bestaan

Een organisatie, die wortelt in eenheid van beginsel, historische tra-
ditie en levenscostumen. Die op lien wortel allengs een stel van bij
elkaar hoorende begrippen en denkbeelden doet opschieten. Van die
begrippen, in trouw aan het beginsel, de toepassing leert maken op
de problemen, die op sociaal en politick gebied aan de orde zijn. En
alsnu, de partijgenooten in deze gedachtenwereld inleidende, er voor
bezielende en er door opheffende, him krachten verbindt en in verband
zet, om er de verwezenlijking van voor te bereiden.

Tot zulk een organisatie behoort dan, dat men zelf offere en offeren
leere. Wie geld heeft, zijn geld; wie invloed heeft, zijn invloed; wie
denken kan, zijn geestesarbeid; wie tribuun is, het gewicht van zijn
woord.

§ 318. Pers. CesTereenigingen. Centraal-bureau.

En opdat nu doze aldus in beweging gezette kracht niet abortief
werke, tniet zich zelf verniele noch ook verspild worde, is het nood-
zakelijk dat men over heel het land zich aaneensluite en een ieder
doe -weten wat voor zijn rekening komit.

Er meet een pers zijn, niet 'om te woelen in eigen ingewand, maa.r
om eendrachtiglijk den tegenstander of te slaan en het eigen bolwerk
te sterken.

Op die pers moot sluiten een net van kiesvereenigingen, die, loc,aal
en autonoom, nochtans een zijn in program en doel, door ineensluiting
in een Centraal-bureau, bij elke stembus regelen wat to regelen valt
en den ,oud-Hollandschen pijlbundel weer in den klauw van den Leeuw
doe schitteren.

En eindelijk moot, zoowel die pers als die groep vereenigingen, in
contact slaan met de politieke leiders der partij, die, wetende wat niet
ieder weet, de richting hebben aan te wij•zen, waarin de actie. meet loopen.

Waren we nu reeds zoover, dat onze partij ook op parlement air
terrein door kon tasten, dan zou deze stuur natuurlijk, evenals bij
de Engelsche, Fran.sche en Duitsche partijen, van die Staten-Generaal
dienen uit te gaan.
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Maar nu we nog y olk spartij zijn, en dus niet elk onzer Kamer-
leden geacht mag of wil worden, in elk opzicht de beliciming van
ons beginsel, in geheel zijn strekking, to zijn, nu ligt het in den acrd
der zaak, dat alleen door opdracht der kiesvereeniging, in zulk een
Centraal-bureau, de kring van mannen kan worden aangewezea, aan
wier handen de antirevolutionaire partij in den lande met gerustheid
haar toekomst toevertrouwt.

En is dat Joel, waarop het Centraal-Comite het uitzicht opende; en
opende in den goeden, logischen weg; door samenwerking van alle dis-
trictsvereenigingen eenmaal bereikt; welnu, dan kan en zal ook de ure
veer onze sterke, maar gedeelde, en daarom geha,vende groep in. den
lande aanbreken, dat de naijver verdoove, het krakeel tot zwijgen worde
gebracht, en, bij een partijdiscipline die organisch en dus moreel werkt,
het telkens indirect steunera van den tegenstander, aan wie eenmaal den
eed bij ,ons vaandel heeft gezworen, door de publieke opinie worde belet.

II.

ISOLEMENT EN SAANWERKING.

§ 319. Antirevolutionaire partijformatie.

Is alzoo „zelfstandige partijformatie" niet slechts geoorloofd maar
wordt ze zelfs plichtmatig, indien uw beginsel, de moederged.achte van
denkbeelden de wortel van uw begrippen, en dus uw 'evens- en wereld.-
beschouwing, gelijk die u heilig is en voor u als waarheid geldt, door
toongevende kringen om u been geignoreerd, ondermijnd of bestreden
wordt, — dan kan het ,00k ter nauwernood meer een vraag heeten, of
wij, antirevolutionairen in den lande, tot zulk een partijformatie al

dan niet gehouden zijn.
Immers, alle gegevens er voor zijn bij ons aanwezig, en alle omstan-

digheden loopen saam om ons den plicht tot het vormen van zulk
een afzonderlijke partij onafwijsbaar op to leggen.

We zijn toch de dragers en de vertegenwoordigers in den bo,ezetm

des yolks van een zijner schoonste en edelste t radi tie n.
Uit die traditien werkt in ons na een eigenaardig type van nat

26
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onalitei t, die wel niet herleven kan, zooals zij onderging, maar toch
haar karaktertrek heeft over te brengen in het zich nieuw vormende
volkstype.

En met dien historischen adelbrief van goede herkomst staan we
teg,enover de middeleeuwsche type der Roomschen en de nog kersversche
formatie onzer liberalisten van alle gading, met eeneigen begins e 1,
dat dâârom wort el-beginsel in den echten zin des woords mag heeten,
wijl het aard en richting bepaalt, zoo voor ons huislijk en maatschap-
pelijk	 kerkelijk, staatkundig en wetenschappelijk leven.

Worts bleek nog onlangs bij het Volkspetitionnement, dat het de el
des yolks, dat in kritieke oogenblikken voor ons vaandel kiest, stof te
over biedt voor alzonderlijke formatie. Een groep toch, die, in weinige
weken, ruim een vierde der landsbevolldn,g tot actief optreden kan
bewegen, heeft tot meespreken en meêstemmen in het kapittel een
onbetwistbaar recht.

En waar men ons eertijds dan nog altijd onontvankelijk verklaarde,
op grond van de onjuiste bewering, dat uit ons beginsel zich wel een
kerkelijk maar geen staatsrechtel ij k stelsel liet afleiden; of
althans niet zAlk een stelsel, dat practisch zich door liet denken;
daar zal de reeks artikelen, die we nu leverden, ook dit gelegenheidsr
argument wel to niet gedaan hebben.

§ 320. Brenke met de conservatieven.

Toch is hierrne6 niet beweerd, dat de overige partijen geen aan-
rakingspunten voor ons zouden opleveren. Veeleer prijzen we in den
conservatief zijne liefde voor het historisch gegroeide en voor den room
van ons n,ationaal verleden; trekt ons in den liberalist zijn tukheid aan
op onze constitutioneele vrijheden; eeren we in Rome haar kloek verzet
tegen de begrippen van '89; en boeit ions in den radicalist zijn opkomen
voor de organische rechten der maatschappij.

Maar van den plicht tot eigen partijformatie ontslaan, kan ons deze
gunstiger dunk van onze tegenstanders n i e t.

En dat wel om de drievoudige beweegreden, dat ze, soms willende
wat ook wij bedoelen, het toch of ander s willen, Of slechts e e n
d eel er van willen, Of het willen, niet als afgebeden bron van yolks-
geluk, maar als to dulden noodzakel ij k k w a a d.

Ja, zelfs met de ens zoo vaak toegewezen rol van deelhebbers in
een firma; ingedeelden bij een alliantie, of deelgenooten in machtiger
partijformatie, kimnen we ions niet laten afschepen.

Want uitgetreden zijn we uit het oonservatieve huis niet uit spijt of
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baloorigheid of met ,ondankbaren gemoede; maar eenvoudig omdat we er
niet hoorden; het er niet konden uithouden.; en in de onfrissche atmo-
sfeer van dal, vunzige gebouw onze gezondheid zouden verspeeld hebben.

Och, ware men er nog franchement on,godsdionstig geweest, het
zou misschien nog ean tijdlang zijn geg.aan. Maar het to moeten aanzien
en aanhooren hoe het ons heilige en dierbare, ja, het primordiale van
onze levensexistentie, tot zelfs de eere van den hoogheiligen God, er ja
bij werd gehaald als het baat gaf, maar om toch altijd ondergeschikt
te blijven ,aan cohsideratien van lagere orde en berekeningen van
politieke utiliteit, — zie, dat, dat vooral, was ons te beknellend voor
onze adembaling en een doom in het oog, dien we niet kenden
dulden. WA" kwam al wat enthousiast in ons is tegen op. Dat mochten
we niet geworden laten. Want dat schrijnde ons aan de conscientio
en stuitte ens op do hinderlijkste wijze tegen de Borst.

Door ,n,a; het in 1853 gebeurde, reeds tien jaren later, Rome als
adoptief kind van den huize aan to nemen, wees de conservatieve
partij ens, welbezien, vijftien jaren geleden reeds feitelijk de deur.

Want immers; al ging veter oog er eerst in '69 voor open; dat
uitspelen in '53 van de kaart te gen en reeds in '63 van de kaart
voor Rome, was; niet omdat het tot eon alliantie met Rome leidde;
maar wel als onwraakbaar bewijs van stelselmatige
beginselloos en onzedelijk.

§ 321. De kabinetten Heemskerk-Nan Znylen en Heemskerk-
Tan Lijnden.

Men spare zich dus veilig do moeite, om de knoopen van dit geschil
verder uit to pluizen. Het corps onzer geestverwanten was in grooten
getale reeds sinds '40, is starker nog in '48 en wel het sterkst in
de periode na '53, hij de conservatieven onder dak gekomert. Och, ze
waanden er metterdaad thuis te hooren en met doze heeren eons
geestes to zijn. En die waan ken to langer duren daar, bij den °onset.-
vatief nog tamelijk stark de vromer usantien nawerkten, en bovendien
onze eigen groep nog niet tot zelfbewustheid ontwaakt was. Vandaar
dat zelfs nog in '66 de veldheer alleen bleef staan en heel het
vendel den hook omsloeg van het Dagblad en zijn ephemeridische
schepping. Maar teen dan ook het Min.isterie van '66 aftrad, zonder
ons zelfs gekend of ooit onze keur aangedurfd to hebben, then had
dan ook de ure der scheiding onherroepelijk geslagen, en trokken we,
onder het beurtgezang der Mirjams, dit andere huis van Egyptischei
dienstbaarheid, als, God zij lof, weer vrijgemaakten, nit. En indien
er al; ook na zoo grievende teleurstelling; nog gebleven waren, die
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op herstel van oude banden hope hielden, dan heeft het tweede conser-
vatieve kabinet (dat van Heemskerk-Van Lijnden) ook die laatste illusie
al bitter wreed verbroken. Want zoo immer, dan is het wet onder de
leiding van dit beginselarme kabinet uitgekomen, hoe de hooge, heilige
en geestelijke belangen van ons Christenvolk voor de staatslieden met
conservatieve uniform, in weerwil van hun persoonlijke vroomheden,
op het politieke schaakbord nets dan pionnen zijn, waarmee het
regeerkasteel wordt gedekt.

Maar waartoe een pleidooi nog voortgezet, dat in alle instantien reeds
afliep en op elk punt door ons wend gewonnen?

Zie, we z ij n een zelfstandige partij geworden.
Alle overige partijen zijn geeindigd met ons als zoodanig te erkennen.
En of er nu onder de meer bejaarden onzer geestverwanten nog altijd

enkelen zijn, die aan de ,oude sympathieen nog niet konden afsterven,
toch voer almeer door alle rangen en standen onder onze kringen zulk
een dankbaar en fier besef van onafhankelijkheid, dat de vreeze van
ooit weer ingedeeld en dienstbaar te worden van nu voortaan als
denkbeeldig kan worden verjaagd.

§ 322. Yolkspartij en parlementaire partij.

Mits, en da  loupe men vooral in eigen kring niet overheen; mits
men scherp in het oog houde, dat we nog geen parlementai r
maar nog slechts een volkspartij zijn.

Lit het y olk zelf moet elke goede partijformatie opkomen;
d. w. z.: er moet, ,om tot gezonde partijformatie te geraken, eerst in
het hart des yolks een behoefte, een zedelijke drang, een hooger beset
opwaken, dat eerst nog slechts bij den huishaard in stilte wordt
gefluisterd.

Van daar gaat dit dan over in de gesprekken van enger omgeving;
en zoo schrijdt het dan voort in al breeder kring; om langs dien stillen
weg niet dan langzaam en van lieverlee, tot aaneensluiting, tot saam-
binding van krachten te geraken, en alsnu de aldus vereende krachten
te richten op een scherp gekozen doel.

Daarmee is dan uit de volksoonscientie de volkspart ij ontstaan.
Maar om nu van die volkspartij ook tot het laatste stadium, d. i. tot
een parlementaire part ij, voort te schrijden, is het alsnu eisch:
1. dat de gedachten, die zich in het hart des yolks vermenigvuldigen,
overgezet worden in staatsrechtelijken vorm en heur vertolking vinden
in de practische toepassing op de actueele problemen van staatsbeleid;
2. dat de aanwezige krachten der partij zich niet slechts sociaal aan-
eensluiten, maar dat ze ook in het kader van een staatkundige formatie
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worden ingeleid; en 3. dat de levensgedachte, die zulk een volksgroep
bezielt, ook door mannen van intelligentie en positie in zich worden
opgenomen, die in staat zijn, niet slechts om op parlementair terrein
even vastberaden weerstand te bieden als het yolk dit doet in het maat-
schappelijk leven ; maar ook om, desvereischt, den koning als raads-
lieden te dienen, teneinde deze volksgedachte (naar de eischen van
recht en billijkheden gezuiverd) over te .,chrijven in de wet.

Parlementaire partij zijn we dus nog n i e t. Want en die staats-
rechtelijke formuleering onzer gedachten, en • die politieke organisatie,
en dat corps staatslieden, ontbreekt ons nog.

Toch moeten we tra,chten het te worden.
En met het cog daarop nu, kan het thans gepubliceerde „Program"

een eerste bijdrage leveren om tot die staatsrechtelijke formuleering to
geraken en zal op grand van dat „Program" wellicht een begin van partij-
organisatie zich vormen kunnen. En mocht het ons dan vroeg of laat
gebeuren, aan een vrije Christelijke Universiteit ook eens een kring van
intelligente juristen am hoogleeraren in het antirevolutionaire staatsrecht
to verzamelen, dan zou, door Gods genade, misschien reeds een volgend
geslacht op ,een groep van degelijke staatslieden kunnen steunen, die
het merg der antirevolutionaire belijdenis weer in het dorre beenderen-
gestel onzer nu ontzielde staatsinstellingen wisten in te druppelen.

§ 323. Voorshands geen opereeren in den regeeringskring.

Zoolang we daarentegen aan dat station nog niet zijn toegekomen, is
en blijft het onze overtuiging: 1. dat we ons van elk opereeren in den
regeeringskring of hebben to hauden, ,om al onze kracht saam to trek-
ken op de bewerking van den volksgeest; 2. dat we de mannen van
naam en positie, die in de Tweede Kamer onze kleuren. toonen, ook bij
verschil van inzicht en vaak uiteengaande sympathieen, met dankbaarheid
hebben to eeren, hebben to steunen met ons gebed en te achtervolgen
met onze liefde, niet wijl ze in staatsrechtelijken zin onze Kamerpartij
vormen, maar wijl ze, als kloeke volkstribunen, onvermoeid en onver-
saagd, voor ons in de bres springen zoo dikwijls een door ons gekoes-
terd verlangen door henzelf beseft wordt; en 3. dat, gelijk het nu
staat, aan een overnomen van het bewind wider antirevolutionaire lei-
ding nooit anders te denken viel, dan waar ons pen andere keus bleef
dan tusschen een zich schikken in wat ,onvermijdelijk bleek of prijsgeving
van ens beginsel. Een beperking, die derhalve met zich brengt, dat
zulk een Kabinet; aan een generale wijziging der politiek in antirevo-
lutionairen zin nog niet denkend; zijn optreden slechts als een snel
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voorbijgaand en heterogeen intermezzo beschouwde, ter vorming van
eon overgang en ter afdoening van een eng omlijnde tack.

§ 324. Samenwerking bij de stembns.

En wat nu ten slotte ,ons „isolement" bij de stembus aangaat, zoo
verlieze men nimmer uit het oog, dat „isolement" ten doze historisch
tegenover „i ndeeling bij anderen" staat, en dus volstrekt even-
tueel geen bezwanr oplevert tegen saamwerking met andere staats-
partijen bij de verkiezingen en nog veel minder tegen saamwerking
in het Parlement.

Slechts ga het daarbij eerlijk toe, en wijze men beiderzijds de organen
aan, waannee de saamwerking kan geregeld.

Reeds vOOr de verkiezing van '71 is het opzettelijk door ons nit-
gesproken, dat we saamwerking niet afsloegen, mits men ons: a. niet
voor vast wou binden; b. het doel der samenwerking juist omschreef;
c. ens als „van gelijken recite" eerde; en d. bij eerste stemming eigen
candidatuur aandorst. En eerst toen het Da g blad zeer beslistelijk een
dozer voorsiagen igewezen had van de hand, is door ons besloten,
zonder vender regard op anderen, onzen eigen weg to gaan.

Toch leide niemand hieruit af, dat hiermee elke saamwerking in
begins e1 als immoreel door ons veroordeeld zou zijn.

Eer integendeel is ze, ,onder een dualistisch kiesstelsel, ook o. i.
plichtmatig en geboden, zoodra ze zonder prijsgeving van eigen beginsel
en op voet van eerlijkheid, mogelijk blijkt.

We blijven daarom herhalen wat we in '71 als ons uitgangspunt
kozen: „Samenwerking beurtelings, naar het gevalt, met conservatieven,
liberalen, RoOmschen, of radicalen wordt door ons niet geschuwd
maar eer gewenscht, mits veer eon juist belijnd program, om to
eindigen als dat program verwerkelijkt is; en behoudens onze onver-
korte zelfstandigheid."

§ 325. Organen ter regeling van samenwerking.

Maar om zulk een denkbeeld uitvoerbaar to maken, zal het dan
tevens noodig zijn, dat niet slechts wij, ma.ar aIle staatkundige partijen
ten onzent zich organiseeren op even vas ten voet als in het
buitenland.

Gelijk het thans staat, is samenwerking afgesneden, doordien elke
gelegenheid tot ,openhartig en officieel overleg tusschen partij en partij
volstrekt ontbreekt.
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Met een redactie kan men niet onderhandelen. Evenmin met onze
chaotische Karderclubs. Nog minder met onze in het wild opgegroeide
kiesvereenigingen. En voor wat de Roomschen aangaat, met een bisschop
of nuntius wel het minst van al.

Di t nu maakt, dat er dan soms wel bij de stembus vage afspraken ge-
maakt worden, maar die niemand anders dan zedelij k binden, en dus
later door de staatslieden in het Kabinet kortweg worden geignoreerd.

Daarvan nu wenschen we ens yolk niet larger de dupe te zien worden.
En om aan Bien klem te ontkomen, achten we het deswege raadzaam,

dat onze eigen partij het voorbeeld geve van of ficieele o r g a-
nisati e, opdat er alzoo in een eventueel Centraal-bureau een van
onderen op gekozen en dus officieel met macht bekleed orgaan ontsta,
waarmee namens de antirevolutionaire partij zal kunnen gesproken
en bedongen worden. Wel te verstaan, gesproken en bedongen zoodra
er zich ook van andere zijden een even normaal gevormd orgaan komt
aanmelden, niet om intiemelijk en binnenskamers jets te fluisteren,
maar zwart op wit en dat ieder het weten mag, de voorwaarden
vast to stellen, waarop men, over en weer, tot sa'amwerking voor de
bereiking van een vast doel besloot.

Zoo gaat het in Duitschland, zoo gaat het in Engeland, in Amerika
en Frankrijk toe.

Maar ten onzent zijn juist door het in den stifle werken de ver-
dachtmakingen welig opgeschoten en de politieke verhoudingen ge-
demo,raliseerd.

De herziening van ons kiesstelsel zal wel het eerste punt zijn, waarop
zulk eon concentratie van krachten zich zal te richten hebben.

Zij dan, eer men daar aan toekomt, de antirevolutionaire partij toch
vollediglijk met een v,anzelf gegroeide organisatie gereed.

Gereed in het centrum; maar, om dit to kunnen zijn, gereed eerst
op elk punt van den orntrek, want niet in eenig bureau, maar in de
lecale l e i d e r s, schuilt de zenuw onzer politieke kracht.

En juist met het •oog op doze locale leiders sta hier daarom
nog de zeer ernstige vraag: of men niet wel zou doen met in distrioten,
die toch ganschelijk buiten hope zijn, bij tusschentijdsche verkiezingen
de vlag onopgeheschen te later, en, ter voorkoming van afmatting,
alleen op te komen bij eon verkiezing in het generaal.
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I.

IN ONS HUISGEZIN WORTELT ONS STAATKUNDIG LEVEN.

Meer clan e vens verklaarden we ens voor het denkbeeld, om het
sbemrecht niet tot alle manlijke individuen, maar wel tot alle h u i s-
gezinne n, uit to breiden.

We deden dit op grond van de onwrikbare overtuiging, dat in het
huisgezin de wortel en de kiem ligt, waar heel de Staat uit opwast;
niet volgens uitvinding der menschen, maar volgens het hestel van
den levenden God.

Het huisgezin is een prachtig kunstproduct van den Oppersten Kunste-
naar. Majestueus vooral door den onnavolgbaren eenvoud, waarmee in
het huisgezin door de allereenvoudigste betrekkingen de grootste, Staat
en maatschappij en wereld omvattende betrekkingen verkregen worden.

God de Heere bestelt het zóó, dat niet weer als in Eden elke mensch
nieuw geschapen wordt, maar dat voortaan de mensch geboren zou
worden uit een vader en eon moeder.

Dat is al. Meer niet. In die eene, hoogst eenvoudige gedachte ligt
heel het denkbeeld van het huisgezin.

En tech, uit de eerie, haast naref-eenvoudige gedachte, weet nu God
de Heere heel het huiselijk leven, alien familieband, schier gansch
het maatschappelijk samenstel en zelfs de ineenzetting van den Staat,
zoo vanzelf en gereedelijk to doen voortvloeien, dat het een nog
ongemerkter toegaat dan het ander, en men de uitbotting, waar iets
nieuws begint, nauwelijks bespeurt.

En inderdaad, wie ooit zich verledigde, om langs alle gangen en
paden den schat en den rijkdom van leven en vrede, van macht en
ontwikkeling na to speuren, die door dat eene denkbeeld van het
huisgezin in deze wereld is ingetooverd, dien komt de aanbidding
vanzelf in de ziel en over de lippen voor een God, die zulk een wonder
uitdenken kon en zulk een kunstproduct schiep.

Zeer terecht neigt dan ook de antirevolutionaire Staatsleer er heen,
om al meal. hoar Staatsrecht van de wereld der afgetrokken begrippen
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to isoleeren en met dat rijke, voile, heerlijke leven van het huisgezin
in verband van oorsprong en onmiddellijke levensbetrekking te plaatsen.

Speck van souvereiniteit, van contrat social, van rechtsbetrekking of
absolute machtssfeer, en enkelen °rider de geleerden mogen u volgen
kunnen, maar de groote massa van de kinderen uws yolks houdt op te
luisteren en wendt zich van deze afgetrokkenheden teleurgesteld af.
Maar laat ge die abstracte ideeen varen, om het concrete huisgezin
op den voorgrond te stellen, dan, het behoeft nauwelijks betoog, ge-
voelt dat ge hem op zijn eigen terrein terughrengt, spreekt van
betrekkingen waar hij zelf in leeft, en hem omleidt in een gedachten-
kring, dien hij „van stukje tot beetje" volgen kan.

En dat is toch de proof op de som!
Niet alsof we meenen zouden, dat alle wetenschap plat, gemeen en

gelijkvloersch zou moeten worden, en dat het een merk van zuiverheid
en denkadel zou wezen, indien ge u opsluit binnen den engen gedachten-
kring van den handwerksman of landbouwer. Dit kan niet en ware de
ongerijmdheid zelve. Eer gaat elke wetenschap, zelfs die van den hand-
werksniau in zijn yak en van den landbouwer in zijn zuivelbereiding,
boven het gewone woten der menschen uit. Maar d i t houden we
staande, dat geen wetenschap, welke ook, die invloed op het leven
tot resultant wil hebben, ooit bloeien kan, tenzij het haar gelnkke,
eon aanhechtingspunt te vinden in dat onmiddellijk levensbesef, waar
ieder, die geen idioot is, bij kan.

Vanclaar dat dan ook de antirevolutionaire politiek of het antirevolu-
tionaire Staatsrecht, of hoe gij het noemen wilt, nooit iets sociaals was
of worden kon, zoolang het hangen bled in de steer van het denken.
En daarentegen plotseling wortel schoot en als een wonderboom opwies,
toen het met de schoolquaestie ongemerkt uit die hooge kringen af-
daalde naar onze kleine kinderwereld en te doen kreeg met den Doop
en met het leeren bidden onzer kinderen en met dien Bijbel, dien ieder
in onze kringen kent.

loch zou ook da.arrnee op den duur het antirevolutionaire Staatsrecht
niet tot invloed kunnen komen, of althans dien invloed niet duurzaam
kunnen handhaven; ,overmits, gelukte het, vroeg of laat, de school-
quaestie in onzen geest tot oplossing te brengen, hiermee dan ook
aanleiding tot onzen strijd en alzoo, de reden van bestaan voor onze
partij zou komen to vervallen.

De onderwijsquaestie namelijk, hoe diep ingrijpend ook, heeft toch
slechts met een z ij t a k van den stroom, niet met de bedding zelve
van doen. Het ware denkbaar, dat de kerk macht genoeg bezate om
geheel de zorgen voor het onderwijs op zich to nemen, en de politick
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van het land dus geheel buiten het vraagstuk van de vo'lksschool om-
ging. IOU daarorn do tegenstelling van het revolutionaire en antirevo-
lution,aire Staatsrecht vervallen? Zouden daarom de beginselen van
1789 minder verderfelijk zijn? Zou het omwentelen van het rad des
levees, zoodat de mensch boven en God almachtig onder komt,
daarom minder aanstootelijk zijn?

Men gevoelt immers dit kan niet. En ook afgescheiden van de school
en van den Doop onzer kinderen en van hun opvoeding met of zonder
Bijbel, moot er clan wel eon nog dieper liggende wortel in het gewone
menschelijke leven zelf zijn, waaruit de levenskra.cht vo:or een Staats-
recht naar de ordinantien Gods voortspruit.

Welnu, dien wortel heeft men van lieverlee, en allengs met steeds
duidelijker ,onderscheiding, en al klaarder inzicht, clan ook ontdekt in
het huisgezin.

Maurice heeft dit niet gedaan en Le PI ay heeft dit niet gedaan,
maar heel onze richting. En terwijl er in de eenvoudigste traktaatjes en
meer kunstelooze toespraken en in de kleinste weekblaadjes telkens en
telkens al een woord mee onderdoorliep waardoor ongeleerde en onge-
letterdo mannen toonden, te gevoelen, dat het op b it huisgezin eindelijk
aankwarn, heeft met name Maurice slechts in wetenschappelijken norm
ontwikkeld en met de macht van het woord er op aa.ngedrongen en
in het licht van het klare denken geplaatst, wat reeds, eer hij zijn
Lectures on social morality in- en doordacht, in den breeden
kring zijner geestverwanten was voorgevoeld en beseft.

Hiermee is volstrekt geen aanklacht ingediend tegen de andere schrij-
vers over antirevolutionair Staatsrecht en allerminst een blaam van
ontoereikend doorzicht geworpen op eel" Haller, een Leo, een Burke,
een Stein, een Stahl, een Guizot, een Groen van Prinsterer. Want
vooreerst is er niet een enkel dozer corypheeen, die niet te zijner tijd
en naar den gang van zijn betoog, den lof van het huisgezin bezongen
hoof t en den samenhang tusschen het familie- en het Staatsleven heeft
doorzien en aangeduid. Maar ook ten andere mag gevraagd, sinds wan-
neer het geacht werd tot verkleining van Newtons lof te strekken,
indien men, en met recht, beweerde, dat een astronomy', als onze Kaizer
was, meer en beter zag day" hij? Of is er in elke wetenschap dan
niet proces ? Is meer en beter zien niet juist het heerlijk privilege,
waartoe de coryphaen, die voorafgingen, hun mindere nakomelingen
in staat stelden? En zou het zoo ooit tot eerederving voor een Burke
of voor een Stahl humeri strekken, indien we, verhelen noch verbergen,
dat de boom, door hen geplant, juist dank zij hun keurige planting,
thans dieper wortel schoot clan weleer?
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Ter bemoediging: ten bewijze dat er vooruirtgang in ooze kleine denk-
wereld is; juist ter aanduiding dat we allengs vender mag en
moet er derhalve op gewezen, dat een der schoonste triomfen voor het
antirevolutionair Staatsrecht juist hierin ligt dat het in het jongste
tijdperk zijner ontwikkeling er al meer en beter in slaagde om zijn
steun en uitgangspunt to vinden in the keurige en kunstige schepping
Gods, die we bewonderen en eeren in het mysterie van bet huisel ijk
leven.

Hiermee toch is het onberekenbaar voordeel verkregen, dat het akker-
veld, waar ionze ploeg den voren in bloot zal werpen, onder i e d er s
bereik vait.

De winste verworven, dat we ens uitgangspunt vinden in wat niet
menschen igekunsteld hebben, maar God zelf schlep.

En niet minder de bate gewonnen, dat we als wortel van ons Staats-
recht een schakel uit ons leven kozen, die, hoezeer van God uitgaande
en tot Hem opIleidende, toch niet in het kerkelijke opgaat, maar in
eminenten zin van burgerlijke, van sociale, ja, wil men, van uitwendig
tastbare geaardheid is.

IL

BURGERBESEF, STANDSTETREDENHEID EN TADER-
LANDSLIEFDE.

Het beginsel van ons antirevolutionair Staatsrecht wortelt in bet
huisgezin. De studie van het huisgezin is voor dat antirevolutionair
beginsel de schitterendste rechtvaardiging. In het huisgezin toont zich
de ,gegrondheid en deugdelijkheid van ons streven, niet door gevatheid
in het be tooge n, ma.ax door de kracht, door de werkelijkheid, door
de feiten van het levee.

Men zou dus den bal volkomen misslaan, door, gelijk niet zelden ge-
schiedt, de bedoeling van ons beroep op het huisgezin ongeveer in dozer
voege to vertolken: „Er zijn eerst huisgezinnen; uit die huisgezinnen
schakelen zich fagnilien en ,geslachten aaneen; zoodoende ontstaan
gemeenteia; uit die gemeenten vormen zich gewesten; en immers, uit
die gewesten wordt de Staat geboren1"
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Noch ook door te zeggen: „In het huiselijk leven wordt burgerdeugd
gekweekt. Uithuizigheid is de vruchtbare moeder van zedeloosheid en
wangedrag. Alzoo komt van den huishaard de levenswarmte, waardoor
de Staat meet worden doorgloeid en bezieldl"

Beide die beweringen toch zijn wel onbetwistbaar in overeenstemming
met de wezenlijkheid; maar ze putten van verre den rijkdoin van zede-
lijke kracht en gedachten niet uit, die in het Goddelijk kunstgewrocht
van het huisgezin vow- de wording, de ontwikkeling en den gezonden
bloei van den S t a a t aanwezig zijn.

Neon, wat ons, antirevolutionairen, noopt ons altijd weer op het
huisgezin te beroepen, is heel lets anders, iets veel diepers, iets dat
heel wat verder strekt.

Het bedoelt toch nets minder dan dat reeds in het huisgezin, onge-
zocht en zelfs ongomerkt, zich, naar het bestel der aa.nbiddelijkste
Wijsheid, al de vertakkingen van het adernet vormen, waardoor de
Staat zijn levensbloed heel den omtrek rondzendt en tot zijn middel-
punt doet wederkeeren.

Immers, in een compleet huisgezin, dat normaal ontwikkeld is, vindt
ge door alle tijden heen en in alle oorden der wereld deze vijf verhou-
dingen: 1. van ouders en kinderen; 2. van man en vrouw;
3. van broeders en zusters onderling; 4. van die gediend
worden en die dienen; en 5. van eigen en vreemd 1). En
gunt men zich nu de moeite, om elk dozer wortelbetrekkingen van
alle menschelijk samenleven wat nauwkeuriger te onderzoeken, dan
zal blijken, hoe in deze vijf verhoudingen, welbezien, alles geboden is,
wat ge voor de innerlijke opbouwing van een Staat behoeft.

Want begint men met het eerste; de betrekking tussehen
o u der s en kind ere n, dan is in dezen egnen band eigenlijk reeds'
een zesvoudige betrekking aangeduid. Of verscheelt het niet aanmerke-
lijk, of ik de betrekking van een kind tot zijn vader, tot zijn. moeder
of wel tot zijn ouders in het generaal bezie ? En moot niet evenzoo
onderscheiden tusschen de betrekking van kinderen tot hun ouders en
van de,ouders tot hun kinderen? Ja, zou men, om volledig to zijn,
zelfs niet nog tusschen de zoons en dochters een onderscheid dienen
to maken, daar toch ieder terstond beseft, dat er heel wat anders spreekt
in de betrekking van eon zoon tot zijn moeder of van dienzelfden
zoon tot zijn vader?

1) Ook Maurice volgt deze indeeling, maar zonder ze anders dan in zeer grove trekken
uit te werken.
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Vraagt men nu welk zedelijk denkbeeld en welke zedelijke kracht
ons al aanstonds onmerkbaar wordt ingeprent door het feit, dat we
ouders hebben, uit wie we geboren werden, d.i. dus uit
de betrekking, waarin we allen als kinderen tot onze ouders hebben
gestaan, dan sta op den voorgrond, dat door dit groote feit de vrije
wil voorgoed gekn,akt wordt.

Men kwajn er, men werd geboren, men is er, zonder dat men aan
dat komen, aan dat geboren worden, aan het feit, dat men er is en
leeft, ook ma,ax lets af oi9 toe k.on doen. En op welke ingebeelde
triomfen de vrije wil, d. i. de toomlooze zucht ea.or onafhankelijklaeld
en bevrediging van zijn zelfzucht, zich ook in het verdere van het
levee beroemen moge, dal stemt ieder toe, dat die voor ons belangrijkste
van allie gebeurtenissen, t. w. het feit van onze geboorte, volstrekt
en totaallijk buiten ons omging en dat we die voor lief te nemen hebben
gelijk ze, zonder ons toedoen en zonder eenig medezeggenschap van
omen wil, tot stand kwam.

En dat zegt waarlijk niet weinig. Want ook al dacht men zich den
zelfmoord wog en ,a1 beeldde men zich dus in, dat ieder vrede had met
het kit, dat hij er kwam, ,er is, en leeft, — daannee is volstrekt nog
niet uitgemaakt, dat ieder ook tevreden is met de wijrze waaxop en de
omstandigheden waaronder hij geboren werd.

Is het zoo onbeteekenend of men als meisje of als jongen geboren
werd? Beheerscht dat kleine verschil niet heel iemands positie, heel
zijn ,ontwikkeling, gansch zijn. toekoanst? En zijn ze dan zoo zeldzaam de
klachten van de meer gedrukten en afhankelijken onder ons geslacht:
„Was ik maar als jongen geboren 1" „o, Als ik eens man was l"

Bovendien, scheelt het dan zoo weinig, met welk lichaam, gezond of
krank, sterk of zwak, schoon of onoogelijk ge geboren werdt? En niet
veel meer nog, met welken aanleg, met welke drift in uw bloed,
met welke karakterneiging, met welke talenten en gaven ge geboren
werdt ?

Ja, om ook dit nog er bij te voegen, hang er voor uw leven dan
niet alles van af, of :ge het levenslicht zaagt in een vroom of goddeloos
gezin? Op een zolderkamertje, in een slop, of in de wieg eens prinsen ?

En als ge dan nu dat alles saamtelt: „Buiten mijn wil om is het
beslist en uitgemaakt, dat ik leven zou; of ik vrouw of man zou
zijn; gezond of krank; schoon of min aantrekkelijk; knap of dom; zacht
of opvliegend van aard; goed of kwaad opgevoed; schatrijk of dood-
arm"; — mogen we u dan vragen, of dan niet eigenlijk a 11 e hoofd-
beslissingen voor uw aardsche leven volstrekt en algeheellijk, buiten
u om, voor u zijn afgedaan en uitgemaakt, en of de kleine variatie,
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die ch vrije wil hier later in aanbrengt, voor de overgroote meerderheid
van de kinderen der menschen nog wel des meetellens waard is?

En zoudt ge dan nu werkelijk meenen, dat zulk een omvattend en
schie.r heel uw leven beheerschend feit naliet een indruk op u to
maken, een plooi aan uw levensbesef te geven en een h e b b e l ij k-
h e i d to vormen in uw inwendigen mensch? Och, beluister de gesprekken
van onze knapen en jongedochters maar eens, hoe ze telkens en
telkens weer met dat mysterieuse feit bezig zijn, en er onder het
overheenlachen loch eigenlijk tegen in op s tand zijn, dat ze niet
zelven over het groote feit van hun geboorte zijn geconsulteerdl En als
ge dan op later leeftijd die dwaze bespreking ziet doodbloeden en ieder
mensch van gezonden zinne hoort toestemmen, dat ook maar te willen
tomen aan dit feit de dwaasheid zelve is, wat komt hierin dan anders
aan den dag, dan de zedelijke indruk, die door het uit ouders
g e b o r e n z ij n, op de menschen, in het generaal genomen, gemaakt
wierd?

Welnu, oyergebracht op onze betrekking tot het land en het yolk
waaronder we leven, prent ons dit het onuitroeibaar besef in: dat er
een geschiedenis achter ons ligt, waarvan wij het resultaat hebben
te aanvaarden gelijk we het vinden, en waardoor met noodwendigheid
geheel onze levenspositie wordt beheerscht, of, wil men, korter gezegcl:
1. het besef van burger te zijn; 2. de plicht om tevreden met zijn
staat te wezen; en 3. de roeping om als burger zijn vaderland to minnen.

Burger besef is niet anders dan het besef, dat we leden zijn
van een geheel, gelijk het hebben van Gliders ons het bewustzijn inprent
dat we leven zijn van een familie. Het behooren alzoo tot thts, dat er
voor ons was en buiten ons bestaat. De doodsteek voor de valsche
inbeelding van er alleen om onszelven te zijn en over onszelven to
kunnen beschikken.

Tevred en heid der burger ij is de tegenpool van het commu-
nisme en socialisme. De erkenning dat er een eindelooze verscheidenheid
van levenstoestanden en levensverhoudingen bestaat, en we, eenerzijds
wel voelen den drang die naar „gelijk-op deelen" toe wil; maar ook
anderzijds dezen drang onderdrukken, door het uit onze geboorte geleerde
feit en ons ingeprente besef ,dat de beslissing over de positie, waarin
we geboren zouden worden, niet aan ons ston d, maar aan een
macht buiten ons.

En eindelijk de vaderlandsliefd e, het zelf-terugleven in het
leven van zijn yolk; van dat yolk het verleden liefhebben; de nationale
eer als eigen glorie met fierheid loven; en, omgekeerd, den srnaad,
zijn yolk aangedaan, als eigen schande en eerbevlekking aan het hart

27
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gevoelen; zou het uit iets anders geboren worden dan uit de liefde,
waarmee het kind zijn ouders leert minnen, die levende monumenten
van een verleden, dat aan zijn geboorte voorafging en met wie ziels-
neiging hem vereenzelvigde?

Wie nu kracht van denken bezit, em ook maar eenigermate af te
meten wat schatten van levenskracht en levensbehoud in die drie ons
ingeprente neigingen van burgerzin, standstevredenheid en
vaderlandslief de voor een welgeordenden Staat geboden zijn, die
zal toch zelf door bewond.ering worden aangegrepen over het groote
resultaat, dal God de Heere bereikte door dit eenvoudige feit, dat Hij
ons, menschen, ouders hebben lie t; reeds nu inzien, wat schat-
karner voor den Staat toch het huisgezin is; en tevens als met een
oogwenk de schade berekenen kunnen, die door de lossermaking van
de huislijke banden aan land en yolk berokkend wordt.

Om het communisme in zijn verderfelijke natuur en de verheffing van
den vrijen wil in haar ,onafzienbare schadelijkheid te leeren kennen, be-
hoeft slechts het fundament van het huisgezin te worden blootgelegd.

OVERREID EN STATEN-GENERAAL.

De „ouders" saran' zijn voor een kind nog heel iets anders dan
„vader" en „moeder" in hun ,onderscheidenheid. Met van de „ouders"
gehandeld te hebben, zijn we dus bij het kind van zijn natuurlijke
levensverzorgers nog niet af.

Integendeel, door op „vader" en „moeder" afzonderlijk te letten,
komen we er ,eigenlijk eerst recht aan toe. Want zie, „mijn ouders"
dat is voor een kind nog maar een begrip, een afgetrokken naam, een
woord, waar het kind eerst allengs ingroeit en nog onlangs viel bet to
beluisteren, hoe een kind, zelfs van acht jaar, aan zijn vader vroeg;
„Pa, mijn ouders, wat zijn dat?" Maar tusschen „vader" en „moeder",
is voor een kind heel wat onderscheid; die kent het best; die zijn heel
wat anders en beters dan een begrip; die zijn levende • ersonen; de
hoofdpersonen uit heel zijn kinderlijke omgeving; die het ziet in zijn
droomen en voor zich haalt, als ze er niet zijn.

En juist da.ardoor kent het kind dan ook van den aanbeginne af zoo
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uitneme,nd wel het verschil, het onderscheid, de persoonsschakeering,
die aan „vader" en „moeder" bei een eigen type leent. Niet dat een
kind zou weten te zeggen, waar dat verschil in bestaat. Ook niet dat
het den een. boven den ander voortrekt. Want op de vraag: „Van wien
houdt ge meer, van paatje of van maatje?" zal een kind meest onge-
kunsteld zeggen: „Van aliebei evenveel." Maar wel daa,rin maakt het
onderscheid, dat het kind uitstekend weet wanneer het bij „vader" en
wanneer het bij „moeder" moot wezen om jets te vragen; om jets
gedaa.n te krijgen; cm to hooren wat het weten wil.

Ja, gemeenlijk gaat het kind bij dat onderscheiden tusschen „vader"
en „moeder" zoo volkomen instinctmatig te werk, dat de keurigste wijs-
geer niet beter kan doen dan ,00k ten doze het kinderleven to bespieden.

En vragen ook wij nu, daarop afgaande, welk een zin het kind meer
bijzonder door zijn „vader" wordt ingeprent, en welk cen blijvenden
indruk het daarentegen moor van zijn „moeder" in de ziel ontvangt, dan
moot het antwoord wel luiden: van „vader" eerbied voor het gezag
en zin voor gerechtigheid; en van „moeder" moed om vrij
t e z ij n en zin voor een tee de r d e r le v e n; vier krachten, die,
elk op hour wijze, tot de kostbaarste en onmisbaarste elementen be-
hooren voor het leven van den Staat.

In zijn „vader" voelt het kind, dat er iemand is, die boven hem
staat. Een „vader" vraagt niet aan zijn kind: „Strookt dit of dat met
uwe neiging?" Hij gebiedt. Dat gebieden kan daarom op lieven toon
geschieden. Maar niettemin, „gebieden" blijft het. De uiting van een
hoogeren wil, die boven den wil van het kind staat. Er is met de0.
„vader" cone macht in huis aanwezig, die bepaalt hoe het moot, en
waaraan het kind zich heeft to onderwerpen.

Een kind komt daardoor ongezocht en vanzelf tot de vraag: „Vader
m a g dat?" en door dat „mag ,dat ?" komt het ontzag en de eerbied
tot uiting, die de aanraking met elken hoogeren, machthebbenden wil
in ons menschelijk hart opwekt.

En die beide; zoowel dat buigen voor, als dat vragen naar vaders
wil; zijn voor een kind, dat nog natuurlijk bleef (d. w. z. nog niet op
de openbare school, of door slechte jongens of door ongoddelijke lectuur
bedorven werd), volstrekt niet iets vreemds, maar een vanzelfheid. Niet
dat een kind niet telkens tegen dien wil in verzet komt, maar z65, dat
het ook bij dat inworstelen te.gen 's vaders wil weet dat het kwaad doet.

En zoo gebeurt het, dat het vaderlijk gezag, zonder er opzettelijk ook
maar het minste voor to doen, geheel vanzelf in het kind een indruk
inprent, dat or een gezag boven hem staat, waarvoor het zijn eigen
willekeur heeft op te geven; waaraan het zijn recht om zus of zoo
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te handelen ontleent; en waarvoor het gevoelens koestert van o n t z a g

en eerbied.
Maar dit is niet al. Van zijn „vader" krijgt een kind ook den zin

voor g e r e c h t i g h e i d. Niet enkel van een onvindbaren idealen vader,
onnavolgbaar toonbeeld van rechtschapenheden. Neon, maar ook van de
„vaders", gelijk men ze gemeenlijk in het leven aantreft. Immers, de
„vader" is in huis de persoon, die straf t. Wel straft ook moeder;
ook de kinderjuffrouw; ook de dienstbode. Maar het kind krij:gt er al
heel •gauw den neus van, dat doze alleen straffen als vader er niet bij
is; in zijn plaats; naar zijn opdracht; en in zoover vader dit goedkeurt.
Och, ze leeren dat het kind zelf, door telkens te herhalen: „Dat zal ik
eons aan vader zeggen"; „coed maar, dat vader het Met weet !" of door
het kind feitelijk als het stout is geweest, bij vader te brengen, opdat
vader de zaak afdoe. En nu moge eon kind dat straffen van „vader"
heel hard en naar vinden; er zelfs tegenin morren en worstelen; maar
in den grond geeft het „vader" toch gelijk, en erkent het, dat „vader"
niet alleen straffen mocht, maar moest. Bij het straffen door eon dienst-
bode gaat ex heel wat anders in het hart van een kind om, dan als het
gekastijd wordt door „vader" zelf. Zoo leert het kind wat strafgerech-
tigheid is en dat er in rechtshersteiling, zij het ook door straf, recht ligt.

En dusdoende ontwikkelt zich dan vanzelf bij het kind de natuurlijke
drang om, als het eons niet misdeed, maar een verkeerde bejegening
van anderen onderging, eigen rechtsherstel bij „vader" te zoeken. Over
het „klikken en aanbrengen" spreken we later. Maar dit staat vast, dat
bij een kind, zoo dikwijls het onrecht lijdt, de eerste gedachte is, om
naar „vader" to gaan, opdat „vader" het kromme weer recht make. En
een vader, die goed zijn roeping beseft, en tegenover een ieder, ook
tegenover moeder, ja, zelfs tegenover zichzeIven, het verongelijkte kind
gelijk geeft, doet daardoor op onuitroeibare wijs in het kinderhart
wortel schieten een vast geloof aan de majesteit der gerechtighei
die zenuw van alle leven voor den Staat.

Heel anders weer „moeder."
Niet dat „moeder" daarom het beeld van het zwakke, machtelooze

tegenover vaders kracht zou zijn. Die dat zeggen, fantaseeren, en
kennen misschien de kinderlooze v r o u w, maar stellig niet de aan
kinderen rijke moede r. Eer integendeel is de moeder in den mgel
eon veel sterkere kracht in huis dan vader. Vader is moest uit; de
moeder bijna altijd in haar huisje. Vader kent de huiselijke dingen alleen
in groote trekken; moeder tilt en tell de duizend kleinigheden. En
ongemerkt komt moeder daardoor tot eon invloed in huis, die zeer
verre dien van „vaders" gezag overtreffen zou, indien dat vaderlijk
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gezag niet blonk in den lichtkrans van zijn goddelijken oorsprong.
Dit leidt er de moeder vanzelf toe, om, als het de kinderen raakt,

het vaderlijk gezag te contrOleeren; to temperen; desnoods met den
mood van een leeuwin te weerstaan.

Wa.ren ,onze „vaders" onzondig, dan zou misbruik van hun gezag
ondenkbaar wezen. Nu ze zondaars zijn, is verkeerd gebruik er van een
euvel, dat dagelijks weerkeert. En het is daarom dat God aan de edele
vrouw, die, waar het haar eigen persoon betreft, willig buigt,
den hieroleken mood heeft ingeschapen, om zich tusschen haar man
en haar kinderen to stellen, zoo dikwijls dat misbruik maken van
gezag te ergerlijke proportien aanneemt.

„Moeder" is de geboren pleitbezorgster bij vaders koninklijk gezag.
Die iets van wader gedaan wil krijgen, vraagt het door h a a r. Wie
iets misdeed, zoekt door haar tempering van straf of gratie te
erlangen; en zoo ook, voor wie door verkeerd gebruik van het gezag
schade zou lijden is zij „de goede en getrouwe Staten-Generaal", die
pal staat voor de rechten van haar volkje.

Bij „wader" is het rech t; bij „moeder" zijn de bill ij k h ed e• n.
En mover is het er vandaan alsof we aan mannenmoed constitutioneele
burgervrijheden zouden danken, dat het veeleer uitsluitend aan de
moeder is (we zeggen niet aan de vrouw), dat Europa en Amarika
hun zin voor burgervrijheid hebben te danken.

„Vader" is koning, maar „moeder" een wacht, van Godswege ter
tempering van het hog gezag, waar het onrecht plegen zou, aan
„vader" toegevoegd.

Lit zelfzuchtigen vrijheidszin van den man komt niets dan een
ellendige Staten-Generaal, gelijk wij die hebben. D. i. een Staten-Generaal,
die, op eigen machtsuitbreiding bedacht, vergeet dat to pleiten voor het
yolk zijn eere is. Maar een moeder, die, v o or haar z elv e stil alles
ondergaande, voor haar kinderen als eon leeuwin staat, zij en zij alleen
is het echte beeld van die edeler yolksvertegenwoordiging, die, zonder
eigen macht of eer to bedoelen, waakt voor haar v ol k.

Hiermee hangt s,aam wat we ten slotte aanstipten: moeder komt
op voor de teederder belangen.

Mist een vrouw den hoogen moed, om, waar het haar eigen
persoon geldt, stil het onrecht van haar man te dragon, dan ontwapent
ze zichzelve your haar goddelijke taak, die is om to strijden voor haar
kinderen. Maar, omgekeerd, durft ze dat eigen kruis aan en pleit ze
nooit dan voor haar kinderen, dan zal de man een zeldzaamheid zijn,
wien zooveel heilige zielenadel niet verteedert.

De grond namelijk, waarop het recht en de plicht der vrouw tot
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weerstand rust, kan noch mag ooit zijn, dat zij haar gezag naast of in
plaats van dat van „vader" poogt to zetten, maar ligt uitsluitend in de
onloochenbare omstandigheid, dat er in de kleine maatschappij van het
huisgezin en met name in haar kinderwereld met heilige en teedere
belangen te rekenen valt, die licht onder te zwaren druk van „vaders"
hand schade zou lijden. Die teederder belangen, die in het diepere
gemoedsleven van de vrouw haar natuurlijke schatkamer vinden, als
daar zijn: de stillere zij der vroomheid, zin voor erbarmen, voorkomende
liefde, lust aan mededeelzaamheid enz., moeten, in overeenstemming
met den onderscheiden aard van de karakters der kleinen, met schuch-
tere bedachtzaamheid geleid. En zoo dikwerf nu vader, voor dit teeder-
dere, voor dit heiligere geen oog hebbend, onherstelbare scha aan de
kinderen zou toebrengen, door twijgjes te knakken, waaruit zoo schoone
takken vol blad en bloesem groeien konden, is het de heerlijke, de
prachtige, de seller hemelsche taak der vrouw, door beleid en zacht
tegenhouden een open •rf voor die teederder belangen vrij to houden
en desnoods, waar misbruikt gezag dat teederdere schaden zou, met
opoffering van zichzelve, den mistastenden vader te weerstaan.

Dat dit tot conflicten kan leiden, wordt toegegeven. Maar tot conflicten
dan toch, die vormend op man en vrouw beiden werken en een zegen,
voor het gezin zijn, mits de man niet voor zijn willekeur, maar voor
het van God hem gegeven gezag ijvert, en de moeder niet een eigen
koninkrijkje naast manlief poogt op to richten, maar alleen pleitbe-
zorgster is van haar kroost.

En zijn deze dingen nu alzoo; schenkt het verkeer met „vader"
vanzelf het besef van eerbied voor een boven ons staand gezag
en prent het ons het ontzag in voor de handhaving der g e r e c h t i g-
heid; terwijl de omgang met „moeder" daarnaast den indruk inprent
'van pleitbezo,rging der billijkheden en handhaving der
teederder belangen; — dan willen we toch gevraagd hebben, of er
rijker bron voor den bloei van den Staat kan ,geopend. Vader eerbied
voor het Staat sgezag inprentend; moeder voor de rechten der kleinere
maatschapp ij opkomend. Gaat dat niet naar het zuiverste ideaal
van een gezond, constitutioneel gewaarborgd Staatsleven? En valt het
feit te loochenen, dat juist in landen, waar de moeder het meest in eere
was, de constitutioneele begrippen het krachtigst zijn ontwikkeld?
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IV.

VERTROU WEN, INSCHIKKELIJKHEID EN EERBESEF.

Geheel anders dan de band, die kroost en ouders saamverbind.t, is
weer dc betrekking tusschen „man en vrouw".

De drie groote zedelijke krachten, die uit de verhouding van deze beiden
aan den Staat ten goede komen, zijn het onderling v e r t r ouwe n,
de wederzijdsche inschikkel ij kheid en het solidaire eerbese f.

Niet alsof niet ook andere levensbetrekkingen de burgerij aan deze
gevoelens wennen zouden, maar dat toch door geen enkele be-
trekking deze zedelijke neigingen zoo diep ingeprent worden, ads door
den normalen omgang tusschen „man en vrouw" in den echt.

Och, men spreekt in de Schoolwet van zeker land van „het onderwijs
dienstbaar maken aan de opleiding tot all e maatschappelijke en Chris-
telijke deugden". Alsof een deugd zich liet aanpraten of voorzeggen of
met schoolgaan er indrijven. Neen, niet de school, maar God voedt
op, en de school is in dat groote opvoedingswerk van den levenden.
God slechts eon kleine schakel, er op aangelegd om zekere bepaalde
hebbelijkheden van •orde enz. aan het kind eigen to maken. Maar
Gods kunstige opvoeding van zijn menschenkinderen is zoo weinig
tot de school beperkt, dat ze veeleer a 11 e s omvat, en nog wel zooveel
door het gezinsleven weet uit to werken, als door het zitten op
de schoolbank.

Want zie, geheel afgezien van de zaligheid der ziel, is het Gods
welbehagen, dat er toch ook reeds in dit Leven een zeker vernis van
menschelijkheid over de sadinleving der menschen kome en er een
levenskring gevormd worde, waarin een eerzame existentie mogelijk
is. Deed God daar niet aan, liet Hij de menschen maar huislionden,
naar eigen aandrift, dan zou het, zooals Calvijn zoo volkomen naar
waarheid heeft gezegd, „een beestenboel" onder de menschen worden
en alle eerbaarheid weg zijn.

En overmits dat nu niet zoo mag, en het Gods believen is, die
innerlijk ontaarde en verbasterde menschen toch tot een „eenigszins
menschelijke" maatschappij en „eerbaar saamleven in geordende staten"
to brengen, moest Hij die menschen wel opvoeden, d. w. z. hebbelijk-
heden, gewoonten en neigingen inplanten, die ze van nature niet
hebben en waar hun zondig hart zoo lijnrecht togen indruischt.

Om dat doel nu to bereiken, gebruikt God als instrument vooral het
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huisgezin. Niet zoozeer om er voortdurend „deugd" te laten aanspreken.
Maar veelmeer om door de verhoudingen, die in dat huiselijk leven vanzelf
ontstaan, ons te wennen aan die betere hebbelijkheden. Door die macht
der gewoonte een bepaalde plooi aan ons karakter te geven. En op onze
neigingen door een reeks van aldoor herhaalde diepe indrukken, allengs
een zekeren stempel te zetten.

Zoo werkt God op ons, zonder dat wij er iets van merken. Wij weten
er nets van; handelen er zelfs tegenin; en toch krijgt God het gedaan.
Ten langen leste doet het huisgezin zijn vormende kracht doorwerken,
en dan vindt ge bij de menschen die hun ingeprente hebbelijkheden;
en dan gaat het door die „maatschappelijke deugden" hen, in uit-
wendigen zin gesproken, wel.

Maar meer dan „maatschappelijke" deugden zijn dit dan ook niet.
Want of de Kappeynes en Sixen al duizendwerf het tegendeel ver-
zekeren, dit neemt het feit niet weg : dat „Christelijke" en „maatschap-
pelijke deugden twee geheel verschillend.e soorten van deugden aanduiden.
„Christelijke deugden" zijn vruchten van wedergeb:oorte; werkingen van
den Heiligen Geest; bloeiend op heur wortel in den Christus. Terwij1
„maatschappelijke deugden" eenvoudig „hebbelijkheden" ten goede zijn,
waaraan men door de gewoonte iemand gewent, en die zeer goed een
macht in hem worden kunnen, ook al is zijn hart zoo hard als steep
gebleven en al heeft hij nog Been wortelvezel in gewijde aarde. Men
zegge dus nooit: „Waarheidsliefde" is een maatschappelijke, „lijdzaam-
heid" een. Christelijke deugd. Dat is onzin. Indien gij de waarheid spreekt,
krachtens dressuur, dan is dit een zedelijk waardelooze, nog enkel
maatschappelijke deugd; en als ge den leugengeest in u weerstaat, omdat
ge den Heiligen Geest in u liefhebt, dan is diezelfde deugd Christelijk.

Men versta ons dus niet mis. We zeggen niet, dat het huisgezin 66k
niet zijn beteekenis heeft voor het Koninkrijk van Jezus dat komt;
maar handelen thans alleen van de puur uitwendige en aardsche doel-
einden, die de Opperste Kunstenaar voor den bouw der Staten bereikt,
door het huisgezin als instrument te gebruiken om, tegen de natuur
van ons zondig hart in, aan de menschen zekere kostelijke eigenschappen,
hebbelijkheden en manieren van doen in te prenten, die in hen moet en
zijn, zal een Staat kunnen bloeien. En onder die edeler zinsneigingen
noemden we ditmaal onderling v e r t r ouwe n, zin voor i n s c hi k-
k e 1 ij kheid en s lidariteit van eerbesef, als voornamelijk in
onze sathrileving aangekweekt door den band, die „man en vrouw"
in den ,echt saambindt.

Van „vertrouwen" moot een Staat leven. Van „vertrouwen" leven in
zijn handel en nijverheid. Van „vertrouwen" in zijn hoogwaardigheids-
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bekleeders. Van „vertrouwen" in zijn ambtenaren. Van „vertrouwen" op
zijn bureelen en in zijn schatkameren. Steunen kan men den gang
van zaken wel door voorschrift en contrOle; maar meer dan steunen
niet. En wat er van een land worth, waar het „vertrouwen" teloox
ging, zie dat maar Bens aan Staten als Egypte of Uraguay, waar ge
stellen reglementen tienmaal dikker dan bij ons kunt vinden, en toch
alles afbrokkelt en verzinkt in barre ellende.

En dit is natuurlijk. Want „vertrouwen" komt niet te pas bij wat ge
in uw macht hebt, maar eerst bij wat ge niet kunt dwingen. Dus,
zoodra ge met „mensc,hen" te doen hebt en niet met machines, maar
daardoor dan ook afhangt van hun zin en neiging. Gij kunt niet altijd
bij hen zijn; ge weet niet wat ze In het verborgene doen; hun innerlijk
bestaan ontsnapt aan elke contrOle. En juist daardoor komt het, dat
eon maatschappij van menschen minstens voor negen lienden op „ver-
trouwen" m o e t drijven; en dit to meer, naarmate die „menschen"
rijper of sluwer ontwikkelcl zijn en dus meer geheime kunstmiddelen
tot hun dienst hebben, am elke contrOle te verijdelen.

En dat zoo onmisbaar „vertrouwen" nu, dat kweekt ge met de beste
en kostbaarste openbare school niet; dat krij:gt ge er niet in door de
schoonste predikatie; noch laat door de prachtigste boeken zich aan het
menschenhart brengen. Dat vertrouwen komt niet dan door het in ons
komen van den adel, die er zit in het denkheeld van t ro

„Aan iemand trouw zijn!" dat is het beset waar het vertrouwen,
maar dan ook ongemerkt, nit gehoren wordt. En eerst als een burger
weet wat „trouw aan zijn worst" is, en een ambtenaar wat „trouw aan
aan zijn chef" is, en een soldaat wat „trouw aan zijn veldheer" is,
schakelt de burgerdeugd van het onclerling vertrouwen de uiteenloopende
decolen van den Staat aaneen.

„Trouw zijn aan eon ander!" nu, (fat is immers juist het wezen van
het huwelijksleven. Onze schoone taal noemt het zelfs „trouwen" als
twee verloofden „man en vrouw" worden. „De trouw to schenden" is
tussch•en man en vrouw de misdaad der misdaden. En juist door deze
trouw, die alzoo het wezen des huwelijks uitmaakt, en in het „alles
van elkaar weten" en „bij alles elkaar vertrouwen" zijn schoone bloesems
toont, went alzoo de man en went op gelijke wijze de vrouw aan die
hebbelijkheid „des vertrouwens", die straks, buiten den kring van het
huisgezin meegenomen, hot cement wordt voor den Staat.

„Trouw" is de onschendbaarheid van onze eeden, de heiligheid onzer
beloften, de waarheid van ons woord; of, wilt ge, in elk dier Brie de
toewijding van onzen persoon aan een ander; en juist daarom voor
den Staat even onmisbaar als alleen te kweeken in den echt.
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„Persoon en persoon" worden alleen door trouw en vertrouwen op
echt „Tnenschelijke" wijze verbonclen.

Vandaar voor die organische verbinding van personen, die we „Staat"
noemen, van doze beide heerlijke deugden de ,onvergelijkelijke waardij.

Inschikkel ij kheid treedt daardoor vanzelf in het Licht van een
natuurlijke vrucht, die vanzelf uit de „trouw en het vertrouwen" wordt
geboren.

Een heerlijk jets is dat „inschikkelijke."
Zonder dat buigza,me en elastieke raakt telkens iiw belang met het

mijne in botsing; loopt de een telkens tegen den ander aan; en wordt
het een gedrang en gewring, waar vree noch zielsrust het ' bij uithouden.
Dan krijgt het leven veel van ∎een City-straat van Londen op een
kruispunt, waar de een den ander in de wielen en omver rijdt en ge
in doodsangst eons even uw kans moet waarnemen om van links naar
rechts to wippen. Nu, daar is dan ,00k gem tier vertrouwen peer
en dus ook de inschikkelijkheid ver.

Inschikkelijkheid is jets persoonlijk voor een ander over hebben, door-
dien men begrijpt dat men over en weer elkaar noodig heeft, en dus'
beter doet Met do twee wielen onder een wagen to zetten, dan elk
met een eenwielswagen elkaar in den weg te zitten. Men pat eigenlijk
bij het „inschikkelijke" met elkaar een soort van maatschap aan, om
saam zakeD. to doen, in plaats van elkanders concurrent toi wezen.
„Men ,geeft en neemt wat", gelijk ons Hollandsch spreekwoord in
(lit do u t des van de maatschap zoo schilderachtig het wezen der
„inschikkelijkheid" uitdrukt.

En is dat zoo, behoeft het dan nog betoog, dat het leven van „man
en vrouw" het sterkst niet alleen, maar zelfs principieel, deze hebbe-
lijkheid in onze neiging inprent? Het huwelijk is immers de teederste
maatschap 1 Is immers juist het zetten van de twee wielen, die eerst
am eon eig,en spil liepen, aan een zelfde as. En inderdaad, wat ge
ook door reglementen, wat ge ook door afspraken en instruction regelen
woudt, het 'even van „man en vrouw" is daar volstrekt onvatbaar voor.
Voor hen is „inschikken voor elkaar" de eónige levensregel. God heeft
gezegd „Deze twee zijn een", en wanr nu het leven telkens die eenheid
in gevaar brengt, is het wederzijds „inschikken voor elkaar" nets
minder dan telkens weer die „door God gewilde eenheid" te zoeken.

En rijpt alzoo uit de trouw als practische vrucht „de wederzijdsche
inschikkelijkheid", haar ideale bloesem is de „s olidariteit van
het e e r b e s e f"; waarmee we bedoelen, dat de man wat men zijn
vrouw aandoet nog erger opneemt, wijl zij nog dieper voelt, dan wat
men hem zelf aandoet, en de vrouw op haar beurt nog velen kan dat
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men haarzelve te na komt, maar zich diep gekrenkt acht als men de
eer aanrandt van haar man.

Op het punt van eer solidai r. Een eer saam. Of, scherper nog
uitgedrukt: tusschen man en vrouw van bolder eer uitruiling. De man
voor de vrouw opkornend; de vrouw voor den man.

Welnu, ,00k de plooi tot deze neiging der zinnen wordt in de voegen
onzer ziel door niets zoo vast en diep ingedrukt als idoor den echt. Voor
elkanders eer voelen ook zoon en varier, ook bediende en Baas, ook
chef en ambtenaar; maar die alien tech in de verste verte niet zoo
diep en zoo innig, als twee die „man en vrouw" zijn. Want bij hen
werkt tegenover de buitenwereld, tegenover vreemden, dat besef onmid-
dellijk, vanzelf en onbeperkt; en het is slechts bij zeer intieme vrienden
of zeer indringerige vrieodinnen, dat man of vrouw soms in gevaar
komen, in het min ,goede van elkaar met den bezoeker of de bezoeksters
mee te praten. Maar die enkele uitzonderingen daargelaten, dan toont
het level] bij alle nation en onder alle tijden, dat eel] man de eer van
zijn vrouw hover dan zijn eigen leven heeft; niet wijl hij zoo uitstekend
is, rnaar overmits God hot hem alzoo heeft ingeprent.

En nu behoeft men Loch immers in de huishouding en het leven van
den Staai slechts even in te denken, wat er van eel] rijk worden
waarin ge bij de menschen geen „t r o u w en v e r t r o u w e n" meer
in het hart vondt; geen „i n s c h i k k e l ij k h e i d" meer, die duizend
moeilijkheden wegnam, die voor geen politie-regeling vatbaar zijn; en,
last not least, hot nationale eerbesef weg was; om den
diepsten eerbied te koesteren voor de majestueuze wijze, waarop God de
Heere, door den echt to scheppen, deze zedelijke krachten in zondige
onbekeerde menschen tot ontwikkeling bracht.

En mogen we het ten slotte uitspreken, dan is het daärdoor vooral,
dat echtbreuk, hoererij en alle zonden der onkuischheid, rechtstreeks
den wels tand van d en Staat in gevaar brengen, dat ze u
langzamerhand een geslacht leveren, waaruit de trouw weg is, dat
alien inschikkelijken zin verloren heeft en van geen volks-eerbesef
meer weet.
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V.

PERSOONLIJK HARAKTER.

Men kent het keurig lied van den Psalmist:

„Ai ziet, hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen
Van 't zelfde huis als broeders samenwonen;
Daar 't liefdevuur niet wordt verdoofd I"

maar ieder voelt, dat is broederband in ideeölen zin genomen i zoo
vindt men het bijna nooit; uitgenomen in romans en in novellen, die
&Iron' vaak zoo boeien, wijI ze ons heenzetten over het verdriet, dat
het werkelijke leven ons telkens berokkent.

„zonen van hetzelfde huis", vooral „eerier moeders kinderen", ze
vornien onder den schooner „b r o e d e rnaam" die derde betrekking
in het huisgezin, die, naast de beide eerstgenqemde van „kroost en
ouders" en van „man en vrouw", eigenlijk het drievuldig snoer reeds
afsluit, waarin hoeger Wijsheid het huisgezin saambond.

Natuurlijk bespreken we hier 00k van dien broeder band uitsluitend
de vormende kracht, die er door wordt uitgeoefend op het leven van
Staat yen maatschappij, en laten dus de fijnere, vaak zoo schoone scha-
keeringen van oudere en jongere broeders, van broeders en zusters en
wat dies meer zij, buiten rekening. Wat ons hier alleen aangaat, is de
plooi, die de broederband aan elk mensch in het gemeen geeft; de
karaktertrek, die er bij onze burgerij door ontwikkeld wordt; de liebbe-
lijkheid die het „broeders"-zijn en „broeders"-hebben inprent in het
menschelijk gemoed.

En dan, hoe vreemd het ook schijne, weten we de beteekenis van
den broederband niet beter uit te drukken clan door te zeggen: in de
betrekking van breeders tot broeders ligt het beginsel van bur ge r-
lijke rechtsvordering.

Neer de proef slechts en tracht den broederband eens van den lief-
lijken kant te ontwikkelen, en gij zult eens zien hoe plat ge wordt,
aldoor vervallende in onbeduidende gemeenplaatsen. Maar vat het op
van die schijnbaar o n broederlijke zijde, en heel de betrekking van
„broeder en broeder" zal voor u gaan leven. Waar clan nog bij komt,
dat ge, alleen door den „onlieven" kant op den voorgrond te plaatsen,
u aansluit aan die werk el ij k h e i d; want of ge het goedvindt of
afkeurt, dit duet er niet toe, maar een feit blijft het, dat de „o nlieve
kant" bij broeders en zusters als regel uitkomt, en de lieve zij van
hun onderlinge betrekking gedurig door het onlieve wordt verdrongen.
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Bijna in elk huisgezin Mort ge vader en naoeder er over klagen, dat
kinderen zoo onder elkatar vitten en krakeelen kunnen; gedurig wordt

vader en moeder er door de kinderen zelf bijgeroepen, om allerlei ge-
schillen onder elkaar uit te maken; en ads vanzelf ligt op vaders en
moeders lippen, .als ze de kinderen weer „aan den gang" hooren, de
vraag bestorven : „Wat hob je nu weer ?" En leest ge er de kindermeisjes
en bonnes en kinderjuffrouwen op na, dan zult ge eons merken, hoe
van den lieven morgen tot den laten avond al hour tobben maar is om
de. kinderen lief te houden en to verbieden en lief met elkaAr to doen
zijn. Zelfs reeds bij onze heele kleintjes wordt er door het Benjaminnetje,
dat op moeders schoot zit, niet zelden een ver van rnalsch gevecht
geleverd tegen „op een na het jongste", dat pas Benjamin-al word.

Doorziet men nu niet, waaraan dat hangt; begrijpt men daar de be-
trekkelijke noodzakelijkheid niet van, dan zal men ads opvoeder allicht
zijn kinderen totaal bederven, door ze, Of to vernissen met een lieven
schijn waar geen wezen achter zit, Of, wat al even erg is, er sentimen-
teele Gumals en Lima's van to maken, waar geen pit van karakter en
goon kern van persoonlijkheid in overblijft.

De Hoilige Schrift teekent dan ook goon Gumals en Lina's, maar een
Kalil en Abel, een Cham en Sem, een Izaak en Ismael, een Ezau en
Jacob, een Jozef en zijn broederen; d. w. z. de Heilige Schrift plaatst, in
overeenstemming met de werkelijkheid, het s c h e i d e n d e element
op den voorgrond, om nu juist van achteren de kracht en sterkte van
een band to toonen, die zulk een „trekken rtaar twee kanten" toch ten
slotte overwint.

Het geheim van deze schijnbare tegenstrijdigheid zit in het verschil
tusschen het gevoel, dat het kind tegenover zijn vader, en het gevoel,
dat het tegenover zijn broeder heeft; of liever nog, dat hem tegenover
die beiden door den levenden God word ingeschapen. Tegenover zijn
vader buigt het het hoofd, maar tegenover zijn broeder heft het zijn
hoofd op. Vader is zijn meerdere, zijn brooder zijns gelijke. Vader is
over hem gesteld, maar tegenover zijn broeder voelt het zich als evenknie.
En overmits nu elk (in zonden geboren) kind van nature meer geneigd
is om het hoofd op to steken, dan om het to buigen, zoo voelt hieruit,
dat een kind allicht over de onderwerping, waartoe het tegenover zijn
vader gedurig komt, zich poogt to wreken, door tegenover zijn broeder
de grens der gelijkheid te overschrijden. Hieruit ontstaat dan eon
worsteling am de verbroken gelijkheid weer in evenwicht to brengen,
en zoo dikwijls die worsteling zich niet „onder vier oogen" beslissen
laat, het beroep op het recht en het inroepen van vaders beslissing
door huiselijke rechtsvordering.
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Tegenover vader en moeder voelen kinderen zich als „ongelijken",
maar ,onderling als „gelijken." Hat, dat is het diepste denkbeeld van
broederschap, dat in een kind zit ingeprent. Geef maar eons, o moeder,
aan uw 6ene kind een veelvervigen rok en aan het andere niet, en zie
eons hoe spoedig Jozef in den put gaat. Of, om het zachter te nemen,
let eons op, hoe ge aan uw eene kind goon kook op de boterham kunt
geven, of het andere kind ontleent dAdraan ijlings een rech t, om
nu ook voor zich dezelfde traktatie te vorderen. En of ge dan al
duizendmaal antwoordt: „Maeder is toch vrij, om te geven wat ze
wil", dat helpt alles niet. Het kind blijft aldoor zeggen, of, als ge hem
gebiedt to zwijgen, toch aldoor denken: „Als zusje het krijgt, moat ik
het ook hebben, want w 4 z ij n g e 1 ij k !"

Maar wat is nu de mak? Tegenover dat diep ingeprente besef van
gelijkheid staat nu de werkelijkheid met haar duizend ongelijkheden,
die het ver van „lieve Leven" ender broers en zusjes aan den gang
helpen. DAM' hebt ge al aanstonds „de oudsten" en „de jongsten"!
Komt awn een jongen van zes jaar evenveel toe als aan een van zestien?
Ja, zal de jongere vothouden.; maar de oudste beweert van neon. Staan
een zusje en een broertje gelijk? Of is er iets van aan, dat broers „iets
voor hebben", iets „meer doen molten", en dat de „zusjes" dat „iets
meerdere" in de broers moeten erkennen? Dan hebt ge de fouten
van vader en moeder, de •oude Jacobszonde, het er op nahouden van
een Benjaminnetje. En dit gevoegd bij de onhandigheden van dienst-
boden en de partijdigheid van vrienden en bezoekers, och, het helpt
alles meé om de ideate gelijkheid telkens in de war to brengen, en
daardoor de ontevredenheid ander de kinderen to voeden.

En toch, ,00k da.armee zelfs is de hoofdoorzaak nog niet genoemd,
waardoor dat „gelijkheid.sbesef" telkens gekwetst m o e t worden, t. w.
het verschil in persoon en aanleig.

Vader en moeder neigen er altijd toe, om de kinderen to conformeeren
naar eigen aard. Man en vrouw slijpen hun eigenaardigheden af. Twee
worden allengs een. Maar broers en zusters zijn er juist voor, om elk
in den huislijken kring iets tinders dan de andere to zijn.

Een stel kinderen, waarvan de exemplaren als zeven droppels water
uit eenzelfde glas of als zeven bladeren van eenzelfden boom op elkaar
gelijken, is een teeken van groote geestelijke armoe, van hoogst ge-
brekkige ontwikkeling, van ziekelijk sentimenteele opvoeding.

Kinderen m o e ten uiteenloopen. Al naar ze verschillen in geslacht,
in lichaamssterkte, in smaak, in verstandsgaven, in bevattelijkheid en
practischen zin, moot uit elk kind iets anders worden.

En die twee nu: het diep ingeprente besef van „onderling gelijk te
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zijn" en dc daar vlak tegenoverstaande drang om een eigen karakter
en persoonlijkheid te ontwikkelen, die zijn de twee polen, of, wil men,
de aantrekkingskracht en middelpuntvliedende kracht, die tezaam den
broederband beheerschen.

Dat het kibbelen ander kinderen opkomt, verwondere u dus niet;
het geheel te zien verdwijnen, zou een bedenkelijk teeken zijn; en al
uw wijsheid, vader en moeder, zal zich wel daarin hebben uit te
puttee, hoe ge, door recht over willekeur te doen zegevieren, voor
elk opkomend verschil een uitweg baant, waarlangs het prikkelende
en nijdige uit deze botsingen kan warden verwijderd.

En wilt ge nu de kracht van den broederband zien; welnu, vergelijk
dan eens twee vreemde jongens, die het op straat met elkaar oneens
warden, met de kibbelportijen tusschen broers en zusters.

Die vreemde jongens als ze het te kwaad krijgen, hebben geen
denkbeeld van rechtsvordering, maar ballen de vuist en vechten. Daar
is goon ander recht dan het recht van den sterkste, bekend; het symbool
niet de „weegschaal", maar het „zwaard."

TerwijI, omgekeerd, broers en zusjes •thuis, hoe hoop woorden ze
oak hebben mogen, weten dat „handgemeen worden" hooge zonde is,
en ze onmiddellijk voelen, dat er in het uiterste geval recht is te
krijgen bij vader.

Dot kinderen onderling handgemeen worden, moot daarom steeds
onverbiddelijk op de allerstrengste manier gestraft warden. Kain en
Abel staan ter waarschuwing aan den ingang der historie van het
huislijk leven. Vechtpartijen onder broers en zusters is „ingaan tegen
zijn eigen bleed" en even daardoor op het allerschandelijkst den
broederband schenden.

En voe,g1 men nu die drie saam; 1. het gelijkheidsbesef; 2. de
werkelijke ,on,gelijkheid, en 3. het zoeken van een beslissing in re c h ten
in plaats van een beslissing door ge we 1 d, — dan zal nu reeds
minder vreemd schijnen, wat we in den aanvang schreven : in het
denkbeeld burgerl ij ke rechtsvordering ligt de beteekenis van
den broederband voor den Staat.

Dit breeder uiteen te zetten, zij het Joel van ons zesde artikel.
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VI.

RECHTSPRAAK, GEEN GEWELD !

Niets duet ions dieper in de intieme levensgedachte van de wereld
der „brnOrtjes en zusjes" indringen, dan de onverwinnelijke afkeer,
waatmee ze al wat naar „klikken" ,00k maar zweemt, verafschuwen en
verfoeien.

Altos kan er in de kinderwereld nog door; zelfs kribben en plagen
weot een kind nog to zetten; maar als er een „klikken" durft, dan is
het met hem uit. Dan keeren al de overigen zich als een man tegen
den schuldige. Dan zegt ieder hem zijn vertrouwen op. Dan stooten ze
hem feitelijk uit den intiemer kring uit. Eon klikkend broertje is voor
den broederkrin,g zedelijk dood.

Waar dit diepe, onuitruelbare besef nu uit te verklaren?
Want zie toch, als or een .00,genblik later onder diezelfde broertjes

een kibbelpartij opkomt, en de een meent door den antler verongelijkt
to zijn, dan vindt goon der andexon er ook maar het minste in, dat de
verongelijkte rechtstreeks met zijn ongelijk naar vader gaat, en alles
haarfijn uitmeet, en teekent in. al zijn kleuren, en het desnoods nog
wat erger maakt awl het is.

Toch is or wel achter to komen, waarom kinderen, met al hun ver-
foeiing voor den klikker, den rechtzoeker dragon kun.nen.

limners, ook de verongelijkte mag volstrekt niet alt ij d met zijn
klacht naar vader en moeder Ads er lets gebeurd is, dat toch
niet moor to herstellen is, zoodat de aanklacht tot nets anders dan
tot s t r a f zou Leiden, duiden kinderen onder malkaar zulk klagen bij
vader reeds tamelijk euvel. En zoodra een hunner het waagt, klacht
in to dienen over wat niet rechtstreeks de rechten, belangen en eigen-
dommen van de kleine huisburgers raakt, dan stollen ze den klager
reeds als candidaa t-klikker onder surveillance.

Duidelijk blijkt dus uit de feiten, dat „s t r a fvordering" onder kinderen
even diep verfoeid, als „r e c h t s vordering" gebillijkt wordt.

„Broertjes en zusjes onder elkaax", zoo oordeelen ze, behoeven niet
datgene to gaan doer, waar vader en moeder voor zijn aangesteld.
„Vader en moeder" hebben recht en plicht van Godswege ., om to
waken voor de gerechtigheid, voor het zedelijk behoud van him kinderen,
en voor de bescherming van het huislijk good en de huislijke kost-
baa.rheden. Komt een kind dus in eerbied jegens God te kort, liegt
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het, snoept het, of ook havent het de kleeren of breekt het door wildheid
een stuk glaswerk of porselein, — dan zegt de kinderwereld er nets
tegen, dat de .overtreder gekastijd wordt. Het soms opvliegen van kin-
deren tegen vader en moeder, om te b .eletten dat broer of zusje gestraft
wordt, komt alleen voor als ze niet begrijpen waarvoor die straf wordt
opgelegd, of nog te klein zijn om in te zien, om wat reden er kwaad
stak in wat het to straff en kind deed. Maar weet het waarom en door-
ziet het op wat gond een broertje of zusje straf krijgt, dan zal bijna
altijd het .overige kroost de straf met billijking en eerbied zien uit-
voeren. Reden waarom het zoo raadzaam, en opvoedkundig zoo
geeischt is, alvorens men tot executie onder kinderen overgaat, klaar
en duidelijk uit te spreken, wat het stoute kind gedaan heeft en waarom
het wordt gekastijd.

Maar zoo natuurlijk als kinderen het nu vinden, dat vader voor de
gerechtigheid in huis zorgt, en dat moeder daarin het gezag steunt,
en de dienstboden soms als d e te c ti v e s optreden, zoo te g
natuurlijk vinden ze het, als een broertje spion gaat spelen en een
soort „openbaar ministerie" wil worden. Ze meenen, dat vader en
moeder er heusch wel voor zorgen 	 dat hun kleine wereld binnen
paal en perk worde gehouden, en dat het daar.om laf, dat het ontrouw,
dat het wijsneusachtig is, als uit dien kring een klikker klagen gaat.

Toch worde ook bij dat „klikken" onderscheiden.
Ouders, die aan „klikkencle" kinderen het oar leenen, bederven in den

regel hun gezin. Immers, clat, verbittert. Schokt het vertrouwen. En
geeft aan de kinderen den indruk, dat vader en moeder de kracht
missen om zelf achter het kwaad te komen. Luisteren naar klikspaan,
is blijk geven van zwakheid.

Maar „klikken" en „klikken" is twee.
Als er buiten vaders weten dingen onder broers en zusters gedaan

worden, die gevaar opleveren of te diep het zedelijk instinct kwetsen,
en een kind waagt het er op, urn d i t aan to brengen, knakt het meestal
in de kinderwereld zijn vertrouwen n, i e t. Als er met vuur of kruit
gespeeld wordt, of een kind zich in levensgevaar begeeft, of er komen
dingen voor die schandelijk zijn, clan zal in. een Janis dat God vreest,
de vreeze Gods altijd wel in den een of ander den ijver verwekken, om
er mee naar vader te gaan. Mits, en daar hangt alles aan, mits hat
maar duidelijk uitkome, dat hij het niet nit lust tot plagen doet, maar
uit heilige verontwaardiging kla.gen gnat.

Het eigenlijke „klikken" is dan ook bijna altijd verzeld en vermengd
met zekere lafheid van karakter; komt .er uit voort, dat men onder de
broertjes „brekespul" is; bij vader graag een plasdankje heeft; en zich

28
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zoodoende van den broederkring door een snort verraad afscheidt, om
als „brave Hendrik" heel oudmanne-achtig met de groote menschen
mee to doen.

Het zal er dus bij de opvoeding maar op aankomen, om ook hier wel
de drijfveeren uiteen te houden. „Klagen" uit conscientiedrang moet
aange.moedigd. „Klikken" uit o n kinderlijkheid of, wilt ge, uit o n brooder-
lijken zin, meet nooit aangenomen, zelfs niet aangehoord worden,
maar vast afgewezen, soms zelfs gestraft.

Vat men dit nu swam, dan springt het immers duidelijk in het nog,
dat broertjes en zusjes do „strafvordering" aan de huislijke overheid
wi!len overgelaten zien, maar daarnaast een handhaving van de
par ticulier e gerechtigheid oprichten, door in het huisgezin het
denkbeeld to ontwikkelen van „rechtsvordering onderling" of desnoods
„rechtsvordering tegenover elkaar."

Als de een op den ander zijn plaats is gaan zitten; als ze in elkaars
kast of lessenaar zijn geweest; als er eon griftel uit den koker is vet--
dwenen, of een lievelingspop een arm uit het lid word getrokken, dat
zijn do echte kindergevallen voor burgerlijke rechtsvordering. En dan
gaat het naax vader, niet om to vragen, dat broer of zusje strai mag
hebben, maar of varier eens zeggen wil, „dat Willem dat niet meer doet"
of „dat Jan daarvan afblijft" of „dat Hendrik van zijn plaats afga", of
ook, als er weekgeld is, dat die poppen-arm weer in het lid komo, of,
gaat da t niet, „dat dan eon nieuwe geve !"

Herstel in rechten en van schaden dus. Niets meer. Niets minder.
En bij de vordering daarvan ,ontwikkelt zich dan in den broederkring
al die eerbied voor de heiligheid van het recht, waarvan het profijt
voor den Staat is.

Dan tech is hot een onverbiddelijke eisch, diem de deugniet onder de
broertjes aan den klager stelt, „dat 't zeggen moot waar bij is !"
Goon achter den rug praten. Goon geheime justitie. Rechtspreking in
het openbaar. Worts moot, als de klager uitgesproken heeft, h ij ook
mogen spreken. Een recht, waar ze meestal zoo tuk op zijn, dat ze,
meer van Fransche interruption dan van Hollandsche deftigheid houdend,
bijna altijd saam willen spreken, uit vrees dat vader een verk;eorden
indruk van de zaak mocht krijgen. Dan roepen ze hun getuigen op,
en splitsen de broertjes en zusjes zich meest in twee groepen,
moot vader em or wijs uit to worden, de twee heetgebakerde
disputanten weleens het zwijgen opleggen, om eons van de anderen,
„die, or bij waren", te hooren wat er tech eigenlijk is gebeurd. En eerst
na hooren en wederhooren, en het beluisteren van kinderpleidooien
zonder ,eind, kan het dan aan rechtspraak toekomen. Ten minste als
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er geen derde mogelijk is. Want meestal zal vader eerst zien, of er
geen schikken op is. En mocht vader dien uitweg soms vergeten, dan
is er licht een moederstem of de stem van oudere zusters, die het
ze stil toefluistert: „Toe, schikken jelui dat liever onder mekaar!"

Daadwerkelijk ziet men dus, hoe geheel het samenstel van onze
burgerlijke rechtsvordering zich in den kring van de broertjes en
zusjes ontwikkelt.

De betrekking van „vader en kind" vertegenwoordigt het hoog gezag
en dus do handh.aving der gerechtigheid door het vorderen en opleggen
van s t r a 1. Maar de betrekking van „brooder en brooder" vertegen-
woordigt het beginsel van gelijkheid en dus de handhaving van
het persoonlijk recht, door het vorderen van rechtsherstel of schade-
boeting.

En vroeg mien nu ten slotte: „Maar eilieve, wat nut dit nu ? dat
kweekt dan maar de proceszucht en helpt het twisters in de wereld!"
Dan vergunne men roils de tegenbedenking, dat er in onze tegenwoor-
dige maatschappij niet te veel, maar eer te weinig burgerlijk wordt
geprocedeerd; eenvoudig omdat het recht zoo onzeker; zoo omslachtig;
zoo duur is; en de vrederechter en daarmee „het recht der wijsheid
en der billijkheden" uit onze rechtspraak verdween.

Want, in ernst, wie meenen mocht, dat minder burgerlijke processen
een zegen voor het land zou•zijn, die overwege toch tweeerlei: T
eerst e, dat de gewoonte am recht tegenover elkaar te vorderen; bij
wilde volken nauwelijks bekend; eerst opkomt bij de ontwikkeling van
het zedelijk leven en in de Neste staten het meest in zwang is. En
ten t weed e, vrage hij zich zelf af, of het onbeslist blijven hangen
van duizend rechtsvragen, en dan maar doen of men elkaar niet meer
kent, en stijf elkaar voorbij loopen, en levenslang een wrok tegen
elkaar in het hart houden, niet tienmaal heilloozer en verderfelijker
is, dan eons even saarn naar den vrederechter loopen en in tien tellens
maken dat de zaak uit is.

Maar, ook afgezien daarvan, brengt doze aandrift tot rechtsvordering
in het burgerhart nog een heel ander element en verrijkt het den Staat
met een nag veel kostb,a.arder kleinood, door vanzelf in ans besef den
dorst te prikkelen naar v r iji h e i d.

Als „broeders underling" nog iets anders te zijn clan „kinderen van
vader," en in dien broederkring de grens tusschen het „mijn en dijn"
to ontdekken, dat is het, waardoor de geestdrift, niet voor bandeloos-
heid, maar voor aan recht gehondene, wijl uit recht gesprotene v r ij-
h e uit het diepst der ziel opwaakt. En eerst wanneer ge niet alleen
van gelijkheid en broederschap als twee polen, maar, als de commune-
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mannen (mits niet in hun geest), van het drievoudig snoer: „v r ij h e i d,
gelijkheid en b rood ersc hap" zult gezongen hebben, is uw
lofzang veer de kunstige schepping Gods, die in den broederband u
tegenschittert, voleind.

VII.

TRUHEID, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP !

„Vrijheid, gelijkheid, broederscha.p !" is geen verzonnen leus, maar
een lens die men vervalscht en misbruikt heeft.

Verzonnen is ze niet, want ze is rechtstreeks uit het hart van het
huislijk leven genomen, en geeft even volledig als juist de beteekenis
terug van het leven tusschen „brooders en zusters." Onderlinge „rechts-
gelijkheid" toch is van dat leven ;de wezenstrek; uit die „gelijkheid",
juist wiji ze zich door het „recht" handhaaft, wordt feitelijk het besef,
het bezit, de genieting van „vrijheid" geboren; en wat, in weerwil van
dien vrijheidszin, deze onderlinge „gelijke" kinderen toch sa'ainhoudt
en tot een verbindt, is de „broederschap."

De fout der barricadehelden en communemannen springt dus terstond
in het Dog. Ze hebben de gelijkheid van haa r twee wachters ontdaan,
en er zoowiel de bijvoeging van ,„r e c h t s-gelijkheid", als die van
„rechts-gelijkheid onderlin g" van afgenomen; om er teenerzijds eon
„gelijkheid in persoonlijke beteekenis en bezit" van te maken; en
anderzijds veer „gelijkheid onderlin g" eon „gelijkheid met h u n
superieure n" veer in de plants te brengen.

„G e I ijkheid in rechte n" moot er zijn. Niet alsof ze in elken
Staat en ,onder alle toestanden denkbaar ware, Dit weerspreekt reeds
het enkele denkbeeld van „staat van beleg" en „afkondiging ;van het
krijgsrecht." Neen, „gelijkheid" door „burgerlijke rechtsvordering" is
een hooggewenschte toestand, die zich slechts allengs, met de voort-
ga.ande zedelijke ontwikkeling der volkeren, kan vestigen; maar die
niettemin voor elk Volk zijn ideaal moot blijven; door 1789 eon krachtigen
scoot ten ,goede ontving; en ook ten onzent nog veel rijker en voller
dan dusver in toepassing moet geraken. En slechts dadrin ging de
tegen God gekeerde revolutie feil, dat ze, dit heerlijk ideaal van r e c h t s-
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gelijkheid vervalschend, er bezit s-gelijkheid voor instee tooverde en
aldus den t e,gen alle recht gekeerden ,hartstocht van de zelfzucht
en de hebzucht ,ontketende.

En teen op die wijs eenmaal het heerlijk ideaal van „gelijkheid"
totaal vervalscht was, sprak het wel vanzelf, dat ook het denkbeeld
van „v r ij h e i d" algeheellijk verdorven word. „Vrijheid" is: onder de
tyrannie van het geweld en de willekeur vandaan komen,
om uit eigen aandrift zich te begeven onder de rechtmatige h e e r-
schapp ij van het r e c h t. Maar door hun valsch begrip van ge-
lijkheid het recht op zij duwend, hebben de sansculottes en septem-
briseurs juist de tyrannie van de vuist en het mes en den dolk weer
in naam der vrijheid opgericht.

En terwijl „broederschap", krachtens hoar ,00rsprong doelt op het
zoo krachtig trekken van den band des bloeds, dat er de onderlinge
wrijving en botsing door overwonnen wordt, wisten de wijzen onzer
eeuw daarvan te maken, dat de banden van het blood voor niets meer
zouden rekenen en men met al hot internationaal gespuis zou samen-
rotten, om bij stroomen het ed.elst blood van zijn eigen yolk op het
schavot of in den kerker to vergieten.

Ook wij oniklemmen dus wel zeer vastelijk de banier, waarin de
schoone leuze van „gelijkheid, vrijheid, broederschap !" prijkt, mits
we haar ontleenen mogen niet aan den waanzin der revolutionaire
dwepers, maar aan den heerlijken, goddelijken band, (Hen Hooger Wijs-
heid vlocht tusschen broeders in het huisgezin.

Dan toch eerst worden en de „vrijheid" en de „broederschap" op be-
zielende, nobele wijs verklaard.

Want zie, zoolang een wat zwakker, minder vlug kind met de broer-
tjes en zusjes alleen is, wordt het dikwijls heel onlief behandeld; krijgt
„van dezen een douw en van genen een snauw", zooals het spreekwoord
zegt; en voelt toch dat er niet aan to door valt. Maar laat nu vader
of moecier binnenkomen, en zie eens, hoe juist dat geplaagde en ver-
stooten kind blij opziet. Want vader of moeder is in de kamer: dat is
voor dat ten onder ,gehouden kind de terugkeer van de bescherming
van het recht; dat heeft ten gevolge, dat de rechtsgelijkheid door de
andere kinderen weer erkend wordt, en juist dat maakt het eerst in
druk ten onder gehouden kind weer v r ij.

Vooral in tegen$telling met de school weet een kind dit heilig
privilege van het huisgezin, o, zoo hoog te waardeeren.

Want op school, dat wieten we ook wel, wordt door de sterkere
jongens over de zwakkere soms een kwelzieke tyrannie uitgeoefend,
die, heusch, niet tot alle „Christelijke en maatschappelijke" deugden
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opleidt, maar integendeel ongelooflijk demoraliseert. Want op school is
aan dat kwellen en plagen en sarren niets te doen. Recht kewien de
scholieren niet. „Aan den meester het zeggen" is alleen middel om na
afloop van de school „een pak ransel" zonder genade to krijgen. Boven-
dien, op een school kwelt men in 't •geniep. Maar laat deze gedrukte,
op school onvrije en ,gekwelde schoolbezoekers nu weft de huisdeur
achter zich hebben, en zie eons ,hoe ze •opleven in die heerlijke v r ij-
h e i d. Niet omdat er iook thuis wel niet geplaagd en thuis niet ook
gekweld wordt, maar omdat er thuis althans recht is to krijgen.
En recht maakt v r

Wordt op die wijs nu eenmaal aan het opkomend geslacht besef van
en smaak voor doze waarachtige vrijheid ingeprent, dan wordt de
vrijheidszin vanzelf een karaktertrek der burgers. En vraagt men nu:
„of er dan ook geen volksvrijheden zijn, die men op zijn overheid heeft
to veroveren ?" dan luidt het antwoord: Als de burgerij geen handlangers
aan de ,overheid levert om de burgers te onderdrukken, is geen overheid
tot een ,ons ontroeven van de volksvrijheden in staat. Dat k an ze
niet. En het wezenlijk geheim voor een yolk, om in en door de vrijheid
te bloeien, ligt dan ook niet dAárin, dat ze het gezag ondermijnt, tronen
omwerpt of haar overheid poogt to verlagen, maar veeleer en veelmeer
in het zoo machtig en het zoo sterk ontwikkelen van „onderlinge vrij-
heid", dat goon worst of geen minister meer handlangers vindt, om
als instrument ter onderdrukking te dienen.

In „broederschap" ligt een even vruchtba.ar element voor het Staats-
leven opgesloten, nainelijk de kracht der corporate e.

Er moot niet ,opeens een sprong zijn van het huisgezin op den Staat.
Er moot tusschen Staat en huisgezin nog een overgangsschakel zijn. En
die zoo noodige middenschakel nu is juist „de corporatie." Waar die
ontbreekt, is dit een teeken, dat de huislijke karaktertrek in het burger-
lever' zijn working niet doet gevoelen en dat de Staat dientengevolge
buiten zijn covers treedt; doende wat niet zijns is; en daardoor de
ontwikkeling van burgerveerkracht brekend.

Een „corporatie" is elk genootschap, elke bond, elke vereeniging,
elke maatschappij, elke vennootschap, elk voem, elke krans, elke unie,
elk gezelschap, elk gild en elke ,,orde, die een groep burgers op voet
van recht saamverbindt, om saam in Staat of maatschappij• eon doel
dat hun op het harte weegt, in den wettigen wog to bereiken. En zip,
zoodra er zich in dit doel ook ma,ar even een hooger, heiliger, geestje-
lijkor of look slechts idealer denkbeeld mengt, is het immers onder alle
volken gangbaar, zulk een corporatie ook feitelijk een „broederschap" to
noemen? Zelfs de vrijmetselaars, die o. i. eer een den Staat bedreigend
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doel na.ja.gen, spreken, evenals de communisten en de lieden der Inter-
nationale, van hun „heilige broederschap."

Duidelijk spreekt zich Merin uit, dat het yolk nog tot in zijn taal
beseft, hoe deze neiging, om zich in corporatien te vereenigen, die liefde
voor het gildeleven, dat trekken na.ar kransjes en genootsch,appen,
metterd,aad slechts een nawerking is van den zin, die in jeugdiger jaren
ons door het leven in den huislijken broederkrin,g werd ingeprent.,

Immers, ieder weet, dat in den huislijken kring de hooge ideate op-
vatting van den broederband niet dan hoogst zelden Naar bevrediging
vindt. De worsteling van de ongelijke naturen en karakters om de ge-
lijkheid in rechten te handhaven, maakt, helaas dat meestal het saarn-
levcii van broeders en zusters verre beneden den idealen eisch van den
heiligen broederband blijven m o e t. En zoo komt het dan, dat de
jongeling, in wrens hart de hehoefte aan zulk een band is ingeprent,
maar die thuis dien band te weinig door sympathie van neiging ge-
steund vend, er vanzelf toe neigt, om die ideate broederschap straks
op vrijer erf en in breeder kring to zoeken bij gee s t v er want e n,
die willen wat hij wil, en dos de worsteling, em de „gelijkheid te
handhaven," vervalt.

En al stemmen we nu volmondig toe, dat ook deze genootschap-
lievende geest ziekelijk onta,arden kan en soms feil gaat door beuzelachtig
overdrijven, toch is hierme6 op den zegen van den corporatiegeest niets
afgedongen, Want dat weet dan ieder toch, dat er geen landen vrijer
dan Amerika en Engeland zijn, en dat joist in deze heide landen de
corporatiegeest (heel iets anders dan club geest) het krachtigst en
prachtigst is ontwikkeld.

Veer „kinder-genootsch,appen" pleiten we daarom niet.
Integendeel, op jeugdiger leeftijd moot in den huislijken kring ,,het

genootschap van de broertjes en de zusjes" de eenige vereeniging zijn,
waar de kleine adspiran t-burger lid van is. En zonder in het minst
anderer doen te willen bedillen ook m,aar van verre de uitnemende
bedoeling te miskennen, w,aarmee men ook van kinderen kransjes
maakte, durven we den patronen van deze kinder-vereenigingen toch
bescheidenlijk de vraag in overweging geven: Meet niet bij jeugdiger
kinderen het huisgezin de eenige kring van hun leven, hun wereld, hun
al blijven, om op later leeftijd juist veerkrachtig den corporatieven geest
ook op Christelijk terrein te ontwikkelen ?
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VIII.

ORGA.NISCH YERBAND.

Ten slotte meet nog de verhouding besproken tusschen. „meester en
knecht", „vrouw en dienstbode." Want wel zijn de huisgezinnen talrijk,
waar zelfs ,,geen dagmeisje" gehouden wordt, maar tech voelt en tast
leder, dat tot een huisgezin in zijn voile ontwikkelin.g wel terdege óók
het „dienstpersoneel" behoort, een personeel, althorns in ons vaderland,
zich bijna uitsluitend bepalende tot „vrouwelijke dienstboden", en in
drie kwart onzer igezinnen niet anders dan onder de namen van
keukenmeid, werkmeid, linnenmeid, kindermeid, schoonma.akster, naaister
of ook baker bekend.

Van deze vrouwelijke hulpen zijn alleen de vier eerstgenoeinde „in
dienst", terwijl de andere slechts tijdelijk inspringen om bijzondere
„diensten" to verrichten. Maar hoe ook ,in vaste en losse diensten onder-
scheiden, „diensten" blijven het, en het is tegen de natuur, het is
onchristelijk en allerfataalst voor de samenieving, indien de „booien"
onder elkaar zeggen gaan, dat ze geen „d iens t" hebben, maar een
„be trekking".

In dat woord „betrekking" werkt al de verderfelijke en maatschappij
ondermijnende kracht van de beginselen der Fransche revolutie, en het
komt van de overgeestelijke, to weinig practische prediking, dat zelfs
geloovig dienstmeisjes, uit gebrek aan de noodige waarschuwing, dit
ongoddelijk woord op de lippen neanen.

Er is dan ,00k niets van aan, dat „in een dienst zijn", een „dienst
hebben" enz. .een verned.erende of smadelijke uitdrukking zou zijn.
„Dienst" is veeleer een eerewoord, dat door alle, tot zelfs door die hoogste
eereposten van Staat en maatschappij loopt.

Een soldaat, een kapitein, een kolonel, tot zelfs een generaal en veld-
maarschalk zijn „in dienst." Een admiraal van de vioot telt evengoed
zijn „dienstjaren" ,als de eenvoudigste matroos. De uitdrukking „minis-
ters" beteekent letterlijk: „d ienaren des konings." Alle rijksamb-
tenaren zijn in „Staats-d iens t." Baronnen en graven zijn „kamerheeren
van diens t" in 's konings paleizen. Predikanten zijn „d ienaren
des goddelijken Woords", en met hen ale kerkelijke dignitarissen in
„kerkelijken diens t." Humaan en wellevend heet het, to vragen : ,,of
men iemand ook van dienst kan zijn ?" ; om „iemand zijn diensten
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aan to bieden"; en gewoner nog om elk beleefd schrijven met de
betuiging te eindigen, dat men is des geadresseerden „d iens twillige
dienaar."

Tegenover dit feit wordt natuurlijk de pretentie onzer keukenmeiden,
dat het woord „dienst" ze verlagen zou, kortweg belachel ijk.

Maar dat ware nog het minste, indien er niet ook voor gezin, voor
maatschappij en Staat eon allerverderfelijkst kwaad in school.

Wat toch is het ,geval?
In de groote samenleving onzer maatschappij ontstaat telkens de

vraag, of al die ielementen bij elkaar hooren, op climax passen, en of
er dus jets uit te maken is, dan wel of het alles onbehouwen steen is,
waar niemand mee kan houwen.

Naar Japan verzond onze Regeering jaren geleden eens eon heel uit
elkaar genomen stoomscheepje. D. w. z. toen de hoop' brokjes en stukjes
en plaatjes in Japan aankwam, leek het wel een hopelooze chaos en
begreep niemand, hoe daar een schip en een stoommachine uit komen
moesten. Maar wat bespeurde men alras? Teen de scheepsbouwmeester
aan het sorteeren ging en zijn lijst en de nummers nakeek, bleek alles
in elkaar te schroeven, bij elkaar te passen, en. voor elkaar to kunnen
dienen. En juist ,omdat het eene stuk di ende em het andere to dragon
en vast to schroeven, kwam er uit die chaotische verwarring een geheel.

En zóó, letterlijk zee, is het nu ook met onze maatschappij. De
vraag is maar : „Levert God de Heere een hoop menschen of zonder
organischen samenhang?", of wel: „Levert God de Heere voor elk
land en in elke stad een s t el menschen, die als deelen van een groat
raderwerk, mits behoorl ij k in elkaar geze t, een kunstig or-
ganisch geheel zullen vormen, doordien ze elkaar aanvullen, bij elkaar
blijken to hooren, op elkaar passen en dusdoende over en weer dienen
kunnen, em elkaar to steunen en op te houden ?"

;,Dienst" of „betrekking" scheelt dus alles.
Wie van een „betrekking" spreekt, is een ongeloovige, die zich in-

beeldt dat ze met haa:r vrijen wil, zoo naar eigen willekeur, eons een
„betrekking" tot die of die mevrouw in het leven roept en met die
betrekking dan ook om kan springen naar willekeur. Op den rneidenstand
overbrengen de leugen van het contract socia 1. Of, wilt ge, de
leugen van den vrijen wil. Het Pelagianisme. Naar het beeld van den
zandhoop. Een maatschappij van losse korrels, hangende als „droog
zand" aan elkaar.

„Dienst" daarentegen wil zeggen: „d ienen tot datgene waarvoor
hooger Wijsheid mij schiep, mij een aanleg gaf en mij bestemde." Niet
een eenling willen zijn; die op zichzelf drijft, maar een lid van het
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geheel, een stuk van het groote raderwerk, een deel van de organisch
in elkaar zittende maatschappij.

In een „betrekking" gaan, is daarom hoovaardij; willen „dienen"
is godvruchtig. Bij het eerste is het de dienstbode zelve, die haar lot
bepaalt, bij het tweede God de Heere, die 00k over onze dienstboden
beschikt en ze de plaats aanwijst, die ze zullen innemen.

ZOO wil Gods Woord het.
ZOO onderwees het steeds de Christelijke kerk.
En het was eerst toen het valsche beginsel van de liberalistische pers

ook allengs tot den dienstbodenstand doordrong en er in sloop, dat het
heerlijke, heilige woord van „dienst" verachtelijk in de oogen word en
men het pela.giaansche en atomistische woord van „betrekking" uitvond.

Een mensch is nu eenmaal zoo geschapen, dat hij op verre na niet
alles kan, maar slechts geschiktheid bezit voor enkele dingen, waarvoor
een ander nu weer minder geschikt is; terwijl die ander@ •op zijn
beurt wel geschikt is veer wat die eerste n i e t kan.

Hieruit wordt vanzelf de wet geboren, dat de een den ander moet
dien en Met wat hij kan, en zich moot 1 a ten die nen met wat
de andere beter kan dan hij.

Een arts bewijst u „geneeskundige diens t e n," Maar laat zich op
zijn beurt die n s ten bewijzen door zijn lijfknecht.

Zoo sluit allies in elkaar, strekt het een tot een or g a an voor de
kracht van het andere. En ontstaat joist door dit ineensluiten en in
elkaar passen de wondere, heerlijke, organische maatschappij.

Als het good pat en Haar Gods wil, zal een vrouw of hoer dan ook
niet •oordeelen: „Die meid krijgt haar geld; voor dat geld werkt ze, en
daarmee‘ uit;" maar ze zullen beseffen, dat zij vooreerst zelven aan
dien knecht of die meid evengoed ;een schuldigen dienst hebben to
bewijzen, en dat ze ten andere de diensten van dien knecht of die meid
hebben to ontvangen als door God voor hen beschikt, voor hen bereid
en hun toogebracht.

Met done hoogere opvatting verdwijnt dus al het harde, al het tiran.-
nieke, al het verned_erende. Er wordt van Godswege aan meid en vrouwi
beiden een teugel aangelegd, en, omgekeerd, wordt beider verhouding
door hooger beschikking geheiligd.

En het is dan ook krachtens doze beginselen, dat de Christelijke, en
met name de Gereformeerde kerk, er in geslaagd is, aan het dienst-
personeel eon plaats ender de huisgenooten in to ruimen, die eenerzijds
trouw en aanhankelijkheid kweekt en anderzijds tot eerbiediging ook in
onze dienstboden van het schepsel Gods, van de Christinne, en meer
speciaallijk nog van eon door God ens toebeschikte hulpe heeft geleid.
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Nu de liberalistische pers en ongeloovige dames en lichtzinnige dienst-
boden en een slappe kerk er toe hebben meegewerkt, om die kostelijke
verhouding uit Naar verband te rukken, maken en vrouwen en dienst-
boden, helaas! dagelijks op de droefste wijs proefondervindelijk kennis
met dc zegening,en, die afval van de Christelijke levensorde en heulen
met de revolutiebeginselen voor de vera.angenaming des levens afwerpt.

Naar wat veel erger is, nu de „dienst" in de schatting onzer dienst-
boden een „betrekking" werd en ze juist d,aard;oor, instee van „orga,nen
des gezins", looninstrumenten werden, op wie onze vrouwen „geen de
minste betrekking" weer gevoelden, nu is daarmee een der kostelijkste
krachten ;geknakt, die het organisch v e r band van Staat en maat-
schappij in stand hielden.

Buiten den hand des bloeds toch is ,,het over en weer elkaar dienen
naar het van God in aanleg en roeping gegeven bestek"' het machtige
zedelijke b;esef, dat den Staat saamhoudt. „Dienst" nu in de buisgezinnen
brengt menschen, die elkaar anders vreemd waren en tot verschillende
standen in de maatschappij behoorden, met elkander in een zedelijk,
van God bedoeld, van zijnentwege verordend en door Hem geheiligd
verhand. En het is alzoo juist door dien band van „heeren en van
dienstbaren," dat uit den huislijken kring, en naar omlaag en naar om-
hoog, het zedelijk plichtsbesef ingescherpt en de zedelijke geschiktheid
ingeprent wordt, voor het organisch in elkaar vatten van die zoo onder-
scheidene, zoo veelszins uiteenloopende en van elkaar afwijkende deelen
van Staat en maatschappij, waartoe als burger of als burgeresse een
iegelijk onzer behoort.

IX.

DE ONTWIKKELING TAN HET HIJISGEZIN IN DE HISTORIE.

Onze hoofdtaak bij deze artikelenre,eks is met het vorig artikel over
„heeren en dienstbaren" eigenlijk afgewerkt. Immers, ten einde toe is
nu door ons aan,getoond, hoe het „huisgezin" in de hand Gods een
kunstig instrument is, om aan de menschen al zulke hebbelijkheden,
gezindheden en eigenschappen in te prenten, als niet in hen k u n n e n
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gemist warden, zal er onder die mensehengroep, onder die masse. per-
sonen een ordelijke maatschappij en een geregeld Staatsleven opkomen.

We toonden toch aan, hoe en het „burgerbesef" en de „tevredenheid
onder de burgerij," en de „vaderlandsliefde" vanzelf gekweekt worden
door het eenvoudige, maar toch zoo groote feit, dat we niet als Adam
nieuw-geschapen, maar als leden van een vooraf bestaand geheel in het
huisgezin gehoren worden. We lieten uitkomen, hoe uit den omgang
met en het Verkeeren onder zijn vader vanzelf eerbied voor het „gezag"
en zin veer „gerechtigheid" ontstaat; terwij1 moeder in huis de kweek-
stet. is ,onzer „oonstitutioneele rechten," opkomende voor wat teederder
is en billijk en zwak. We deden zien, hoe „man en vrouw" in hun
echtelijke verbintenis het „onderling vertrouwen," de „wederzijdsche
inschikkelijkheid," en het „solidaire eerbesef" doen ontkiemen, als drie
verborgen krachten, die het Staatsgeheel sadmhouden. We lieten op-
merken, hoe uit de „broertjes- en zusjes"-weteld het heerlijk ideaal van
„vrijheid, gelijkheid en broederschap!" naar het burgerhart komt. En
wezen er ten slotte op, hoe de eigenlijke beteekenis van het „dienstbaar
zijn en gediend warden" ligt in het allesbeheerschende denkbeeld van
den Staat als „zedelijk organisme !"

Wil men nu, cer we aan onze conclusie toe komen, nog een kleine
„proef op de som" om klaar in to zien dat niet maar wij dit (zoo
uitsponnen, maar dat het feitelijk zoo is, vergelijk dan maar yolk met
yolk en tijden met tijden.

Zooveel toch weet ieder wel uit de historie en hoorde elk wel uit de
volkenkunde, dat op verre na niet altijd, noch overal, het huisgezin in
dien onverminkten toestand is opgetreden.

Er zijn volken, er waren tijden, waarin het „geboren zijn in een huis-
gezin" bij duizenden en millioenen in den gruwelijken mensche n-
handel Zoo leefde men niet waar men hoorde, doch waar
men door roof en door verkoop van het geroofde kwam.

Zoo ook zijn or volken, en waren er tijden, dat de echt tusschen man
en vrouw", in v e e 1 w ij v e r ij word losgemaakt; de „dienstbaarheid"
in vernederenden „s lavenhand e 1" vernietigd werd; en in het aldus
verminkte en bijna onkenbaar geworden gezin schier heel de opvoeding
buiten „vader en moeder" omging, en „zusters en broeders" door
slaven werden gescheiden.

Wat er door zulk een verminking, ontaarding en verbastering nog
van een huisgezin overblijft, is op zijn best nog een „huisgezin" to
noemen. En zoo ligt het dus in den aard der zaak, dat God de Heere
met zulk een verminkt en verstompt instrument niet dan op hoogst
onvoldoende wijze in de harten die hebbelijkheden en gezindheden kan
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inwerken, die een deugdelijk Staatsleven eischt. En zoo begrijpt dan
ook een ieder, dat het niet anders kan, of waar „veelwijverij," „slaven-
stand" en „menschenhandel", saam of op zichzelf, het huisgezin verminkt
hebben, kan ook het maatschappelijk leven niet bloeien en kan er geen
burgerstaat opkomen, gesierd met vrijheid en recht.

Feitelijk leeft o n s clan ook de geschiedenis en toont onS de volken-
kunde, dat het leven en de eere van een St a a t met het /oven en de,
eere van het huisgezin op- en neergaat. Geraakt het huisgezin tot
bloei, dan ontwikkelt zich ook een krachtig en zuiver Staatsleven. Maar
omgekeerd, worden de huislijke banden losgem.aakt, dan ontaardt ook
het Staatsleven in een tiranniseeren door de vorsten en een bukken
van den onderdaan; geweld voor recht!

We spreken, om dit duidelijk te maken, nog niet eons van de schrik-
kelijke volkstoestanden, die onder de Negerrassen in Afrika ton een
iegelijk, die ze onderzocht en bezag, niets dan afschuw en walging in-
boezemden. Diep onzedelijk, menschelijk slecht, goddeloos in onbegrij-
pelijke mate. Da,ardoor nauwelijks iets wat aan een huisgezin nog
denken duet. En dientengevolge dan ook van een Staatsleven geen
spoor en enkel schandelijke woestheid van bloeddorstige onmenschen.
Denk aan Tomboktoe!

Zelfs gewagen we niet dan terloops van do despotie der heidensche
Aziaten. Van Birmah hoorde nog ieder pas. Hoe men in China met
kinderen huishoudt en de Chineesche veldheeren huishouden in over-
wonnen land, hoof t niet herhaald te worden. In Azie is geen „vrouw",
is geen „vader", is geen trouw der „dienenden". Hoe zou or dan een.
huisgezin komen? En hoe, zonder dat huisgezin, lets dat ook maar
van verre op eon vrije, eerbare, landsregeering gelijkt? Vergelijk, indien
ge ook in het gebrekkige ons zeggen wilt bewaarheid zien, vergelijk
dan met China het voel Were Japan maar eons, en let er op hoeveel
hooger het Staatsleven te Jeddo dan te Peking ontwikkeld is.

Maar waar we wel de aandacht op vestigen, is ,het verschil in Europa
en Amerika zelven tusschen die staten, waar het huisgezin bloeit en
die andere, waar het, zoo al niet verminkt, dan toch kwijnende

Turkije eert nog officieel de veelwijverij; breekt hiermee het huisgezin
af; — en zie maar eons, wat er nu in zulk een rijk van het Staats-
leven geworden. is. De echt kweekt ,,vertrouwen", maar de „veelwijverij"
evenzeer en misschien nog sterker het „w ant r o u we n". Vandaar
dat iu Turkije en in alle Mohamodaansche landen geheel de atmosfeer
door achterdocht verpest is en men leeft van spionnage. En zoo
verklaart het zich gereedelijk, hoe een Mohamedaansch yolk fanatiek als
de Atjehnees vechten kan; door geweld een tijdlang als ,de Turk gansche
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volken ka,n overheeren; maar zonder dat er ooit een gezond of zuiver
politiek leven ontkiemt; wijl de samenstellende deelen er voor niet
door het huisgezin worden afgeleverd. Het fraaie Stamboelsche Bailment
was de fataalste parodie op Beaconsfields oppervlakkigheid.1 In Afgha-
nistan ondervindt hij het nu zelf, hoe onmogelijk het is, in een land,
waar veelwijverij heerscht, iets ook maar op to richten van een geregeld,
ordelijk bewind.

Maar ook onder Christenen en Christenen vindt ge hetzelfde verschil.
Een Italiaansch, een Spaansch, een. Grieksch huisgezin is een toonbeeld
van geluk, indien ge het vergelijkt bij de samenkoppeling' onder tur-
ken; en metterd,aad is dan ook het politieke levee dier beide lande,n
tierend en bloeiend, zoo ge er het wanbeheer en de schurkerij der Turk-
sche pacha's naast legt. Maar wie antlers, het En,gelsche familieleven
of het „home" der Schotten kennend, Hongarije en Oostenrijk, Spanje
of Italie doorreist, voelt toch, hoe hem bier alles ontzinkt en noch de
heiligheid des huwelijks noch de teederheid der opvoeding, noch de aan-
hankelijkheid der dienstbaren terug wordt gevonden. En treedt men nu
over op politick ternein, wien komt het ook maar in den zin om den
Hongaarschen Landdag met het Engelsche Lagerhuis te vergelijken?
Wat is dan Sicilies veiligheid bij onze politiebewakin5? Wat, erger
nog, de schandaleuse historie der Nicotera's en Tisza's, gezien bij
Engelands politieke integriteit?

En peilt men nu nog dieper, om ook Frankrijk b. v. met Duitschland,
en straks weer de Luthersch-Germaansche met de Gereformeerd-Ger-
maansche landen te vergelijken, in ernst, lijdt het dam wel tegenspraak,
dat het concuhinaat er in Frankrijk veel dieper bij het yolk in zit dan
aan den Rijn; dat in Frankrijk alle „dienst" in pure „betrekking" is
omgezet; dat in Frankrijk het huislijk leven niet dan een zeer verminkte
opvoeding biedt? — en proef nu maar eens aan 'het tobben en ploeteren
der Waddingtons, der Grevys en der Gambetta's, vraag het maar eens
aan de scenes van 1870, wat er in het arme Frankrijk een totaal gemis
bestaat aan ernstig politieken zin.

En, om niet te breed uit te weiden, als dan ten slotte eens gevraagd
wierd: In welke landen zich de meeste zin ontwikkeld heeft voor een
gezond en veerkrachtig, c,onstitutioneel gevormd Staatsleven? — zou
men dan, zelfs met het cog op Duitschland, den prijs kimnen onthou-
den aan de meer Gereformeerde natien van Schotland, Engeland, Zwit-
serland, Nederland, enz.? En als daarna de vraag beantwoord moest:
„Waar leeft men meer i n en waar meer u i t huis ?" moet dan niet
nogmaals, wie der waarheid getuigenis wil geven, de eerepalm aan
de zelfde volkeren uitreiken en b. v. van Schotland boven Duitsch-
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land getuigen : „B ij minder uithuizigheid, me er gezonde politieke
geest!"?

X.

DE ACHTERIIITGANG TAN HET HUISGEZIN ONDER DEN
INYLOED DER RETOLUTIE.

Opmerkelijk, niet waar?
Nu eouwenlang was de toestand van het „huisg:ezin" ender de edelste

natien van ons geslacht aldoor v o o r uit gegaan. Maar in deze eeuw
gin,g het weer op in het oog loopende wijze a c h t e ruit.

Dusver had men ontwikkeling, ontplooiing, zuivering waargenomen.
Edoch, sinds eon zeventig, tachtig jaren is er niet idechts stilstand in
dat proces gekomen, maar gleed het huisgezin weer terug; zonk het
naar lager; verloor het merkbaar van zijn glans.

Wet zou men verkeerd doen, met lien achteruitgang in to groote
proportien of be schilderen, en verkeerder nog door zich in to beelden,
dat het vroeger alles goud was, nu alles kiater. Want voomerst vergete
men nooit, dat het „huisgezin" er zestig eeuwen over gedaan had,
om op de allengs bereikte hoogbe fie komen, en dat dus een achter-
uitgang van zestig jaren nauwlijks merkbaar behoefde to wezen, om
Loch zeer wezen 1 ij k to zijn. Maar ook ten andere houde men in het
oog, dat er hier geen sprake is, noch van vroegere uitzonderingen ten
kwade noch van tegenwoordige exception ten goede, maar uitsluitend van
den algemeenen regel. Van wat gewoonlijk voorkomt. Of, wil Men, van
de denkbeelden, die over het „huisgezin" gangbaar zijn in de algiemeene
opinie.

En komt men daarop, clan, ja, houden we staande, dat de achter-
uitgang in waardij en beteekenis van de huiselijke banden doze laatste
zestig jaren in zeer beclenkelijke mate onrustwekkend is.

„Onrustwekkend", in zoover de beteekenis van het „huislijk leven"
in ge]ijke reden afnam, als de publieke verzamelplaats (als schouwburg,
societeit, leeszaal, herberg, café, enz.) in beteekenis won.

„Onrustwekkend", in zoover de prostitutie in al haar onheilige vormen
van „voor hoer zitten", „gekamerd zijn", „maar knippen loopen", of
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ook in eigen huis „het schandelijke" doen, op schrikbarend.e wijze
afbreuk deed aan de heiligheid van bet huwelijk.

„Onrustwekkend", in zoover de kostscholen toenamen; de kleinen van
de woonkamer naar de kinderkamer verhuisden; en het saamzijn en
saamleven van een kind met zijn ouders, mee door overspannen school-
studie, tot veer enkele uren per dag werd beperkt.

„Onrustwekkend", in zoover de onderdanigheid, de eerbied en het
ontzag voor „vader en moeder" er duchtig op verminderden, en het
„l e pore le caissier de par la nature" al meer de smadelijke
lens onzer knapenwereld word.

„Onrustwekkend", in zoover de dienstbare stand een nomadenhorde,
een troop trekvogels is gewordem, die elk jaar, of elk half jaar, soms
zelfs lelke drie maanden, van kooi maar kooi vliegen.

En „onrustwekkend" niet het minst doordien de neiging om de
echtscheiding gemakkelijker, de opvoeding meer uithuizig, de kinderen
onalhankelijker, en de dienstboden meer veranderlijk en wisselziek to
doen worden, niet slechts feitelijk doorwerkt, maar met een goedigen
lath door het publiek begroet wordt, soms zelfs vurig wordt bepleit.

Dan klaagt Men er wel stem en been over, dat de menschen zoo de
oude hebbelijkheden niet meer hebben; dat er die vroegere soliditeit
niet meer in zit; dat de trouw de wereld uit gnat; dat men, op niemand
meer .,aan kan; dat voor recht en gerechtigheid nets meer wordt ge-
voeld; en dat alle ontzag voor zijn rneerde,re er uit is. Maar dat doze
schadeposten in het book van ons zedelijk saamleven met de versiechr
tering van het huisgezin hand aan hand gaan, dA,A,r doet men liefst
het zwijgen toe.

Dat de wateren van het zedelijk leven „druppelen" in stee van to
„vloeien," kan men wel niet ontkennen, maar dat daarom de bruit
verstopt zou zijn, valt niemand in.

En tech, inclien men, naar de door ons gegeven voorstelling, eemnaal
weet, dat de maatschappelijke cleugdeli van trouw, eerlijkheid, ontzag,
enz., vooral door het instrument van het huisgezin aan de burgerij wor-
den ingeprent, dan kan eon kind toch begrijpen, dat er allengs Igebrek
aan die zoo kostelijke ingredienten Moest komen, zoodra het huisgezin
ophield die uitnemende vruchten to kweek en. Als er in het huisgezin
minder gezaaid word, moest ook de oogst dan Met minder zijn?

En zoo is het volkomen doorzichtig, hoe de onrust van Europa's
Staten, de kentering in de niaatschappelijke vastigheden, en de daling
van den stanclaard des zedelijken. levens, onmiddellijk en. oorza.kelijk
verband staan met de mindere waardschatting van de door God zoo
keurig en kunstig zoo gevlochten banden, die „man en vrouw", „ouders
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en kroost", „broeders en zusters", „dienenden en gedienden," op het
huislijk erf saambinden tot een organisch vast in elkaar zittend, wel
ineengesloten gezin.

Oorzaak van al het jammer, waar Europa en Amerika onder gebukt
gaan, is de Re v o 1 uti e. Dat wil n i e t zeggen de een of andere
oploop of muiterij. Dat wil niet zeggen zeker oproer of opstand. Noch
ook de verjaging van een prins of koning. Neen, d e revolutie beteekent:
die omwenteling in de begrippen en levensverhoudingen, „waardoor
God naar onder is gekomen en de mensch bovenop."

Die revolutie was er van den zondeval af, maar tot op 1789 bleed
ze zich, zelfs ten deele nog in de heidenwereld, met zekere beschaamd-
heid des aangezichts als ongerechtig en zondig schuilhouden. En daarom:
„de revolutie voor het p u b lie k e leven" is ze eerst sinds 1789
geworden, toen men begonnen is in woord en daad te prediken, dat
dit slechte, schandelijke en ongerechtige juist het goede, heerlijke en
heilige was. Eerst: „het is wel zonde, maar het kan er toch door 1"
Dan: „het is zoo erg niet." Alvoorts: „zonde is het niet 1" En dan
eindelijk: „het is zelfs loffelijk!" Wat eertijds zonde was, is deugd
geworden. Wat toen niet mocht, is nu iets, dat mo e t.

Nu kan men dat gif den menschen zoo rauwelings en met grooter
dosis toedienen, zooals Multatuli deed, of zeer verdund en in
minimaalgif ten, zooals de liberalistische pers. Maar welk verschil dit
ook make voor de s nel he i d van het proces, voor de z a ak blijft
dit een! Thans looft men wat eertijds gewraakt weird. En wat eertijids
lof en eere waardig scheen, is thans voorwerp van bespotting en van
hoon.

Maar onder die kunstbewerking moest dan ook alles geknakt worden.
Want wel begon men met den goeden lieden diets te Timken, dat het

alleen maar liep over „twijfel" of „geloof, over „volksrecht" of „vor-
stenrecht," over „adelprivilegie" of „burgergelijkheid", maar het bleek
van achteren wel Anders 1

Och, een kwaad beginsel is nu eenmaal als de stoomboor. Het gaat
door alles heen; dringt tot alles door; en wringt alles, wat het in zijn
weg vindt, eenvoudig stuk.

Zoo ging het dan ook bier.
Men wilde het revolutiebeginsel beperken tot „den Staat" en het sloop

ijlings ook in de m a a t s c h app iji. Men wou het opsluiteal in „het
hoofd" en het gleed ongemerkt naar het hart. En zoo ook; men
had het alleen voor „kerk en paleis" willen doen weaken, maar vond
het, eer mien er op vordacht was, reeds druk bezig aan het ondergraven
der fundamenten van zijn eigen hui s.

29
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En zoo is het dan gekomen, dat de niet to stuiten drijfkracht van het
zoo scherp gepunte revolutiebeginsel or ten leste in igeslaagd eindelijk
ook de vastigheden van het huisgezin los to wrikken. Eerst
door feitelijk de hoeksteenen van hun plaats te duwen. En toen door
heel een ploeg opperlieden met koevoet en breekijzer aan het omver-
halen to zetten, onder voorgeven, dat het tot een algeheele „v e r bouwing
van het huisgezin" toch komen rnoest.

Dat eenmaal gelukt zijnde, hield het huisgezin natuurlijk op, aan de
opgroeiende burgers de zedelijke ,gezindheden van trouw en ontzag in
te prenten, die ze zoo broodnoodig hadden.

En toen nu allengs doze jongere, o n solide burgers het oudere ge-
slacht van het tooneel afdrongen en zelven den too a begonnen aan
to geven, sprak het immers vanzelf, dat in den Staat en in de maat-
schappij, gelijk zij die maakten, datzelfde gemis aan soliditeit gevoeld
moest worclen, dat to betreuren viol in henzelven?

En metterdaad, ook zonder buitengewone zienersgave was het heusch
wel to voorzien geweest, dat het diem loop nernen moes t.

Want d i t wist men dan toch: het huisgezin was noch in de heiden-
wereld, noch onder de Mohamedanen, ooit tot zijn recht gekomen;
en het proces welk het huisgezin in zijn opgaande beweging door-
liep, teekende zijn spoor van uit Ur der Chaldeen en over de kruisplek
van Golgotha, om eerst, met de steeds zuiverder uitzuivering van het
belijden van den Christus, ten slotte in de landen van het Gereformeerde
type tot zijn zuiverste uitdrukking to geraken.

Het „huisgezin" in zijn edelste verschijning Meek alzoo een vrucht
van Christus' kruis; en dat kruis op zijn zuiverst beleden!

Toen men derhalve in 1789 de hand aan het work sloeg, om dien
Christus eerst uit den Staat, toen uit de maatschappij, al v o o r t s
uit de kerk, en e i n d e l ij k uit het huisgezin te banners, loon het
toch wel niet anders, of, na die uitbanning van den Christus, moest
wel weer de bloesem afvallen, die onder de koestering van zijn levens-
gloed ontlook.
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XI.

MAN EN VROUW.

Wat vordert men nu met de weeropbouwing van Staat Fn maat-
schappij, indien men zelf onder de hand druk meedoet om de muren
en vastigheden van het huisgezin door de rev o 1 u t i e-wigge te doen
splijten?

En toch, dat is, helaas! maar al te zeer het geval!
Zelfs in beslist Christelijke gezininen toch hoort men in het huislijk

leven telkens sbellingen 'verkondigen en ziet men van begrippen uitgaan,
die uit het hart der revolutie gegrepen zijn en lijnrecht indruiscben
tegen de ordirtantien Gods.

Dit zeggende, doelen we nu, in dit verband, niet op het insluipen
van verkeerde lectuur; op de kleine plants, die aan Gods Woord
gegund blijft; op het meedoen met de wereld in kleederdracht en weelde;
op het meer overhellen tot genotzucht; ook door te verfijnd of te
overdadig nemen van spijs en drank; en wat dies meer zij. Want wel
is ook elk dezer neigingen, die immers klaarblijkelijik strekken. om ons
der wereld gelijkvormig te maken, in hooge mate afkeurenswaardig.
Maar in deze artikelenreeks is di e soort kanker oozes huislijken 'evens
nu niet aan de orde. Er wordt Kier gehandeld, niet over de zonde,
die door het huisgezin begaan wordt, maar uitsluitend over het
bederf, dat a a n het huisgezin zelf wordt aangeibracht, zoo ,door het
ontwrichten van zijn beenderengestel als door het verslappen van zijn
aderenweefsel. Dus in de werking van zijn samenstellende deelen en
in de geaardheid der natuurlijke betrekkingen, die het in het leven roept.

En met het oog daarop nu achten we het hoog tijd, dat men in
onze Christengezinnen weer tot bezinning kome, en elke betrekking in
huffs weer gelden doe voor wat ze zijn moot; niet naar Multatuli's'wilde
phantasien, maar overeenkomstig den kalmien emst van Gods Woord.

Allereerst is dat zaak voor „man en vrouw".
Huisgezinnen, gelijk men ,er thans zoovele aantreft, waarin de vrouw

numero eon geworden is en manlief de ondergeschikte speelt, zijn
zondig saamgestelde huisgezinnen; door de revolutie het binnenst huiten
gekeerd en ing,aaride tegen het bestel Gods.

Wel weten we, ,dat ,er zich bij uitzondering gevallen voordoen, waarin
de vrouw geestelijk en zedelijk de meerdere is; en weten we ook, dat
die gevallen op verontrustende wijze toenemen. Een gevolg eensdeels
van de liederlijke wijs, waarop tal van huisvaders de beste jaren van
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hun jeugd verkwist hebben, terwiji het meisje stil leefde, in kennis
toenam en bad. En gevolg anderdeels van het verschijnsel, dat men
bij alle inzinkende maatschappijen waarneemt, t. w. dat de natuur
zelve hare grenzen onzuiver laat worden door het vermannen van het
wijf en het verwijven van den man.

Hiedoor is het dan niet zelden feitelijk waar, dat de vrouw nog kloek
van persoon en lichaamsbouw; intellectueel schrander; zedelijk sterk;
en van karakter beslist is; — terwiji haar man, zwakker roar lichaam,
ziel en geest, niet meer de openbaring is van die majesteit en kracht,
die God oorspronkelijk op den man als „koning van zijn gezin" gelegd
heeft.

Aanvaardt men ander die omstandigheden nu eenmaal het valsche
revolutiebegrip, dat de man „koning in zijn huis is, niet omdat God
er hem toe aanstelde, maar overmits hij feitelijk de sterkste en de
meerdere is," — dan spreekt het vanzelf, dat in gevallen, als waarop
we doelden, en ,waarin „meerderheid" niet aanwezig is, dat „koning-
schap" dan ook niet wordt erkend. Integendeel is het dan krachtens
die valsche grondstelling van de revolutie juist de vrouw, die den
scepter in handen neemt, en, wijl ze de meerdere is, zich ook als de
de meerdere gelden doet.

Belijdt men daarentegen met de kerk van Christus, dat die regel der
revolutie valsch, dat die grondstelling diep zondig en verkeerd is, en
dat de man, zwak of sterk, „koning in zijn huis" is, eeniglijk en Int-
sluitend „bij de gratie Gods", d. w. z. omdat God hem tot koning in
zijn huis heeft aangesteld, dan behoeft het schandelijke en schade-
lijke van die vrouwen-heerschappij geen antleding meer.

Een man, die zijn vrouw in huis „den baas laat spelen", is niet
maar laf en onmanlijk; och, dat ware het minste nog; rnaar hij i is in
rechtstreeksche overtreding; hij schendt de ordinantien zijns Heeren;
en wederstaat den wil van zijn God.

Hij inag dat eenvoudig niet doen. En de vrouw, ,a1 kon ze haar man
ook om haar pink winden, gelijk men zegt, mag ,daar nooit naar staan.
Ja, zelfs al dringt de man het haar op, de vrouw rag bet zich niet
laten aanleunen. Eenvoudig wijl niet het gezag van den man in het
spel is, maar de majesteit Gods.

En is dus met ons hoog ernstig protest tegen het spinrokken geen
woord of sylbe, geen tittel of iota ter verontschuldiging of ter ver-
geelijking van die onhebbelijke, tirannieke huisdwingelanden gezegd,
die zich in hun dwaze hoogheid inbeelden, dat hun gezag rust op hun
eigen voortreffelijkheid en aldus een stokpaardje is, waarop ze in kinder-
achtige ijdelheid den rondedans der hoovaardij kunnen uitvoeren. Niets
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er van. Dat is minstens genomen even zondig. Even revolutionair. En
zullbe ruwe Goliathen in het huis zal God oordeelen, tot hun de steen
uit den slinger in den kop zinkt. Och, dat heeft met Gods ordinantien
niets uitsta,ande. Is er veeleer een caricatuur, een bespotting van.

Op zichzelf heeft een man niets boven zijn vrouw voor. Staan ze
beiden gelijk. Zijn ze beiden schepselen Gods. Die beiden al wat ze
hebben, om niet ontvingen. En die dus daaraan, dat de een meer
kracht, gaven, talent enz. dan de andere bezit, nooit eenigen den
minsten titel tot heerschappijvoering over elkaar ontleenen kunnen.
Meer .gavien to bezitten, verplicht uitsluitend tot hooger krachtsin-
spanning en tot moor dank.

De man, hetzij ge hem als schepsel of als zondaar beschouwt, heeft
dus van nature geen aasje macht of gezag over zijn vrouw. En zoowel
over hem als over haar heeft alleen en uitsluitend die hooge God to
gebieden, die daarom vrijmachtig over beiden beschikken kan, naardien
Hij ze beiden schiep en him alles schonk wat ze hebben.

Had het dus God belield om tot den man te zeggen: „Uw wine
zal der vrouw onderworpen zijn!", dan zou de vrouw als
koningin in huis den scepter hebben moeten voeren, ook al was de
man tienmaal sterker en knapper.

Maar nu het Gode zoo behaaigde, em, juist omgekeerd, tot de vrouw
te zeggen: „Uw wine zal den man onderworpen zijn!", nu
is het hierdoor eons voorgoed en op de meest stellige wijze uitgemaakt,
dat God de Heere een deal van zijn goddelijke macht over de vrouw
op den man gelegd heeft, dat hem dus van Godswege die huislijke
heerschappij toekomt. Maar toekomt, niet als in hem klevend (inhwrent),
maar als hem van buiten opgelegd. Dus niet als een gave, maar als
een rentmeestersch,ap, waarvan hij verantwoording heeft to doer. Dus
ook als een macht, die hij in gevallen van ziekte of uitlandigheid weer
over kan dragon op de naast hem volgende, en die niet met hem in.
het graf ;gnat, maar, los van zijn persoon zijnde, alsdan eigener be-
weging naar goddelijk hostel overgaat op de vronw.

En is dit nu de klare wn duidelijke tegenstelling van wat de revolutie
beoogi en wat God verordend had, verstaat ge dan niet wat het zeggen
wil: „Weer antirevolutionair, d. i. voor God en tegen de revolutie,
óók in uw huis 1"

De revolutie zegt: „De baas, omdat gij de ster kere zijt." God
had gezegd: „Koning, omdat Ik u daa rtoe heb a an ges t el d."

De revolutie zegt: ,,De baas in mijn huis door e i gen macht."
God had gesproken: „De heerschappij op uw schouder is in iji n heer-
schappij, die Ik op u gelegd heb 1"
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En eindelijk. De revolutie oordeelt: „Binnen het perk van 's lands
wet kan ik in huis doen met die macht wat ik will" Terwijl God
daarentegen verklaard had: „Ook voor de macht in uw huisgezin
vierantwoordelijk aan Mijl"

De slotsom, hieruit op tie maken, is dus duidelijk.
Ook al is de vrouw zoo gelukkig een man te bezitten, die in elk

opzicht haar' meerdene en lief jegens haar bovendien is, dan beef t ze
zich toch aan den wil en het gezag ook van zulk een man tie onder-
werpen, niet o m zijn uitnemendheid, noch orn zijn liefheid, maar
uitsluitend can Gods wil; en strekken die meerderheid en die liefde
alleen om haar in deze het volgen van Gods wil gemakkelijk te ‘maken.

En bevindt, omgekeerd, de vrouw zich in het geval, dat ze in een
of in meer iopzichten zwaarder in , de schaal weegt dan haar man, of
ook over een tekort in liefde van de zijde haars mans zich te beklagen
heeft, dan mag noch kan dit ooit in het minst voor haar een veront-
schuldiging zijn, waarom ze het gezag, door God op haar man gelegd
zou mogen aanranden, voor zich nemen of braveeren. Slechts heeft
ze dat in te zien, dat God hear hemsch niet aan dien man om den
wille van dien man heeft onderworpen, maar opdat ze, vaak „lijdende
ten onrechte," genade bij God zou hebben in het gehoorzamen aan
zijn goddelijke ordinantie, ondanks het vele, dat die gehourzaamheid
moeilijk maakte en bestreed.

XII.

OUDERS EN EINDEREN.

Tusschen „ouders en kinderen" is het precies dezelfde quaestie I
Waarom moot een kind zijn ouders eeren, d. i. met ontzag en trouw

bejegenen? Is dat, overmits zijn ouders zoo lief voor hem zorgen; in
die eerste kinderjaren allies voor hem geweest zijn; en hem met zooveel
teederheid op het hart en voor God in de gebeden dragen? Of wel
bestaat er voor dat „eeren" een andere, dieper liggende oorzaak? Is
er een hooger „moeten," dat tot eerbied voor zijn ouders dwin.gt?
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Bijna algemeen hoort men de ouders, zoowel als de kinderen tegen-
woordig het eerste antwoord overnemen.

Is ,een kind niet lief genoeg; bleek het weerspannig en onh,andelba.a.,r;
en maakte hot 't wezenlijk al te „bont"; dan pleegt men de kinderep
te vermanen en te.recht te zetten o. a. met de opmerking: „En ik ben
toch zoo lief voor u geweest! En vader en ik , hebben gansche nachten
met u getobd; en met ontzegging van eigen genoegens ons geld voor u
opgeofferd; — en kunt ge dan nu zoo onlief, zoo ondankbaar tegen
ons zijn?"

En, omgekeerd, hoort men de kinderen, als hun ouders bij na-
latigheid of onliefheid, beknorren of straffen, telkens in dezen g,eest
redeneeren. „Ik had het wel kunnen doen en ik zou ook wel Bever
tegen u geweest zijn, maar u was ook zoo heel onlief tegen 	 U
weet nog wel wat ik u verzocht had! En dat heeft u toch niet g:eda.an.
Hoe kunt u dan	 dat ik lief tegen u zal zijn ?"

En zoo gaat het tusschen ouders en kinderen, soms ,zelfs in de beste
Christenhuisgezinnen; al op die wederzijdsche liefde zich grondende;
met hard tegen hard, vrij onlief over en weer.

En dat nu juist is het, waar we met ale kracht tegen opkomen.
Want dat is nu op en top de revolutie in huis h,alen.

Immers, men gaat dan uit van het door en door valsche denkbeeld,
dat het van vaders gedrag afhangt of zijn zoon hem al of niet zal
moeten eeren. D. w. z. dat vader door behoorlijk voor zijn kind to
zorgen, zich het recht eerst verwerven moet, om gehoorzaambeid van
hem to eischen, en dat, blijkt vader hierin nalafig te zijn geweest, de
zoon alsdan ook van den plicht der eerbewijzinge, ontslagen is.

Een onhoudbare stelling„waar dan bovendien nog in ligt, dat de, mate
van eerbied, waarmee ,een kind zijn ouders eert, wordt afgemeten naar
de mate van trouw, waarmeè door die ouders veer dat kind gezorgcl
werd. En dus ook, en daarin voelt en tast men nu opeens al het
revolutionaire, dat het kind als beoordeelaar van zijn vader optreedt;
uitmaakt of zijn ouders al dan niet hun plicht hebben gedaan; en, naar
gelang dit kinderoordoel uitv,alt, ze beloont met zijn vriendelijke liefde
of ze met weerbarstigheid en koelheid straft.

Dit leidt er dan toe, om gelheeil de circle in het huisgezin om fie,
keeren. Feitelijk het kind boven zijn vader to stellen. En niet door de
ouders, maar door de kinderen den levenstoon in huis to laten regelen.

Leid or al verder toe, em, overmits verreweg de meeste ouders al
zeer zorgeloos op het stuk van opvoeding zijn en zeer rechtmatige
oorzaak tot klacht goven, aldoor het .getal huis,gezin.nen te vermeerderen,
waarin de kinderen aan het eeren van vader en moeder een eindie
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hebben gemaakt op :grond dat vader en moeder zoo ,danig in hun plicht
tekortschoten.

Leidt er op bedenkelijker wijze nog toe, dat de kinderen vader boven
moeder, of moeder boven vader stellen, en, bij ongel ij k e plichts-
betrachting, beiden ook op o n gelij k e wijze met het bieden van eere
beloonen.

Terwijl deze in-revolutionaire opvatting er ten leste niet minder toe
leidt; dat elk recht van vermanen, berispen, kastijden en straffen weg-
valt, daar immers elk tekort in eerbetoon zelf niets 'dug de welverdiende
kastijding is voor onbehoorlijke g,edraging, aan vader en moeder door
hun ver van tevreden kinderen, zonder kans op appel zelfs toegediend.

En hoe onzinnig dit stelsel nu ook, bij nadere , ontleding, blijkt to
zijn, toch mag men het zich niet verhelen, dat de meeste verdichte
verhalen juist op dozen valschen grondslag het huislijk leven opbouwen;
dat in de meeste gesprekken de wederzijdsche liefde, schier zonder
tegenspraak, als bodem waarop men .staan moot, wordt a.angenomen; en
dat onze publicisten, onze paedagogen en onze toongevende mannen
(stellig van zoover ze buiten den Christus staan; en soms nog in weerwil
van hun betere belijdenis) geen beter en vaster fundament voor het
saamleven van ouders en kinderen weten aan to wijzen, ,dan dit
kruiende lief of niet-lief zijn van vader en kind over en weer!

Wel krijgt men soms er nog bij, to lezen: ,„dat de kinderen immers
aan hun ouders hun levensoorsprong danken; dat im peder ze ,onder bet
harto gedragen; met smarte gebaard; en aan hare borst,gezoogd heeft!"
Maar zoo dom zijn onze kinderen heusch niet, of ze begrijpen uit-
nemend good tweeerlei: 1. dat dit hoogstens alleen eon grand voor
zekere erkentelijkheid aan moeder zou kunnen opleveren, van wie dit
„dragen", dit „smartelijden", dit „voeden met haar melk" hun verhaald
wordt; maar voor „vader" nooit; en derhalve nooit of ,niminer als de
grondsla,g van der ouderen eer golden kan. En 2. dat in dit alles nooit
eon daad van liefdebetoon jegens hen persoonlijk kon spreken, our de
eenvoudige reden, dat, „ogabekeind onbemind maakt" en er dus; eer
ze het levenslicht zagen, goon liefde anders clan natuurinstinct be-
staan kon.

Wat men er dus ook op verzinne, om met den schoonen, heiligen
klank van „liefde" de schare to misleiden en .s c h ij n b a a r het huis-
gezin tot eon hooger zedelijk standpunt op to heffen, feitelijk blijkt
ook bier weer, hoe de revolutiebeginselen er met noodwendigheid toe
leiden, om den standaard van het menschelijk leven juist to ver lage n.
En de uitkomst toont dan ook, dat sinds doze ovierspannen en onware
denkboelden ingang vonden en al moor de zienswijze gehuldigd werd,
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die M u 1 ta tuli slechts in haar consequentien doorzette, dat sinds
dien zeggen we, de eerbied der kinderen voor hun ouders er
gaandeweg eer op verminderd dan verbeterd is en de glans van het
huislijk leven metterdaad is verbleekt.

„Wees antirevolutionair ook in uw huisgezin !" wil op dit punt dus
zeggen: „Laat ganschelijk van dozen valschen grondslag der revolutie-
beginselen of en keer weder tot den grondslag, die door God den Heere
in zijn geboden en inzettingen en ordinantien, gelegd is, door aan de
ouders gezag te verleenen over hun kroost."

Immers, ook hier gaat de toelichting door, die we reeds in ons vorig
artikel te horde krachten, t. w. dat vader ern zoon, moeder en dochter,
zoowel in hun qualiteit van sehepselon als in. hun onheiligen toestand
van zondaren, beiden precies even veel en precies even weinig over
elkaar te zeggen hebben. De Eenige, die wel tegen.over kinderen
gebiedend kan optreden, en iure s u o over hen te •zeggen heeft, is
de Heere onze God, overmits Hij hun Schepper is. Mits altijd met then
verstande opgevat, dat diezelfde macht, waaronder de kinderen staan,
krek even zwaar rust op vader en moeder.

Zal er dus in handen van vader en moeder eon. geldend gezag over
de kinderen berusten, dan is er maar een weg, maar een mogelijkheid
om daartoe te geraken, doordien namelijk God die Heere die ouders
aanstelt tot dragers van een deed van hot gezag, dat Hem alleen over
die kinderen toekomt; en dat, omgekeerd, doer dien God die kinderen
gelast worden, om dit goddelijk gezag, dat op hun ouders gelegd is,
Met om hunnentwil, maar onal 's Heeren wil to eeren.

En op dien grond nu is het, dat de Schrift ons steeds inprent en op'
voorgang der Heilige Schrift door de Christelijke kerk steeds gepredikt
is: „dat een kind zijn vader en moeder uitsluitend 'op grond van Gods
gebod heeft to eeren," onverschillig of „vader en moeder" hun plicht
nakwamen of niet.

Leert men nu een kind bij dat gebod op „vader en moeder" zelven,

zien, dan kan het natuurlijk tot eeren zeer dikwijls niet komen; want
wie kan eeren een ellendig karakter, een kwelzieke, plaag,zuchtige
tirannie? Maar leert men het daarentegen dat het niet geroepen wordt
om de menschelijke qualiteiten van vader- en moeder, maar uitsluitend
om het goddelijk gezag, waarvan zij de dragers zijn, to eeren, dan valt
elke tweestrijd, elk ongerief, elke onredelijke zin weg. Want, immers,
dan bliift het zedelijk oordeel ook van het kind ongekrenkt en onge-
deerd; dan kan vaders of moeders wangedrag nooit het gebod op-
heffen; dan is er een grondslag voor der kinderen geboorzaamheid
gevonden, die a 1 t ij d onwrikbaar vast blijft liggen, hoe of wie vader
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en moeder ook zijn; en dan worth het braver kind, dat lijdt onder de,
willekeur van slechter ouders, tot geen anderen strijd en geen ander
lijden geroepen, dan tot dat „leed ondergaan ten onrechte" dat een
meerdere genade met zich brengt.

En is nu hiermee de van God gelegde, echt Christelijke en eenig
ware grondslag voor de verhouding tusschen „ouders en kinderen" in
uw huis teruggevonden, zie, dan bedoelt mach Gods Woord Hoch ons
hetoog daar in de verste verte mee, dat aan het heerlijk schoon der
Liefde door ouders en door kinderen geen hulde zou te bieden zijn.
Eer integendeel komt het ons your, dat de historie van een beter verleden
getuigt, waarin zich, jurist op dien grondslag van het goddelijk gezag,
een schoon, een teeder, een heilig liefdesleven tusschen de ouders'
en hun kinderen ontwikk-elde; waarover nu veel gepraat wordt,
maar dat men toen had.

XIII.

BROEDERS EN ZUSTERS.

„Krachtens Gods verordineeringe" of „naar lust en luim des men-
schen !" bleek dan de scherpe tegenstelling te zijn, die tusschen de
Christelijke en de revolutionaire levensbeschou-wing bestaat, zoowel bij
de verbinding van „man en vrouw", als bij de saamvoeging van „kroost
en ouders." En gelijk nu dit en het volgend artikel ons toonen zullen,
gaat ook bij de verbinding van „brooders en zusters" en evengoed bij
de saamvoeging van „gedienden en bedienenden" geheel dezelfde tegen-
stelling door.

Dat „broèrs en zusters" niet te best met elkaax overweg kunnen, is
regel, en we zagen in ons Ve artikel, waarom dit zoo zijn moet. En
dit spraken we toen zoo has uit en herhalen het nu zoo met nadruk,
niet om ons op zijn Multatul i's in de ellenden van ons geslacht
cynisch te vermaken, maar em eens voorgoed de teleurstelling of to
snijden, die schier alle ouders bij het werk der opvoeding ontmoedigt.
Immers, is men bij het opgroeien van zijn kinderen steeds met de
vaische illusie vervuld, dat „broêrtjes en zusjes" als een engelengroepje
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saam plegen te leven, dan vallen onze kinderen bij de opvoeding 011S

op de droefste wijze tegen en ioverkornt ens een soort wanhopig gevoel,
als we soms op zooveel bijna demonisch in onze kinderwereld stuiten.
En heeft men dan het ongeluk gehad, om ook de kinderen zelven in
die valsche illusie to doen inleven en er hen op voorbereid, dat ze in
hun broertjes en zusjes niets dan lieftallige, minnende wezens zouden
vinden, dan kan het niet anders, of de uitkomst slaat ook die kinderen
op 't allerpijnlijkst tegen en doet voor opzettelijke plagerij en vinnigheid
aanzien, wat slechts die noodwendige uiting is van een ander karakter
in een als zondaar geboren kind.

Het is dus volstrekt geen onverschillige zaak, of men juiste of valsehe
denkbeelden over ide kinderwereld zelf koestert en bij zijn kinderen aan-
kweekt. Want sla ik nu den tegenovergestelden weg in; en geloof ik
op grond van Gods Woord, dat mijn kinderen alien verse hi llen
moeten en, als in zonde ontvangen en geboren, niet dan op pijnlijke
zondige wijs dit verschil van karakter ontwikkelen kunnen, dan is er
van dat tegenvallein natuurlijk geen sprake; dan zal er aan opgestoomde
schijnliefde in mijn huis niet gedacht worden; valt voor droeve, pijn-
lijke teleurstelling elke oorzaak weg; en bestaat er eer nog kans, dat
mijn kinderen me meevallen: daardoor den moed tot volhouden in het
rechte bestier bij mij prikkelen; en krachtiger dan ooit mij tot gebed
uitdrijven tot Hem, die alleen machtig is, in zulk een baaierd van kleine
driftjes, stugge eigenzinnigheden en jeugdige hartstochten een heiliger
vrede te gebieden.

Be revolutionaire theorie van onze „engelen van kinderen'', waaruit
dan de „brave Hendrikken" moeten groeien, snijdt door het bittere der
teleurstelling de pees der opvoeding door; maakt ons korzel en onte t

-vreden; en doet de kinderen onderling altijd het ergste van elkaar
denken. Terwijl de antirevolutionaire beginselen daarentegen maven tot
voorzichtigheid; stemmen tot ernst; en tot gebed uitdrijven.; maar dan
ook in overeenstemming zijn met de werkelijkheid; ons de kalmte en
den vrede doen bewaren; en, in stee van een altoosdurend „tegenvallen",
o, zoo dikwijls oorzaak geven tot innige zielsvreugde en hartelijken dank.

Mits, en dat is het waar het op aankomt, mits de kinderen onderling
van jongs of diep doordrongen warden van het besef : dat ze b ij
elka a r hoore n. En wel bij elkaar hooren, niet omdat -ze naa,r
elkaar toe zijn komen loopen: noch ook omdat vader en mbeder ze uit
een hoop van honderd kinderen saam hebben gezocht; maar eenig en
alleenlijk omdat het God den Heere behaagd heeft, ze als
broeders en zusters to doen geboren worden en dus in de geboorte
door een zelfde blood to verbinden.
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Hef dat besef op en de broederband springt.
Dan toch verliest de middelpunt-vliedende kracht van „het onderling

verschil in karakter" haar natuurlijk tegenwicht, em kan het niet anders
o f de kinderen stuiven uiteen.

Dan maakt men de kinderen wezenlijk ongelukkig en is het voor de
ouders soms om radeloos te worden.

En dan komt het vanzelf tot het plan in het hart, dat door zoo veleta
reeds ten uitvoer gelegd werd, om, als het dan toch met de kinderen
niet „samenging", er maar een van huis to doom en op een kostschool
te zenden, of... erger nog, Haar het depot.

Niet genoeg kan daarom van Christelijke zijde tegen dat losmaken en
vergeteu van den onderlingen broederband worden gewaarschuwd en
niet genoeg op „geloof aan God" ook in den broeder iband worden
aan gedrongen.

Gelooft men namelijk in Godes bestel en voorzienige beschikking, ook
in het saamleven van broeders en zusters, dan weet men en is vastelijk
er van overtuigd, dat God de Heere ons' juist door zulke broeders en
zusters omringd heeft, als noodig zijn of tot aanvulling Of tot tempering
van onze bijzondere geaardheid. „Die zijn net zoo'n koppeltje 1" zegt
een moeder wet Bens van een paar kleinen, die altijd met malkair zijn.
Maar in veel hooger en heiliger zin belijdt men op Christelijk terrein,
dat in elk huisgezin de broeders en zusters een s t e 1 vormen. Niet
juist doordien ze alien als bladeren van eenzelfden boom zijn, m,a.ar
overmits God de Heere ze' zoo saamvoegde en in zulk een getal saam-
voegde en met zoodanige karakters saamvoegde, als ze over en weer om
zich heen moesten vinden, om elkander te vormen en to ontwikkelen.
Ja, dan zelfs nog, als het „Ines en slijpsteen" is, moot die belijdenis
van „een stet" worden volgehouden. Want ook het scherpen van onze
verweerkracht en het prikkelen van onze energie is een dienst, die, al
wordt hij ons door een tegenstrevigen broeder bewezen, niettemin een
dienst is van zeer hooge waardij.

Dat moot dus op den voorgrond, ja, steeds als een pawl hoven water
staan, dat en de ouders en de kinderen van malkaar weten: „God de
Heere heeft ons ais zusjes en broertjes saamgevoegd, en daarom hooren
we bij malkaär en moeten we zoolang dat naar de orde der dingen
is, nu stoeiend dan minnend, nu krakeelend dan lievend, in een huis,
onder een dak, kan het, zelfs in een karner, bij elkair

Vooral toch „de kinderen van mekaar houden", waar ,ouders zoo vaak
kracht in zoeken, is dus, even afkeurenswaard als dat uit huis sturen
van een balsturig kind.

„Wat God bijeen heeft gevoegd, zult gij niet scheiden," is het hoog
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gebod, waarte.gen ook bij de kinderwereld Met mag worden ingegaan.
Zelfs tegen het te breed gedijen laten van de kinderkamer moet in

naam der betere beginselen worden geprotesteerd. In de oude heidensche
wereld van de Grieken en Romeinen was dat afsluiten van de kleinen
in de kinderkamer regel en regel is het nu nog in de vrouwenverbl
yen der Mohamedanen. Maar dat mag niet en komt niet te pas
Christengezinnen. Daar mag de kinderkamer niet zoolang mogelijk ge-
rekt, maar moot ze integendeel zooveel mogelijk ingekrompen. En dat
wel eensdeels om de echte moeder niet door een huurmoeder to laten
verdringen; maar ook wel terdege, omdat juist die kleine „spring-in-
't veldjes" de natuurlijke schakels zijn om de grootere broers en zusjes
saam te houden. Die kleine kinderen doen ongemerkt zooveel. Weer
eons een jong zusje of broertje is, mits men ze niet inpakt en weg-
sluit op een bovenste verdieping, voor zoo menig huisgezin aanleiding
tot verteedering der harten en weerontluiking der onderlinge liefde
geweest.

En treedt men nu in dat spoor, dat aan de kinderen bij het opgroeien
zoo diep doenlijk het besef wordt ingeprent: „We hooren bij elkander!"
o, zie dan, eens wat rijken en heerlijken zegen dit besef bij de vele
verwikkelingen in de „broeders ,en-zusjes-wereld" afwerpt.

Als de echtscheiding in den zin der Naquets en Van Houtens eens
heel gemakkelijk weed gemaakt, zoudt ge eens zien, wat tal van pas
gehuwde paren in het eerste jaar al weer uiteengingen; en hoevelen
die nog saambleven, door dat dreigen met echtscheiding 'elkanders Leven
verbitterden; terwijl nu, juist omgekeerd, de stellige wetenschap : „We
hooren bij elkaar en moeten bij elkaar blijven" een uitnemende kracht
oefende om de eerste prikkelingen to boven to komen; kahnte gal om
een oog voor het goede in elkaar te krijgen; en door aanvulling en
afslijping allengs een innig verbonden paar te vormen uit een tweetal
mensehen, die soms elkaar en zichzelven in wanhoop hadden afgevraagd

„Wat zijn we begonnen?"
Niets stemt zoo kalm, als de wetensch,ap „dat er niets aan to ver-

anderen valt;" niets sluit zoo aan- en ineen als de waste overtuiging
„We hooren bij elkaar;" niets is zoo machtig bevonden, om uit
zeven alle verschillende tomen een accoord to tooveren, als juist het
diep ingeprente besef „Wat in de warmte van het eerie blood spreekt,
is het bestel en de wille Gods !"

Laat ge dus in de schatting uwer kinderen steeds den uitweg open:
„Ja, als het op den duur met 'em niet gaat dan zal vader 'ena wel het
huis uitdoen!" Of ook; „Als ie zoo blijft, dan zal vader 'em in huis
wel apart houden." Of ook : „Die kinderen hebben hun eigen kamer,



462	 GIEDIENDEN EN DIBNENDEN.

die gaan mij niet awl." Dan, we staan er u borg voor, zult ge uw
kinderen altijd ourustig houden; zal men 't bij ernstige disputen telkens
op een breking aanlegigen; en zal er van een bloed dat naar elkaar
trekt, op het laatst niet meer te bespeuren zijn.

Maar plaatst ge daarentegen van jon,gs af, als een „wet van Perzen
en Meden," de wetenschap voor hun geest, dat ze niet kunnen en mogen
gescheiden worden, omdat God de Heere ze bestemd heeft om, zoolang
ze kinderen zijn, saftin op be wassen; doet ge hen van meet af inzien,
dat ,er in uw huis geen schotjes of loketjes tusschen broers en zusters
te pas komen; en weten ze van der jeugd, dat de kinderkamer geen.
„huishoudkainer numero 2," maar voor de eenige huishoudkamer slechts
het voorportaal is; — dan, we durven het u verzekeren, zal de aan-
trekkingskracht de middelpuntvliedende kracht weer neutraliseeren, en
met Gods hulp het broederbloed, dat al uw kinderen door de aderen
vloeit, een kracht blijken die verbindt.

XIV.

GEDIENDEN EN DIENENDEN.

Ook tusschen „heer en knecht," tusschen „vrouw en dienstmaagd"
mag het in een Christenhuisgezin, dat onder de macht van. het Woord
staat, niet toegaan naar de wijze der wereld, noch naar de beginselen
der revolutie.

En zegge nu niemand, dat dit punt minder gewichtig is dan het in
stand houden van de goede verhouding tusschen. „man en vrouw" of
„ouders en kinderen." Want in ernste, deels reeds voor ons gezin,
maar vooral met het oog op Staat en maatschappij, is de verhouding,
die tusschen ons en ons dienstpersoneel bestaat, veeleer van het uiterste
gewicht.

Deets reeds v o or ons gezi n. Want wie zal de ellende uitmeten,
die door een onhandelbaar dienstpersoneel, of ook een dienstpersoneel,
dat door verkeerde behandeling bedorven werd, over een breede reeks
van gezinnen reeds is uitgegoten I Of ook, wie zal den zegen en den
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vrede naar waarde prijzen, die „goed ingespannen zijn met z'n booien I"
gelijk het hoot, voor ons en onze kinderen met zich brengt I

Maar toch, van veel hooger belang nog is een herstel van de goede,
d. i. de door God gewilde, verstandhouding tusschen ons en onze dienst-
boden in het belang van Staat en Maatschappij.

Immers, het samenleven van onze dienstboden met ons onder eenzelfde
dak is de intiemste, de nauwste aanraking, die er tusschen ver-
schillende klassen en standen der maatschappij bestaat. Dochters van
eenvoudige handwerkslieden komen daardoor in onmiddellijk contact
met de edelsten en aanzienlijksten uit den lande. En waar nu de sociale
quaestie, d. i. de vraag hoe men de verhouding tusschen armen en
rijken best regelen zal, de knapste koppen van Europa in spanning
houdt, zou het toch al te onnadenkend zijn, daarbij niet allereerst het
oog to vestigen op de in elke stad en in elk dorp gegeven levensver-
houding, die duizenden bij duizenden uit de woningen onzer minge-
goeden in de huizen en binnenkamers van onze meestgegoede land-
genooten overbrengt.

Wel weten we, dat de sociale quaestie voor het oogenblik slaapt en
tijdelijk geeindigd is met de machteloosheid der arbeidende klasse nog-
maals holder te doen uitkomen; en dat, na de aanvankelijke mislukking
der werkstakingen en het weinig doeltreffende der cooperatie, zelfs de
even opgekomen loonsverh,00ging weer aan het dalen is. Maar wie
daaruit af wou leiden : „dat d u s de sociale quaestie voorbij is !" zou
zich deerlijk misrekenen. Eer zeggen we u, dat nog niets mislukt is,
dan het pogen om langs n orma l en weg een beteren toestand af
to dwingen, maar om juist door die mislukking het gevaar veer geweld-
dadige uitbarstingen van den opgekropten wrok eer to verhoogen dan
to doen verdwijnen.

Het doet er derhalve zeer veel toe, of de duizenden bij duizenden
dienstboden, die de reprsenta,nten van den werkenden stand in onze
woningen zijn, een vrucht ten goede dan wet een vrucht ten kwade uit onze
huizen met zich dragen naar den boezem van onze arbeidende klasse.

Een belang, dat te meer klemt, overmits de gewezene dienstbode
steaks vrouw en moeder in onze arbeidende klasse wordt en gemeenlijk
char proportioneel een zeer sterken invloed uitoefent. Zoo ten gevolge
van de meerdere beschaving, die ze in haar diensten opdeed, als van
de meerdere levenskracht, die een uitmuntende voeding haar een reeks
van jaren instortte.

Begaat men nu de grove foul, om de verhouding tusschen zich en
zijn dienstpersoneel bij manier van contract to willen regelen (en z156 toch
wil het de moderne, revolutionaire, liberalistisehe wereldbeschouwing)
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dan spreekt het vanzelf, dat er nooit vrede kan zijn, maar er steeds
een gespannen verhouding tusschen u en uw dienstboden m o e t
bestaan.

Dan toch trekt ge beiden aan de uiteinden van een koord, en komt
het er mar op aan, to weten wie „het langste eind" in handen houdt.
Dan kan het niet anders, of gij zult er steeds op uit zijn, om tegen
zoo laag mogelijk loon zooveel mogelijk van uw dienstboden to vergen;
en, omgekeerd, raken zij er op uitgeslapen, om tegen zoo hoog mogelijk
loon zoo weinig doenlijk to pmsbeeren. Zoo gnat het dan hard tegen
hard, en naardien onze jonge vrouwen in den rage' weinig van het
huishouden afweten en de meesten liefst zoo weinig mogelijk „meedoen"
in het huishouden, en dus de vraag naar „booien" al toeneemt, kan
de uitkomst wel geen andere wezen, dan dit dat het „lange eind van het
koord" in de handen der dienstboden blijft en zij de „mevrouw" naar
hour pijpen laten dansen.

Dat brengt dan weer mee, dat de dienstbode, die op een „mevrouw
met een wil" stuit, morgen den dag eenvoudig wegloopt; zeker als ze
is van door een andere „mevrouw die zonder zit" met open armen en
tegen noodhulploon to worden ontvangen. Waaruit dan weer vanzelf
voortvloeit, dat onze dienstboden trekvogels worden, die van nest naar
nest vliegen, en, erger nog, nooit in een dienst komen om to leeren,
om geoefend, om in de dingen thuisgezet to worden, maar, als minder
wetend, al minder bekwaam en dies al minder „meiden van zessen
klaar" zooals men oudtijds placht to zeggen, telkens „rechtmatige oorzaak"
tot berisping ,geveri; en dan toch dat „altoos brommen en knorren"
niet kunnende velen, er brutaal tegenin worden.

En is het daar eenmaal toe gekomen, dan wordt het van lieverlee
letterlijk een saamspanning. Op tweeerlei manier. Een sarnenspanning
in het salon van de mevrouwen op haar theetjes, die er dan haar hart
eons aan ophalen om kwaad van de meiden to spreken. En een samen-
zwering daartegenover van de meiden onder het salon, om zich eens
to verkneuken aan het kwaadspreken van de „mevrouwen"; een oefening
in de lagere welsprekendheid, waarbij de acme „mevrouw" dan vastelijk
nooit anders geintroduceerd wordt dan onder het declineerende pseu-
doniem van „ZE !"

Wat nu ter wegneming van dozen misstand to doen?
Straf er tegen ingaan, zegt de kn. Maar, eilieve, met welk recht?

Welk recht heeft uwe vermeende hoogheid, om uwe dienstboden den
voet op den nek to zetten? Omdat gij rijker zijt? Of van hooger stand?
Of ze morgen den dag met zes weken loon weg kunt sturen? Och, of
ge dan toch uw contract inzaagt! Daar staat van uw hoogheidsrecht
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niets. Aileen bij dienstweigering komt uw accoord te vervallen. Meer
gestipuleerd hebt ge niet.

Teegeven, zegt daarom een ander. Voor de booien inschikken! Ze 41n
vredes naam heur gang maar laten gaan. Ze zijn nu toch eenmaal zoo.
En de mevrouwen, die „Gods water maar over Gods akker" loopen
laten, hebben het minste huiskruis, doen met heur booien het langst
en houden de vriendelijkste gezichten!

Toch mag het een zoomin als het ander. „Hard tegen hard zetten"
wekt wrok en verbittert. „Toegeven" is plichtsverzaking en karakterlooze
flauwhartigheid. En door beide bederft ge uzelf en ww personeel.

Neen, ook hier is maar een uitweg: Wees antirevolutionir in uw
huisgezin! D. w. z. buig zelf en leer uw dienstboden buigen voor het
Woord van uwen en haren God.

Immers, doet ge dat, dan is de regeling van rechten en plichten op
eenmaal gevonden.

Gij hebt geen recht over uwe dienstboden, maar God de Heere wel,
en d u s heeft Hij ook de macht, op u een deel van dat recht over te
dragen.

Doch hieruit vloeit, ten opzichte van dat recht, dan ook rechtstreeks
tweeerlei voort.

En wel ten eerste, dat ge dat recht m o e t handhaven tegenovex
dienstboden, onverschillig of het u persoonlijk gelegen komt, of dat gij
voor uzelf het maar Heist zoudt laten loopen. Moet handhaven, of
uw dienstboden het zich gezeggen laten of er tegenin morren. :fa, hand-
haven m o e t, al zat ge morgen den dag „zonder."

Maar dan ook ten tweede, dat ge dat recht nooit anders handhaven
moogt dan ais voor het aangezicht des Heeren. Niet als u w recht,
maar als z ij n recht. Doende uw dientboden bukken, niet voor uw
trots, maar voor de hoogheid des Heeren.

Gemakkelijk valt dat lang niet altijd. Want een goed deel dienstboden
weten van Gods Woord niets meer af. En heel wat „Christelijke" meisjes,
die er wel terdege wat van af weten, hebben o zooveel met dat Woord
op, als er over vroomheid en zielezaligheid sprake valt, maar hebben
nooit ingedacht, dat dat Woord Gods ook op haar dienst betrekking
heeft en ze o. a. verbiedt „tegen to spreken" (Titus 2 : 9).

En, omgekeerd, zijn er maar al te veel „Christelijke" dames, die
zich afsloven in „Christelijke werkzaamheid" voor de zwarte meisjes
onder de Soendaneezen, maar er nog nooit op gekomen zijn, dat men
ook cle niet-zwarte meisjes in zijn eigen huis, als gedoopte leden van
Christus' kerk, met Christelijke liefde te behandelen heeft.

En toch m o e t het daarheen. Er is geen andere oplossing.

30
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De „meisjes" moeten weer bukken voor Gods Woord, en dus moeten,
dat ze hour ditenst niet voor geld werken, maar voor God. Omdat
God ze er in geplaatst heeft. Omdat God ze dat work te doen weft.
Omdat ze Hem daarin moeten dienen. Ze moeten weer „ja en amen"
er op leeren zeggen, als God in zijn Woord haar „het lijden ten onrechte"
voorhoudt als een middel om meerdere genade te tontvangen, en in
heur conventikels eens met ernste peinzen over Efezen 6 : 5; Col.
3 : 22; 1 Tim. 6 : 1, 2 en 1 Petri 2 : 18, en wat dies meter zij.

Maar ook de dames moeten dat bukken voor Gods Woord meter aan-
leeren. Weer zelven ads even diepschuldige zondaressen tegenover hour
booien gaan staan, en erkennen, dat het slechts een van God
verleend recht is, dat ze tegenover heur dienstboden uitoefenen. Ze
moeten er weer aan willen om to erkennen, dat . ook de dienstmeisjes
tot die „naasten" behooren, die ze lief moeten hebben als zichzelven.
Ze hebben weer in te zien, dat Gods Woord ze voor het maatschappelijk
en geestelijk welzijn van heur dienstboden medeverantwoordelijk stelt.
En ze hebben weer met Overwinning van elken tegenzin, de macht van
den geest van Christus to toonen, in Wien daar niet is „vrije en dienst-
bare," maar alleen „verlosten door een zelfde blood !"

Waar het zoo toegaat, zal ieder zijn „positie" begrijpen en dat vrien-
delijk-patriarchale aan de zij der vrouwen en dat trouw-aanhankelijke
aan de zij der booien terugkeeren, waarin eertijds de kracht van het
huislijk saknwonen lag.

Met alsof daarmee .alle gekibbel uit zal zijn. „Haken en oogen" zullen
er altijd blijven. Maar ter zal alsdan in Gods Woord eon altijd present
Rechter zijn, die den vrede herstellen kan. En zelfs bij een hooger
loopend geschil zal Gods Woord den hartstocht onzer dames inbinden
en datzelfde Woord, door zijn wijizen. op een Hooger Vierschaar, do
lippen bewimpelen eener wat te heet-gebakerde dienstmaagd.

Tevens zal men dan begrijpen, dat zijn booien niet bij „het lezen" te
nemen, of ze bij dit „lezen" in eon hock achteraf te zetten, pure schade
is voor het gezin zelf. Inzien, dat eon kerkbeurt winste voor zedelijke
autoriteit is. En dat een „booi" als een lastdier zonder ziel te mis-
bruiken, den vloek des Hoeren in huis haalt.

En wat nog sterker spreekt. Waar op die wijs ieder zijn afstand kent
en in zijn stand blijft, daar zal daze levensernst de weelderige mode-
zucht bij onze dienstboden intoomen; zal er eene groote mate van
vertrouwelijkheid ontstaan kunnen, zonder te ontaarden in familiariteit;
zal ter uit de huizen onzer rijken een weldadige indruk over de hoogere
standen in de gezinnen onzer arbeiders komen; en zal bovenal die hooge
heilige God, wiens Woord ook bier weer alleen tot redding bekwaam
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bleek, beide door „gedienden" en door „dienenden" worden geeerd in
zijn goedgunstig bestel

XV.

GODS WOORD EENIG REDMIDDEL.

De historic is in alle ding de proof.
En nu •onderwijst die historie ons, onder haar zekere resultaten, dit

wel het allerzekerst : dat de Staat kwijnt, indien er verderf sluipt in
de naaatschappij dat de maatschappij uit haar voegen raakt, zoo
dikwijls het huisgezin ontredderd wordt; en dat het huisgezin onklaar
raakt, zoodra het afraakt van Gods Woord.

Het baat onzen modernen lamentatoren dus ter we/laid niets, of ze
al „wee en ach" roepen over die volslagen ontstentenis van veer- en
spierkracht in ons huidendaagsch S t a a t s leven. Het geeft niet, of
ze al klaagzangen opheffen tegen de zedelijke verslechtering der in a a t-
schapp ij. En het brengt evenmin verder, of ze al boetpredikatien
houden tegen toenernende uithuizigheid. Dit alles zijn woonlen, waar
niets in zit en klanken wie.r toon afketst, zoolang ze ook den laatsten
schakel in de keten van onze ellenden niet aandurven, en er niet bij
durven voegen: dat het Huisgezin zelf niet meer deugt.

Want het klinkt wel heel ascetisch-sentimenteel en huisvaderlijk-
gemoedelijk, om tegen „c a f é s chantant s" en „schouwburgzalen"
uit to varen en de „goe lien" to vermanen, dat ze aan den huishaard
toch weer verwarming en koestering voor het bevroren mensahelijk
hart mochten zoeken. Maar wat anders dan spotten met onze zedelijke
verkleuming is het, indien die „goe lien" dan uit de „cafes chantants"
naar den hooggeprezen. „huishaard" komen aanloopen, maar eylaci,
op den rooster van dien haard uitgegane sintels te vinden en voor

levensbezieling .asch.
Plicht is het daarom van elken ernstigen moralist, er zelf het on-

zedelijke van in to zien, om aldus met de klanken van „huislijkheid"
en „gezelligheid" en „huishaard" de uithuizig geworden lieden of te
schepen. Dat mag men niet doen. Dat is het uiterste der oppervlakkigheid.

Neen, teer ik achter die uitgaanders de huisdeur weer diohtgrendel,
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ben ik dus wel en deugdelijk verplicht, eerst dat Huisgezin zelf eens
met het oog van den kennel . op te nemen, om mij to overtuigen, of
het huis nog wel bewoonbaar is, of in dat huis de kring nog wel
gezellig kan heeten, en of er in diem huishaard nog wel vuur brandt.
En laat het dan geen twijfel over, of wie met ernst en oprechtheid dat
onderzoek instelt, m o e t wel tot de droeve slotsom komen: dat lekken
en scheuren het in de meeste huizen o zoo voohtig en zoo• kil beglnnen
to maken, dat het in heel wat huislijke kringen heusch eer vervelend
dan gezellig dient to heeten, en dat eon koestering, die u ontdooit, u
lenig maakt en u wieldadig aandoet, o maar zoo zeldzaam moor van
den huishaard uitstraalt, — was het dan zoo overtollige moeite, die we
namen, om dat Huisgezin eens in zijn deelen te ontleden en in ,zijn
onbewuste invloeden na te speuren, ten einde er achter te komen waar
het kwaad school?

0 n s resultaat was daarbij: het Huisgezin valt als een kaartenhuis
uit elkaax, zoodra ge ophoudt het in rechtstreeksch verband to be-
schouwen met den levenden God.

Ziet go in het huisgezin een wonderkunstige vinding van Gods
ondoorgrondelijke wijsheid; erkent ge in al de personen, die het huis-
gezin saamstellen, wezens, die Hij schlep; en oordeelt ge met ons, dat
al doze personen dus ook geen andere rechten hebben, dan die
Hij hun schonk, noch ook zich onttrekken kunnen of mogen aan de
plichte n, die Hij hun oplegde; — dan, niet waar? is de samenstelling,
de werking en het doel van het huisgezin u volkornen doprzichtig.

En, omgekeerd, maakt ge het huisgezin van God Almachtig los;
beschouwt ge het als een maaksel van mensohelijke vinding; de per-
sonen, die het saa'instellen, als er slechts door menschelijk toedoen
gekomen; en dus de bewoners van het huis als vrij en machtig om
war eigen lust en willekeur bij maniere van contract, hun wederzijdsche
rechten en plichten te regelen; — dan, het bleek ons da,ghelder, i s er
eenvoudig geen verband meer te zien; wordt letterlijk alles, tot het
heiligste en teederste incluis, op losse schroeven gezet; en begrijpt
men uitnemend dat bet opkomend geslacht het Onderhuis als een soort
Sennh u t t e op de Alpen beschouwt, waar men om to slapen inkruipt,
maar die men, om weer „schik in zijn leven to hebben", hoe eer hoe
liever weer verlaat.

Op dien grond kOnden w ij dus tot geen andere slotsom komen, dan
tot den hoogst ernstigen raad, om ook het Huisgezin weer op
den bodem van Gods Woord to plaatsen.

„Godsdienstig gevoel" helpt niet. „Vrome praatjes" zijn de moeite des
aanhoorens niet waard. Als het huisgezin van God afhangt en het
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regelen van „rechten en plichten" voor de leden van het gezin dan
uitsluitend aan God staat, dan moot ik weten wat die God desaangaande
bepaald en verordend heeft.

Met niets minder dan zijn Woord kan ik dus toe. En wel dat Woord
als een zeker, vast en betrouwbaar Woord. Dat niet kruit als het
oeverzand. Maar zoo stellig en onwrikbaar en betrouwbaar, dat ik er op
aan kan.

En leg in Bien zin nu het Woord Gods weer op het huisaltaar neder,
dan wil dat natuurlijk volstrekt niet maar zeggen, dat ik tot mijn
stichting en voor de opbouwing van m ij n z i el daar met de mijnen
uit lezen moot; maar minstens evenzeer, dat ik daaruit lezen moet
voor de stichting en opbouwing van het h u i s 1 ij k le v e n.

De godzaligheid heeft volstrekt niet enkel een belofte voor het toe-
komende leven, maar ook wel terdege voor het leven hier, voor het
tegenwoordige. Vandaar dat de Heilige Schriftuur allerminst alleen
over de dingen, die de ziel aangaan, spreekt, maar minstens evenzeer
van de verhoudingen in het practische leven. Zoo zelfs dat de Heilige
Apostelen van Jezus telkens in hun apostolische Zendbrieven in den
breede weer op die verhoudingen van „man en vrouw," „ouders en
kinderen," „heeren en dienstboden" terugkomen.

Men doet dus zeer verkeerd, door de m,acht van Gods Woord in het
gezin tot de lezing van een geestelijk brokstuk to bepalen. Eer zal dat
rneestal de bevatting uwer kinderen to boven, en dus buiten hen om, pan.

Neon, Gods Woord tot een macht in huis maken, beteekent: t e n
eers te in de huis- en volksinrichtingen van Israel; uit het practisch
vermaan en de boetpredikatien der Profeten: door de insnijdende taal
van Jezus; en met de stellige ordinantien der Apostelen; alle huislijke
verhouding bij het Licht van Gods Woord d.uidelijk maken; ten
t weede door de voorbeelden en .00rdeelen en bestraffingen van dat
Woord alle huislijke zonden aan de conscientie ontdekken; ten d e r d e
bij voorkomende huiselijke moeilijkheid altijd op dat Woord zich he-
roepen; en ten vie r de ,er steeds meer op nit zijn om de regeling
van zijn gezin op de ordinantien van dat Woord to doen sluiten.

Dit eischt des een lectuur evengoed van de v-ijf boeken van Mozes als
van de vier Evangelien; van het practisch slot ,evengoed als van den
leerstelligen aanvang der Zendbrieven; van wat de ziel maar ook
van wat de gerechtigheid in den Winkel en op het kantoor, in de
keuken en op de slaapkamer raakt. God alomtegenwoordig ook in het
Huisgezin; en dat door zijn Woord.

Eon handelwijs, die we to vrijMoediger aanbevelen, overmits Christen-
ouders ervaren zullen, dat er niets is, dat sterker wa,arborg Leger' afval
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van het vaderlijk geloof biedt, dan dit bestrijden van overspannen
vroomheid, en het stellen van Gods Woord tot eon macht in alle
kameren van uw huis.

Geestelijke kringen, waarin men al te geestelijk wou zijn en de,
kinderen te vroeg in de banden van een heilssysteem klemde, deden
vooral in de laatste tien jaren de diep-smartelijke ervaring op, hoe hun
kinderen later afzwierven en openlijk weerstonden wat vader Bens beleed.

Denk slechts even in, wat de namen waren, die nog voor twin tig
jaren de hope van ons Christelijk Nederland werden geacht, en zeg,
zelf, of zij, die titans diezelfde nainen dragen, niet bijna alien vervreemd
zijn van het voorvaderlijk geloof.

Zie, nergens zoozeer als in de meer specifiek-Gereformeerde landen
placht men van oudsher dat overgeestelijke to mijden, allereerst ook
de uitingen van het huislijke, maar dan toch aardsche leven met Gods
Woord in vethand 'be zetten. Schier kreeg door dat leven bij Gods
Woord het huisgezin in deze ,gezegende landen weer iets van den
patriarchalen stempel. En is het nu toch niet opmerkelijk, dat juist
in doze eigenaardig gekleurde kringen de kinderen nog het langst aan
de belijdenis der vaderen trouw bleven?

De raad, om Gods Woord allereerst tot stichting en opbouwing van
uw buisgezin te doen ' dienen, strekt dus in het allerminste niet, om
de stichting der zielen op den achtergrond te dringen, rnaar veelmeer
om ook die geestelijker stichting to beter te doen slagen. „Uit een stuk"
moot men zijn, oni, op welk gebied ook, kracht te , oefenen. En daarin
nu juist ligt de ;geheime oorzaak, waarom de ziel zoo kwalijk op het
Woord gefundeerd wordt, als dat Woord niet tevens grondslag is van
het Huis.

Ooordeelen nu zij under onze landgenooten, die het buigen voor Gods
Woord verleerd hebben, dat de door ons gegeven raad niet deugt, laat
ze er ons dan iets anders voor in de plaats geven.

Exclamatien zijn holle klanken en bieden geen materiaal waar men
mee bouwt.

Te zeggen, dat men het thuis gezelliger moet maken; zijn kinderen
meer ernst inboezemen; en de liefde tot een macht in huis moet doen
zijn, beteekent natuurlijk niets.

Want niet daarin zit het verschil, dat wij dit niet of anders
zouden willen. Och, dat wil immers een ieder? „Meer liefde! Meer
ernst ! Meer gezelligen	 I"

Neen. de vraag is maar: Hoe komt ge aan die ingredienten? Hoe
brengt ge er die meerdere liefde in? Hoe wekt ge dien hoogeren
ernst op? Hoe maakt ge het gezelliger?
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Daarop nu luidde ons antwoord : Dat kunt ge met kunstmiddelen en
boetpredikatien niet gedaan krijgen. Om daartoe to geraken, moot ge de,
normale working van de verschillende deelen van het Huisgezin her-
stellen. En om dat tot stand te brengen, moet ge uit Gods Woord leeren
willen, hoe die werking moot zijn!

Met to buigen veer Gods Woord brengt ge eel' geestel ij k e kracht
in uw huisgezin in werking, en die geestelijke kracht d o e t het en
schenkt u vanzelf wat ge verlangt.

Of go iemand, die van streek en onwel en ziekelijk is, al toeroept;
„Lieve vriend, er moest frisscher strooming in uw bloed, meer kracht
in ow ademhaling en sneller werking in uw vertoringsorganon zijn!"
dat helpt uw patient niet. Want zoo wijs was hij ook wel. Slechts bleef
de vraag over, hoe daartoe te geraken.

En zuit ge then maladieven vriend dus helpen, dan moot er eon man
bijgeroepen, die van het samenstel van 's menschen lichaam verstand
heeft; weet hoe de working van de deelen in dat lichaam behoort to
zijn; kan ontdekken waar de storing schuilt; en het middel weet aan
te brengen, waardoor die storing wordt verwijderd.

Geheel in then zin hebben ook wij ,dus met het h u i s g e z i n go,-
handeld. Het ontleed in zijn deelen. Van die deelen de working aange-
wezen. Getoond waar het hokte. En de kracht a.angeduid, die den
goeden loop weer herstellen kan.

En we deden dat heusch niet in den dwazen waan, alsof eon reeks
artikelen nu de „huishoudens" opeens zou omzetten. Dieper dan .iemand
zijn we er van doordrongen, dat de kracht ter wederbarin,g ook van
ens huislijk leven alleen des Heeren is. Maar die Heere bezigt ook
„dienende instrumenten." Tot welke instrumenten ook de dagbladpers
behoort, die zichzelf verlaagt en ontheiligt, als ze in • het dienen van
„Jezus' Koningschap" niet haar core stelt.

En naardi•en hot nu, onder meer, ons zoo dikwijls gestuit had mede-
burgers te ontmoeten, die voor de „antirevolutionaire heginselen op
staatkundig gebied" door het vuur liepen, maar onderwijl hun huislijk
level' door de theorieen der revolutie lieten verpesten, thong de ernst
cler tijden ons, in doze stille weken ems van het Binnenhof naar do
Binnenkamer to verhuizen, om het ons Christenvolk toe te roepen:
Woes antirevolutionair, mits allereerst in uw eigen
huis!
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XVI.

DE SCHOOL.

In onze artikelen over de beteekenis van het Huisgezin voor den Staat
moest ook met eon enkel woord gerept van de Schoo 1. Daar dit
slechts terloops kon geschieclen, ,geschiedde het bijster kort; wat aan-
leiding gaf tot misverstaan van ons bedoelen. Bij manier van appendix
op de reeks, die nu of is, brengen wie daarom de school nog eens op-
zettelijk ter sprake. Wel to verstaan uitsluitend in zooverre ze een
vormende kracht in zich draagt voor den gezonden. groei van het
Staatsleven.

Onze Schoolwet eischt, dat ons lager schoolwezen bevorderlijk zal
zijn tot de opleiding van de volksjeugd tot alle maatschappelijke en
Christelijke deugden. Nu zijn Christ el ij k e deugden dezulke, die op
onze bruikbaarheid voor hooger leven doelen; maatschappel ij k e
daarentegen de zoodanige, die doelen op onze bruikbaarheid voor de
menschelijke maatschappij om ons heen.

„Maatschappelijke deugden" zijn dus al zulke neigingen, hebbelijk-
heden en gezindheden, die op later leeftijd in de burgers aanwezig
moeten zijn, zal het in Staat en Maatschappij eerbaar en ordelijk toegaan.
Deugden derhalve als daar zijn: trouw, eerbied,.ontzag, gehoorzaamheid,
waarheidszin, tevredenheid, vrijheidsbesef, rechtsgevoel en wat dies meer
zij. Om alzoo to beoordeelen, of nu metterdaad juist de lagere school
al dan niet het van God verordende middel is, om deze hebbelijkheden
aan de volksjeugd in to prenten en haar deze gezindheden in to scherpen,
dient onderzocht; niet of ze hieraan mode bevorderlijk kan zijn; noch
ook of ze dit door toevallig gunstige omstandigheden sours doet: en
veel minder of ze dit vaak in de plaats van de eigenlijk geroep eine

doet; maar dient onclerzocht, of die lagere school als zoodani g,
door niets meer noch iets anders dan noodzakelijk tot haar wezen
behoort, doze maatschappelijke deugden er bij de kinderen inkrijgt.
Waarbij dus, wel to verstaan, nog niet met name van de Christel ij k e
school sprake is, m,aax eenvoudig van de school als schoo 1.

Komen we char nu op, dan maken we bij de school dezelfde
onderscheiding als bij het huisgezin.

Een huisgezin oefent invloed ten eerste door de verhoudingen ,van
„man en vrouw," deluders en kincleren," „zusters en brooders," „heeren
en dienstbaxen," die het in het leven roept; maar ook ten tweede door
de karakters van de personen, die er toe behooren; evenzoo ten derde
door wat er gelezen en gesproken wordt; en ten leste niet het minst
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door de lotgevallen, die God over zulk een huisgezin brengt. Van al
deze vruchten is echter alleen de eerste inhrent en zijn de drie overige
onzeker. Uit lien hoofde mochten we bij den zegen, die van hat
huisgezin voor den Staat uitgaat, uitsluitend van die eerste vrucht
gewagen en lieten dus al het overige ter zij.

Ook bij de school dient dus wel onderscheiden tusschen vrucht en
vrucht, en kan alzoo onderscheidenlijk gelet, ten eerste op wat ze uit-
werkt door de betrekkingen, die ze in het leven roept; maar ook ten
tweede op wat ze uitwerkt door de karakters van leeraars of inedeleer-
lingen; evenzoo ten derde op wat er getoond, geleerd en gesproketn
wordt; en eindelijk ten vierde op voorvallen van moor buitengewonen
aard, die in of met de school plaats grijpen.

Van doze vier vruchten komen bier intusschen uitsluitend de eerste
en derde ter sprake. Want de „voorvallen van eon school; zijn een
gansch •onberekenbare grootheid; en het karakter van den onderwijzer
of van de medeleerlingen kan zoowel voor- als nadeelig werken. Er kan
en .mag dus hier alleen gelet, ten eerste op de noodwendige verhouding,
die ze in het leven roept, en ten tweede op de noodwendige bezigheid
waartoe ze het kind brengt.

Beziet men nu het eerste wat van naderbij t. w. : de noodwendige
verhouding, die ze in het Leven roept, daai springt het in
het •oog, dat doze slechts van tweeerlei aard kan zijn, nl. Of van den
leerling tot zijn onderwijzer, Of van den leerling tot zijn. medeleerling.
Reeds aan deze schraalheid van verhoudingen ta,st en voelt men, dat
de school van verre niet bij hat huisgezin haalt in vormende kracht.
En onderzoekt men nu, wat doze beide verhoudingen, waarin de school
het kind plaatst, op het kind ongemerkt moeten uitwerken, dan kan
men, ja, wel ook hier opsonunen: ontzag, eerbied, gehoorzaamheid
enz.; maar zoo Loch, dat ieder dadelijk inziet, hoe we bier slechts met
een zwakkere nawerking te doen hebben, van wat reeds in de ver-
houdingen tusschen „kind en vader" en „broeders en zusters" gegeven
was. Ook op den winkel, ook op het kantoor, ook op de werkPlaats
leert men tot op zekere hoogte ontzag voor zijn meerdere en gelijk-
opgaan met zijn gelijke. Of dus ook de school al aan het germ. van
die plooi bevorderlijk is, doet nets ter zake. De vraag is maar, wat in
Gods hostel en ordiaantien voor de inprenting van deze hebbelijkheden
het hoofdinstrument is; — en dan antwoorden we zonder aarzelen:
in hoofdzaak het huisgezin en slechts zeer secundair de school. lets
dat wel het best uitkomt bij het inprenten van „het ontza,g." Of behoeft
het nog .a,anwijzing, dart onze schooljongens hoe ook in den band
gehouden, heusch, op zouden houden Hollandsche schooljon,gens te
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zijn, indien de school zelve hen niet wel eens tot een guitenstreek tegen
„meester" prikkelde.

De aanraking tusschen het kind en „den meester," zoowel als tusschen
het kind en „de ,andere kinderen," is dan ook to weinig gevarieerd, to
eenvoudig en to spaarzaam, om veel op het hart of op het zedelijk
leven to werken. Thuis woelt en krielt alles in duizenderlei afwisselende
vormen dooreen. Maar op school is bet bijna altijd zitte n; en wel
stilzitten en niet praten; zelfs niet spreken voor zijn beurt. Dat m,o e t
op een school zoo. Maar hoe wil nu zulk een demping van het kinder-
leven ooit rijk in invloed op de v o r m i n g van dat leven zijn?

Er is dan ook maar een zeer kostelijk element voor den Staat, waar
de school feitelijk aan went, en dat is aan de wet van orde. Want
ook in een goed gezin is wel orde, maar toch een orde met duizend
exceptien. Men is daar zoo weinig in aantal saam, dat men iets inschikt
naar ieders eigenaardigheid en dus den persoon b oven de orde laat
gaan. Maar dat nu juist gaat op school niet meer. Op school gaat
orde boven den person n; schikt men n i e t; en moet ieder zich
voegen naar den gang van het geheel. En het is dus deze zeer invloed-
rijke en deugdelijke eigenschap, die de school door haar beide ver-
houdingen er inprent. Want „meester" houdt orde in de klas. Maar ook
de kinderen in en buiten school leeren elkaar onderling dat „exceptien"
Waken wel af. En overmits de Staat er nu het hoogste belang bij
heeft, dat zijn burgers aan dat „zich voegen naar den gang van het
geheel" gewend zijn, mag geconstateerd, dat elke school, die het besef
van orde er inbrengt, nut afwerpt, en dat een „meester," die „geen orde
weet to houden," reeds daarom voor schakel zinkt.

Dat met doze „orde" ook een zekere „rechtspraak" saamhangt is
duidelijk. Maar vooreerst bekleedt ook hierin de school slechts een
secundaire plaats naast het huisgezin. En ten andere zou de eigenlijke
rechtspraak meest buiten en voor de school to pas komen, — en des,
aangaande nu geldt onder flinke jongens alto aanbrengen voor verraad.

Wie intusschen oordeelen mocht, dat hiermee de beteekenis der school
onderschat was, vergist zich. Immers, de eigenlijke beteekenis der school
ook voor den Stag, ligt op con geheel ander terrein; t. w. op ddt
terrein, hetwelk door het wezen zelf der school is aangeduid; op het
terrein namelijk van het denken, het weten, het bewustzijn.

De school is oni to leere n. Maar let nu wel op, dat aan dit
„leeren" niet alleen een „onderwijzende," maar ook wel terdege eon'
„opvoedende" kant zit. Op een school zitten, wil toch zeggen: zich to
wennen aan het denkbeeld, dat we het zelf niet weten, maar dat een
ander het voor ens weet, en dat we alzoo het van hem hebben to
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leeren. Hierin nu steekt een bij uitniemendheid zedelijke eigenschap
van zeer kostelijke waardij. Het nekt toch de inbeelding, die men van
zichzelf heeft; kweekt nederiger zin; maakt ontvankelijk voor het in
zich opnemen van wat de maatschappij, voor ons won; en ontdoet het
kind alzoo van zijn valsche zelfgenoegzaamheid.

Wel kan door slecht schoolhoudien ook pedanterie in de kinderen
komen tegenover de bilis ge noote n; maar dit neemt niet weg,
dat dezelfde jongen, die thuis pronkt met zijn pas ingestoken veeren,
op school toch o zoo stil te luisteren zit en klein wordt in zichzelf.

Maar joist overmits nu de school als school sulk een weinig
rijk instrument is om f o r me el op de gewenning aan zedelijke hebbe-
]ijkheden te werken, kom't er bij de school zoo bijna, allies aan op den
inhoud van de leerstof en den pest van den onderwijzer. Dus op het
materieele.

Het feit toch, d.at het kind zich, als de n i e t-wetende, met o n t-
vankel ij k e n zin tegenover zijn meester heeft te plaatsen, brengt
met zich, d.at de onderwijzer, en door wat hij spreekt, en door de boeken,
voorbeelden enz., die hij gebruiken laat, het bijna geheel in zijn macht
heeft, de denkbeelden en eerste begrippen van het kind to vormen en
te kneden naar hem goeddunkt. En niet minder om het denkvermogen
van het kind, in verband met zijn conscientie en zijn gemoedsleven,
up te sluiten in het eindige en platte, of to ontsluiten voor wat het
oneindige, voor wat groot, voor wat ideaal is en herolek.

En hierin nu juist schuilt de allesbeheerschende en afdoende rodeo,
waarom het Christenvolk Been vrede mag nemen met een lagere school,
die niet in den stelligsten zin waarhorg biedt, dat die eerste begrippen
gezond en die richting van het geestesleven zuiver en naar God toe
zullen zijn.

Te zeggen: „lezen, schrijven, en rekenen hebben met de z.aligheid van
mijn kind niets uitsta.ande," is de kortzichtigheid zeive. Want zelfs dat
allereenvoudigste kan mien niet leeren of er zitten begrippen en denk-
beelden in; en naargelang die uit de giftkast of uit den schat der diepere
levenswijsheid genomen zijn, bederft men uw kind of maakt het rijk.

En al vreezen we dan ook maar al to .zeer, dat er nog heel wat
Christelijke scholen zijn, waar men, onopzeittelijk en uit gebrek aan
doordenken, nog begrippen en denkbeelden aan de kinderen aanbrengt,
die uit de verkeerde bron komen, — toch staat daar eien schat van
goede elementen tegenover, en is reeds het enkete felt, dat Gods Woord
or in eerc en het gebied in Jezus' Naam er heilig is, een kracht van
onberekenbare werking, die de zedelijke concurrentie met het beste wat
de n i e t-Christelijke school oplevert, zeer gemakkelijk kan doorstaan.
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En nu komt hirer ten slotte nog bij: do invloed van den onderwijizer
als persoon.

Niel alsof we ons aan de zijde van hen scharen, die naleenen: „dat
de persoon van den meester alles afdoet." Zulk een spiritualistische
beschouwing kon in de atmosfeer van een twintig jaren geleden nog
opgeld doen, maar is door den practischer zin van onze jongste periode
toch tot juister afmetingen teruggebracht. Neen, voor de vraag: of de
school aan den Staat burgers zal leveret', die revolutionair gezind zijn,
of voor de ordinantien van recht en orde kiezen, — beslist allereerst
het stel van begrippen, dat men onzen kinderen inprent. Zijn die
begrippen nu in hun algemeensten zin genomen eensluidend met de
begrippen van onzen liberalistischen catechismus (en zoo is het nog
veelszins in beslist Christelijke kringen), dan zal het daarin vastgezette
kind ook later revolutionair over het gezag van den Staat d:enken. En
wil men op later leeftijd in het opkomend geslacht gebendenheid aan
de eeuwige beginselen vinden, dan is het noodwendig, ,dat begrippen
als waarvan niet de liberalistische, maar b.v. de Heidelbergsche
Catechismus, uitgaat, het gemeengoed onzer Christelijke school worden.

Maar, na dat vborop to hebben gezet, kan er niet genoeg nadruk op
gelegd, dat mien wel terdege eerst in den persoon des o nd e r-
w ij z e r s die warmte, then gloed, die hoogere bezieling op onze scholen
aanbrengt, die het dorm groenen doet; doet smelter' wat zich niet
vervormen liet; en de tinteling van het Leven in die begrippen voor het
kinderbart voelbaar Maakt.

Wel vormen we ons ook to then opzichite goon illusion en zien we
nuchteren de waarheid onder de oogen, dat het eenvoudig een reiken met
de handen aan den Leaned is, om enkel voor Nederland een twaalf
duizend van doze geboren, geniale, bezielde onderwijzers to Och,
echt goud blijft altijd zeldzaaxn! Maar er zij dan toch mere aangeduid,
dat het bij de vorming van onze onderrwijzers veel lninder aankomt op
veelweterij en dressuur, dan op eon holder inzicht in zaivere begrippen
en een refine bezieling van het hart.

Met hen, die de school allereerst als „bekeeringsmiddel" dienst willen
laten doen, binden we natuurlijk geen strijd aan. Met wie dat wil, valt
niet to redeneeren. Want in de overweging clerzulken is voor „de betee-
kenis van de school voor he Staatsleven", zelfs goon plaats. Slechts zij
tegenover doze methodistische eenzijdigheid aan het feat der historic,
herinnerd, dat onze vaderen, die ook voor de school de leus ophieven:
„De wet een tuchtmeester tot Christus 1" wel zoo gelukkig en in de
karaktervorming en in de toebrenging hunner kinderen slaagden, als
de overgeestelijke richting thans.
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§ 325. Oeen Calvinistische ntopie.

De Sta.atsbeschouwing, waarvoor de artikelenreeks, die hiermee ten
einde loopt, weinig meer deed dan in den grove een uiterst vluchtige
en onafgewerkbe schets leveren, is er niet op aangelegd., om uitsluitend
een land te bevredigen, waarin niet dan Calvinistische antirevolutio-
nairen woonden, maar bed.oelt de voorwaarden van edeler existentie en
natuurlijker ontwikkeling, clan ons thans gegund zijn, te bieden aan
een rijk van gemengde bevolking.

Ware gevraagd geweest naar een schets van Staatsregeling voor een
zuiver en onvermengd Calvinistisch yolk, menige lijn ware allicht strak-
ker getrokken, menig d e t a i l-beeld anders uitgevallen.

Maar nu er van geen Calvinistisch Utopia sprake viel, maar
wel terdege van het Rijk der Nederlanden, gelijk dit in de tweede helft
der negentiende eeuw feitelijk bestaat; en dus bestaat met zijn twee-
vijfden Roomschen, met zijn modernen, positivisten en athelsten op
religieus; bestaat ook met zijn liberalisten, conservatieven, antirevolu-
tionairen, ultramontanen en radicalen op politiek gebied; en bestaat niet
minder met zijn historisch verleden; dus ook met zijn historie van deze
eeuw; en derhalve gebonden aan de nawerking ook van vroeger begane
verkeerdheid; nu zou onwaar en ongerechtig, onpractisch en onprofij-
telijk geweest zijn elke voorslag tot Staatshervorming, die met deze
ingewikkelde factoren geen rekening hield.

Wat de antirevolutionaire partij, zoowel als die tegenstander, recht
had van ons te verwachben, was zulk een schets van Staatsbeleid, die
paste bij den actueelen toestand; als leiddraad van gedraging voor het
heden kon dienen; en, keerden de omstandigheden zich ten onzen gunste,
uit kon gewerkt in een regeeringsprogram, dat op zijn beurt vatbaar
Meek voor overboeking in de Wet.

Een schets derhalve, wel van antirevolutionaire zijde uitgaande, maar
toch bestemd v o or het h e e 1 e Ian d, d. i. er op aangelegd om een
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modus vivendi te bieden ,aan a11e partijen. Zeer zeker met den
partijstempel, d. i. met den ijk onzer beginselen, gewaarmerkt, maar
desniettemin in card en strekking nationa a 1.

In hoeverre nu steller dezes in het treffen van dit oogmerk eeniger-
mate geslaagd is, sta aan meê- en tegenstander ter beoordeeling; slechts
worde bij dat oordeel het gekozen doelwit niet miskend.

Men kome dus van de zij onzer geestverwanten niet te horde met de
klacht, dat het bier gebodene noch zuiver theocratisch is, noch keer-
beeld van het onvervalschte ideaal. Door die klacht toch zou verwezen
zijn naar eon geheel ander probleem dan ons ter oplossing was voorge-
legd, en dus elke billijke maatstaf ter beoordeeling ontbreken.

Maar e'venmin doe de tegenstander ons het onrecht aan, om uit-
sluitend op het eigenaardi,g gekleurde in onze voorstelling te letten; en
zie hij in, dat dan eerst van zijn standpunt onze voorslag op zij zal
gedrongen zijn, indien bewijOaar is, dat voor hem zelf in een rijk, dat
overeenkomstig de hier ontwikkelde beginselen gelregeerd werd, de
existentie minder menschelijk, minder verheffend, min edel zou zijn!

326. Consequent antirevolutionair.

En voorts houde men, zoo under geestverwanten als aan den over-
kant wel in het oog, dat het bij het mikken op dit wit er bovenal op
aan kwam: 1. dat de antirevolutionaire beginselen duide-
lijk werden uiteengezet; 2. dat uit doze beginselen, met eenige
logische en historische consequentie, de gezichtspunten
werden afgeleid, die voor de antirevolutionaire partij de ondercleelen van
den Staatsdienst beheerschen; en 3. dat eon enkele maal in detail werd
aangetoond, tot welke practijk men alzoo krachtens doze beginselen
zou geraken.

De hoofdfout van vele antirevolutionairen was dusver, dat ze grifweg
enkele vage stellingen omtrent Godes oppermacht, het belang van het
zedelijk leven en het gehecht blijven aan het geopenbaarde Christendom
beleden, maar voorts zich inbeeldden, dat hiermee op het stuk van
beginselen dan ook alles gezegd was, en, erger nog, dat dit moreele
en 'met name Christelijke element nu ook vender voor de onderdeelen
van den Staatsdienst goon beteekenis had.

Dusdoende heette men antirevolutionair, winder het to zijn. D. w. z.
dat men wel de alleneerste beginselen, de uiterst primitieve noties van
het antirevolutionaire stelsel onderschreef, maar moor van hun kerkelijke
en confessioneele zijde dan in hun staatsrechtelijk kaxakter.

Dit maakte, dat men zich dan ook aan de weelde van eon eigen
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Staatsrecht speende, en meest antirevolutionair op het stuk van cardinale
hoofdbeginselen, maar in de staatsrechtelijke toepassing 6f conservatief
Of liberalistisch was.

Een leemte in de persoonlijke ontwikkeling, die, in sommige kringen
regel geworden, dan natuurlijk de vruchtbare moeder werd van begrips-
verwarring en misverstand en zelfs de mogelijkheid van een eenparige
actie afsneed.

En juist om alsnu op een beteren weg te geraken, die van lieveirlee
tot ontkoming aan dit euvel leiden kon, was hot derhalve noodig,
telkens en telkens weer, soms zelfs met sehijnba,ar overtollige om-
slachtigheid, de verbindingslijnen aan te wijzen, die in het leven zelf
van uit het hart der antirevolutionaire beginselen naar elk speciaal
punt in den omtrck getrokken lagen.

Dan toch, en dan alleen, heeft de antirevolutionaire partij het recht,
om ,als staatkundige partij gehoor te vragen, indien ze metterdaad be-
ginselen onder haar kleinoodien bezit, waaruit v o or het ge heel
van ons S taatsbeleid een niet slechts bruikbare en voor ver-
wezenlijking vatbare, maar tevens alleen met en door die beginselen
verkrijgbare regeling van 's lands zaken voortvloeit.

§ 327. Een formeel en drie materieele beginselen.

Onder die beginselen, voor zoover ze in deze schets ter sprake kwamen
was or een formeel, en waren er, wat de materie der zaak aangaat, drie.

Formee I, d. i. ten aanzien der vraag, waaruit de kennis der waar-
heat ten deze kan en moot geput, kwamen we telkens voor het feit
der zonde to staan. Immers, uit de erkenning van dit felt volgde
rechtstreeks tweeerlei. Ten eerste, dat de mensch, als door de zonde
een onzuiver denker geworden, uit zijn eigen pest de ware idee van
het sta,atsleven niet zuiver meer doorlaat. Een dubbele belijdenis, die
en de doctrinairen en de historische school van revolutionaire herkomst
veroordeelt en alsnu de noodzakelijkheid poneert van een bijzondere
openbaring, die tot kennis van Gods ordinantien fangs tweeerlei weg
leidt : 1. door rechtstreeksche openbaring van Gods wil, en 2. door over
de ordinantien Gods, die in de schepping en in de historic 'igen, weer
juister lichi te werpen en bij dat licht or ons oog voor to doen opeagaan.

Tegenover de zonde alzoo sta Gods W o o r d. En wel dat Woord
niet gebonden aan eenige pauselijke uitlegging, maar vrij in zijn wor-
king blijvende en vat hebbend op de conscientie.

En wat nu de drie beginselen aangaat, rakende de mat e r i e der
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zaak en daarom ma ter i eel .genoemd, doze liggen in de drie denk-
beelden van:

a. „souvereiniteit in eigen kring;"
b. „organise ,geen aggregaat;"
en c. „voor geestelijke ontwikkeling geen dwang maar vrijbeid."
„S o uvereini tei tin e i gen kr in g" duidt aan, dat het recht

om gezag to oefenen, bij a1 wat mensch heet, v er leend en g e-
g eve n, d. i. dus nooit oorspronkelijk, is, of, wil men, zijn oorsprong
nooit hebben kan in eenigen menschelijken wil, noch in den wil van
meerdere menschen saam, maar alleen had en heeft in de alleen vrij-
machtige en oorspronkelijke autoriteit en souvereiniteit Gods.

„Organism° geen aggregaat" bedoelt niet, in den zin van
Ahrens en de dusgenaamd organische Staatsrechtelijke school, een ver-
lagen van de Staatsdeelen tot de losse schalmen van een keten, maar
duidt aan, dat de menschheid, en dus ook haar deelen, d. z. de natien,
en zoo ook de deelen van die natien, d. z. haar levenskringen, organisch
gegroeid zijn in de historic en alleen in organisch verband tot moreelen,
socialen en politieken bloei kunnen gedijen. Geen losmaking dus, uit-
elkaarneming en weer ineenzettin.g van de Staatsdeelen; dat toch ware
mechanisch geknutsel; maar wel een eerbiedig onderscheiden van al
wat uit Gods hostel een ieigenaardig bestaan ontving, om het door de
van God gegeven geledingen, in verband met andere deelen, to laten
opgroeien als een in God alleen volstrekt saamgebonden geheel.

Eneindelijk „voor geestelijke ontwikkeling geen dwang,
maar v r ij heid," d. w. z. erkennen, dat de enkele personen in deze
organische levenskringen, de individuen dus, wel door het Staatsverband
in wettelijken, en door het sociaal verband in organischen zin bewerkt
worden, maar dat hun geestelijke vorming dahrom nooit anders dan
een vrije kan zijn, wijl ze te boog en te iedel is, om (zij het ook onder
het gebruiken van menschen als hulpmiddelen) ooit anders tot stand
to komen, dan door rechtstreeksche inwerking van den levenden God.

§ 328. Trinitarisch.

En herinnerden we nu in een vroeger artikel aan het schoone felt,
dat nog boven de v r e d es t r a c t a ten der meeste mogendheden de
plechtige woorden staan: „Au nom de la Sainte Trinit e!" dan
zij ons bij de sa,menvatting van deze due beginselen, eerbiediglijk aan
al wie God hog naar Woord belijdt als „V a de r, Zoon en
Heili ge Gees t," toch de vraag veroorloofd, of deze drie stukken
wel iets anders zijn dan de ootmoedige en vreugdevolle belijdenis van
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Godes Heilige Drieeenhei d, in haar consequentie op staats-
rechtelijk gebied.

Immers, drager der souvereiniteit is in oorsprong en als bewegende
oorzaak, naar Christelijk belijden meer bijzonderlijk: de Vade r.

De organische samenhang der menschheid wordt, krachtens de vleesch-
wording zelve, ei.genaardig gedragen door: den Zoo n.

TerwijI de inwerking, rechtstreeks op het hart der enkele personen
uitgaande, het eigen work is van: den Heiligen Gees t.

En mocht iemand daartegen nu aanvoeren, dat toch de „souvereini-
teit in eigen kring" weer onlosmakelijk samenhangt met de „organische
volksbeschouwing," en dat doze op haar beurt „de vrije geesteswerking"
reeds onderstelt, dan zij het ons toch vergund hem wederom to vragen
of dat zich kruisen van dit drietal stralen, in stee van het trinitarisch
karakter van onze schets op to heffen, dit niet juist met eon onmisbaar
waarmerk bevestigt.

Implers, der Christenen belijden is niet slechts : „dat er drie zijn,
die getuigen in den hemel: „d e V ade r, de Zoon en de Heilige
Gees t !" maar ook, en even wezenlijk, „d at doze drie een z ijin !"

Een slotopmerking, die daarom hier niet achterwege mocht blijven,
overmits voor hen, die, met ons, niet and.ers dan op den grondslag, der
heilige mysterien van het Woord kunnen bouwen, noch op theologisch,
moreel en juridisch, noch dus ook op socia.al en politiek gebied, het
'even ooit tot •op den bodem gepeild is, zoolang het onderzoek nog niet
in God zelve n, d.i. in de belijdenis zijner Heilige Dri ee enhei d,
kw.am to rusten!

Immers, aldus eerst kan ook deze arbeid uitgaan onder het zegelmerk
van die diepgedachte Geestesspreuk uit den kring der Salomonische
wijzen:

„Al 's wijsheits aenvangk en beghin
Steeckt in de vrees' des Heeren;

En wie Hem vreesen sal, oprecht,
Moot naar s ij n W o o r t Hem eeren !"

31
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(Geconcentreerde), 320.
(Militaire) 315.
(Moreele), 308. 312.
(Raad van), 317.
van onze Oost-Indische bezittingen,

359.
(Wettelijke organisatie voor de ge-

heele militaire), 316.
Delegatie, 186.
Democratie, 110. 112.
Denemarken, 294. 314.
Departement, 159.
Dessah-hoofd (Het)' 347. 351.
Deugden (Christelijke), 324. 472.

(Maatschappelijke en Christelijke)
423. 424. 472.

Deunen (Gemeene), 259.
Diaconiescholen, 235.
Diefstal in hoerenhuizen, 266.
Dienst of betrekking, 441.
Dienstbodenstand, 441. 448.
Dierenrecht, 35.
„Dienst", 440.
Dienstvervanging, 318.
Differentieele rechten, 351.
Diplomatie, 286. 305. 312.
Districten (Enkelvoudige) 211.
Doctrinairen, 189.
Doctrinaire aardrijkskunde, 211.

repuhliek, 110.
royalisten, 110.

Dommekracht (De) van het geld, 219.
Doode hand (Bezittingen in de), 298.
Doodstraf (De), 253.
Doop (Bediening van •den Heiligen), 393.
Doopsbelofte, 226.
Dorpen, 34. 193. 373.

en steden, 274.
Dorpsclub (Moderne), 172.
Dragers van beginselen, 124. 129. 131.
Drankgebruik, 372.
Drankmisbruik, 261. 318.
Drenthe, 177.
Driemanschap (Het), 43.
Droit divin, 65.
Droit du plus fort, 302.
Droits de l'homme, 374.
Dronkaards, 261.
Duel, 249.
Duitschland, 30.

Duo cum faciunt idem, non e s t
i d te m, 69.

Dwang tegen het karakter van het Chris-
telijk geloof indruischend, 84.

Dwangsysteem (Zedelijke schade van
elk), 222.

E.

Echtscheiding, 448. 461.
Edeler deelen (De) 74.
Eed (De) 99.
Eed en conscientie (Naar), 134.

en de atheIsten (De), 102.
en de wederdoopers (De), 102.
(Heilighouding van den), 392.
in onze Grondwet (De), 99.
of belofte, 100.
op de Grondwet, 116.
op het Liberalistisch standpunt on-

houdbaar, 99.
Eedsaflegging (Plechtiger vorm bij), 102.
Eerbaarheid, 380.

(Publieke), 107. 255.
Eerbare bedrijven, 265.
Eerbesef, 423.
Eeregericht, 249.
Eeredienst (Openlijke), 392.
Eere Gods (De), 105.
Eerepost voor verdienstelijke partijle-

den, 169.
Eerste Kamer (De), 195. 208.
Eeuwige beginselen, 50.
Effectenbeurs, 372.
Egoisme, 367.
Eigen en vreemd, 415.
Eigendom (Begrip van), 296.
Emolumenten, 288. 389.
Employes, 281.
Encyclopaedisten, 19. 47.
Engeland, 30.

(Gevaar van den kant van), 316.
Engelsche revolutien der 17e eeuw, 84.
Epidemieen (Doodelijke), 276.

(Lichte), 277.
ERASMUS, 74.
Erfelijk Stadhouderschap, 111.
Erfelijke Souvereiniteit, 41.
Etat Athee, 78.
EupheiniAische termen, 265.
Europ.a's volkeren famine, 305.
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Europeesch Statenverband, 314.
Evangelie (Het), 75.
Evenwicht (Het Europeesch), 313.

(Herstel van het politieke), 368.
Exceptie voor den atheist, 82.
Excessen, 162.

F.

Fabriek-usantie, 378.
Fabrieken en winkels (sluiting van). 107.
Factiezucht, 398.
Factory acts, 379.
Faecalien (De) 272.
Familiehoofd (Qualiteit van), 200...

-organisme, 64.
-souvereiniteif, 34.

Federatief stelsel, 174.
-verbonden gewesten, 171.

Feestdagen (Algemeene Christelijke),
108.

Fenians, 370.
Financieel stelsel naar zedelijk orga-

nisch verband, 282.
stelsel van contract, 280.
stelsel van dwang, 282.
stelsel van loondienst, 281.

Financien, 280.
Onze - met die van andere landen

vergeleken), 294.
Fiscaliteit, 289.
FORSTER, 30.
Fransche Revolutie, 175.
FREDERIK HENDRIK, 38.

G.

Garnizoenen (Grootere), 318.
Garnizoensplaatsen, 264.
Geboorte, 416.

(Beperking van), 364.
Gedachten (De staatsrechtelijke formu-

leering van onze), 495.
Gedeputeerde Staten, 170. 173.
Gediend worden en die dienen, 415. 462.
Geest van Europa, 58.
Geestelijke strijd, 88.
Geestelijken, 186.
Geestelijkheid, 195.
Geestverwanten (Dissentieerende) op ko-

loniaal gebied, 323.
Gegradueerden, 201. 210.
Gegroeid, niet gemaakt, 158.

Gehoorz,a.atnheid, 72.
G ekamerden, 266.
Geldheffing (Rechtsgrond voor), 280.

loterij, 260.
-quaestie in zake de school, 219.
-standaard (Rijzing van den), 389.
weigering, 296.

Geloof, 70. 449.
als staatkundig begrip, 70.
der natie, 68.

Geloofs-propaganda, 83.
Gelijkheid, 191.

cen illusie, 365.
onderling, 436.
in rechten, 436.

Gelijkheidsbesef, 430. 431.
Gemeente, 164. 166.

-census, 208.
(Heffing voor de), 299.

Gemeentelijke corporatien, 191.
kosten, 292.
taak, 175.

Gemeenteraad, 174. 191. 193.
(Organisch gekozen), 194.

Geneeskundige raden, 269.
Generaliteit, 187.
Genialiteit, 216.
GENTZ, 28.
Geoctroyeerd Charter (Geen), 115.
Geopenbaarde Godsdienst (De), 84.
Gerechtigheid (De), 240. 420.
Gereformeerde kerken onder het Kruis,

384.
landen. 175.
natien, 248.
religie bier to lande, 383.
staatsbeginsel, 81.
staatsrecht, 122.

Gereformeerde volkeren, 85.
GERLACH (VON), 28.
Germa,ansche opvatting van het Parle-

ment, 148.
Geschillen (Kleine), 247.

van bestuur, 178.
Geslachten (Eenheid der), 35.
Geuzen (Antwerpsche), 31.
Gevloekt, 258.
Geweld (Het), 71.

(Misbruik van), 92.
Beslissing door, 431.
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Gewerbe-ordnungen, 379.
Gewestelijk bestuur, 34.
Gewoonterecht, 377.
Gezag, 32. 35. 60.

(Vaderlijk), 166.
Gezags-kringen, 37.
Gezinsleven, 423.
Gezworenen, 247.
Gideons-legerke, 223.
Gilden, 180. 192. 299. 373.

(Politieke macht der), 192.
(Provinciale), 202.

GLADSTONE, 30.
GNEIST, 248.
God Almachtig handhaaft zelf het recht,

237.
als God to eeren, 71.
(De levende), 26.
van Nederland, 304.

Godsdienst (Spelen met den), 403.
Godskennis (Natuurlijke), 49. 50. 97. 104.
Gods souvereiniteit, 83.

heilige tegenwoordigheid, 93.
Gods Woord, 51. 366. 482.

eenig redmiddel, 467.
Goudkust van Afrika, 314.
Gouvernementeele kracht, 312.
Graden van constitutioneele ontwikke-

ling, 132.
Gratie (Bij de - Gods), 95.

(Hecht van), 254.
Grenzen der Staatsmacht, 238.

(Natuurlijke), 159.
Grieksche kerk, 53.
Green van Prinsterer, 113. 132. 140.

318. 503.
Groepen (Maatschappelijke), 191.
Grondbelasting, 297. 298.
Grondtoon van ons volkskarakter, 22.
Grondwet, 43. 114.

(Art. 168 der), 389.
(De Antirevolutionair en de), 118.
(De) een wederzijdsche vaststelling

van rechten, 151.
Grondwet, haar aanvaarding, 114.

(Herzienbaarheid der), 117.
-interpretatie, 93. 118.
(Sporen van de belijdenis Gods in

onze), 76.
(Liberalistche interpretatie der), 117.

(Rome en de), 118. 119.
van 1815, 115.
van 1815 het Christelijk geloof niet

bevorderlijk, 116.
van '48 (Veel in de - eer Antire-

volutionair clan Liberalistisch), 119.
Grondwetsherziening, 122.

(Generale), 119.
in Christelijk-historischen geest, 122.
in den wettigen weg, 121.

Grondwettig Koningschap, 112.
Groot-Brittanje, 294.
GROOT (HUGO DE), 74. 100.
GUIZOT, 413.
Gymnasia, 175.

H.

HALLER (VON), 28. 413.
Handel, 376.
Handelsbeurs, 372.
Handelsstation, 355.
Handelsstand, 186.
Handhaving der •gerechtigheld, 228.
Handwerksstand, 186.
Heemraadschappen, 175.
HEEMSKERK, 211.
Heerendiensten, 349.
Heerschappij voeren, 64.
Heffing voor het Rijk, 297.
Heidensche natien, 71.
Heilige Schrift geen repertorium van

wetsbepalingen, 51.
Heiligen Geestes (Het werk des), 256.
Heimwee, 303.
Heldentijdvak, 23.
Hiernarnaals, 217.
Historie (De epische), 309.
Historisch, 21.
Historische landen, 161.
Hoerenhuizen (Diefstal in), 266.

(Patenten voor), 265.
Hoererij, 180. 261. 263.

in de groote centra, 264.
ten platten lande, 264.

Honestas et mores, 256.
Hooger onderwijs, 175. 214. 233.

(Onvrijheid van ons), 87.
Hoogstaangeslagenen, 188.
Huisbakkenheid, 168.
Huisgezin, 164. 166. 218. 411. 424.
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(Achteruitgang van het), 417.
in de Historic, 443.

Huisgezinnen (Stemrecht der), 199.
Huis van het yolk, 146.
Huislijk leven, 415.
Huismanskiesrecht, 374.
Humaniteits-Evangelie, 87.

-philosophic, 20.
Huurtroepen, 319.
Huwelijk, 364.

(Het vrije), 165.
s-sluiting, 393.
Hygiene, 268. 380.
(Conflict op het stuk van), 269.
(De) bij calvinistische volkeren, '270.

Hygienisch isolement, 276.
Hygienische wetten, 34.
Hypotheekrechten, 297.

I.
Ignoreeren (Het - van den levenden

God), 81.
Illiberaliteit, 89.
Impot unique, 288.
Indeeling bij •anderen, 406.

van het land, 176.
van het land (Historische), 164.

Indic (De in - inheemsche afgoderijen),
340.

(De protestantsche kerkgenootschap-
pen in), 341.

(De Roomsch-Katholieken in), 341.
(De scholen in,, 343.
en Nederland niet een rijk, 325.
(Het schoolreglement voor), 336.
(Kerstening van), 337.

kerstening het p r i m u m v e-
r u m, 339.

Indifferentisme (Politick), 78.
Indisch beheer, 293.

huishouding (De weelde onzer), 348.
Individu, 164. 189.

(Bescherming van het), 182.
burger (Het), 162.

Individualisme, 396.
Individueel bezitten, 283.
Initiatief der burgerij, 90.
Inlandsche rechterlijke hierarchie, 347.
Inschikkelijkheid, 423.
Inspecteurs, 176. 177.

voor het onderwijs, 236.

Intellectualisten, (De drijvers der Staats-
school), 231.

Intelligentie, 66.
Intentie (De zedelijke factor der), 248.
Interest ('s Lands corporatief), 198.
Internationale betrekkingen, 304.
Interpellatie (Recht van), 153.
Intransigenten (Reactionaire), 362.

(Sociale), 362.
Islam (De) 339.
Isolement, 401. 406.
Italie, 31.

J.

Jaarwedden (Minima van), 152.
JAN DE _BAKKER, 74.
Java (Een vrije universiteit voor), 344.

(Europeesch element op), 353.
(Kadastrale opmetingen van), 351.

JEZUS ' verbod om to zweren, 101.
Joden, 53. 76. 388.
Jonkerpartij, 30.
Jood, 53.
Juge de pain, 247.
Jury (Ben - bestaat schier allerwege),

248.
en het Evangelic (De), 248.
(Fransche), 248.

Justitie, 237. 244.
(Beleid van), 244.
geen macht naast den Souverein, 239.

K.

Kaapkolonie, 331.
Kabinet Heemskerk-van Lijnden, 403.
Kamerleden (Onze), 401.

(Antirevolutionaire), 495.
Kamerontbinding, 155.
Kamers, maar een huffs (Geen), 148.

van koophandiel, 193.
Kapers, 322.
Kapitaal (De beweging van het), 372.
Kapitaals- of bezitshelasting, 300.
KAPPEYNE, 135.
Karakter, 65.

Persoonlijk, 428.
-worming, 303.

Kazerneleven, 318.
Kerk, 218.

en Staat, 382.
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(De verhouding tusschen - en Staat
bilateraal), 386.

en Staat elk hun eigenaardig levens-
terrein, 385.

en Staat (Hoogere eenhoud van -
als ideaal), 384.

en Staat (Scheiding tusschen), 384.
(Verrekening met de) 389.

Kerkelijk advies in zaken van burger-
lijke politic, 392.

Kerkelijke besturen, 391.
Kerkgenootschappen (Recht van uittre-

ding uit de), 392.
Kerkorde, 387.
Kerkstaat, 383.
KEUCHENIUS, 311.
Kiesrecht der corporatien, 202.
Kiesstelsel, 185.

(Overgangsmaatregel tot een beter),
207.

(Vervalsching van het), 136.
Kiesvereenigingen, 400. 407.
Kiezers (Buiten alle verband met de),

130.
(Tweeerlei combinatie van), 197.
(Zonder eenigen band met de), 130.
-personeel (Uitbreiding van het), 137.

King's friends, 112.
Kindergenootschappen, 439.

-kamer, 461.
-vereenigingen, 439.
wereld, 459.

Klandisie (Verplichte), 380.
Klassen en standen, 463.
Kleinsteedschheid, 168.
Klikken, 420. 434.
Kloosterbeloften, 180. 392.
Knippen (Stille), 265.
Koelies (De), 359.
Koepok-inenting, 269. 278. (Zie Vac-

cinatie).
Koloniaal bezit. (Het - verhoogt ons

prestige), 329.
(Scheiding van - en rijksbeheer),

328.
Koloniale Ambtenaren. (De instructie

der), 346.
aangelegenheden (Buitenlandsche)329.
aangelegenheden (Militaire), 329.
politick (Anti-conservatieve), 336.

politick (Het Conservatieve noch het
Liberale systeem van), 332.

politick (Schipbreuk der Liberale),
337.

Kolonien. (Baton en lasten van onze),
345.

behooren aan het Rijk, 325.
(Conversie van den industrieelen last

onzer - in een publiekrechte-
lijken), 350.

(De bewindvoering over onze), 346.
(Do) en het parlement, 327.
(De regalia en de bona vacantia

onzer), 329.
(De Souvereiniteit onzer), 324.

Kolonien (Exploitatie onzer), 330.
(Financieel beheer der), 348.
(Het belastingwezen der), 348.
(Niet de Koning, maar het Rijk der

Nederlanden Souverein over de),
326.

(Organische beschaving van onze),
329.

(Rechtsveiligheid in de) 347.
(Stelsel van Bestuur voor de), 344.
to bezitten is een eer, 329.
(Voogdij over .onze), 330. 331.
(Voorschotten aan de), 330.

Kolonisatie, 330. 331.
Koning (De) geen partijchef, 126.

(Ook de) een menschelijke persoon,
155.

Willem I, 116.
Koninkrijk Gods (Het), 62. 80. 99.
Koningschap (Het), 43.
Koningstitel, 111.
Koophandel, 376.
Koppelarij, 266.
Koran (De), 340.
Kostscholen, 448.
Kroegen, 262.
Kroost en ouders, 428.
Kroon (Nederleggen der), 156.
Kunst, 66.
Kw.aad (Ongewroken), 238.
Kwartierdagen, 192.
Kweekscholen, 234.
Kwijting uit genaaste goederen, 286.
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L.	 LIJNDEX VAN SANDENBURG (VAN), 245:
375.

Labour laws, (The) 375.
Lager-onderwijs, 235.
Landadel (De), 172. 194.
Landsbestuur. (Centraal), 293.
Landbouw, 234. 376.
Landrente (De) 348.
Landsdefensie (Onze), 302.
Landshistorie, 24.

(Bezieling van het opkomend geslacht
met de), 228.

(De kennis der), 308.
Lantlsvaderlijk bewind, 247.
Landzaten (Gods werk in de voortdu-

rende schepping der), 165.
Latijnsche scholen, 220.
Lazzaroni, 370.
Leening, 294.
Legale praesumtien, 267.
Leger-formatie (Provinciale), 319.

-indeeling (Provinciale), 178.
Leger-organisatie der calvinistische vol-

keren, 319.
Leges, 228.
Legitimisme, 28. 31.
Leiders, (Locale), 407.
LEO, 28. 413.
Levensterreinen (Verschillende), 35.
Lezen en schrijven, 200.
Liberalisten, 69.
License, 210. 259. 262. 265. 299.
Lichaam (Ons), 37.
Liefde (De), 367.
Limburg en Noord-Brabant, 24. 26.
Liturgie, 387.
Liturgische statuten, 392.
LOHMAN (Jhr. Mr. A. F. DE SAVORNIN),

370.
Loondienst, 282.

(Costumes van den), 379.
Loonsverhooging, 463.
Lotelingen, 319.
Loterij, 260.

-leeningen, 260.
Loyauteit, 140.
Lijdelijkheid (Taktiek van), 354.
Lijkbezorging, 273.
Lijkhuis, 273.
Lijkverbranding, 269.

M.

Maatschap, 61.
Maatschappij (Onbeheerd label' der), 369.
Machine (De), 366.
Macht (De gewapende), 252.

der Kamer, 141.
(teen deeling van), 243.

Machtsvolheid van den Staat, 251.
Malaise, 399.
M)andat imperatif, 129.
Man (De), 452.
Man en vrouw, 415. 424. 428. 448. 451.
Mannen van vertrouwen, 124.
MARESIUS (SAMUEL), 85.
Martelaarsdood, 93.
MARTENSEN, 141.
Materi e, 479.
MAURICE, 148. 413.
MAURITS, 44.
MAx MLTLLER, 79.
Medische kennis (Beperktheid der), 275.
Meerderheid (De)) krijgt tweemaal tegen-

over de minderheid gelijk, 203.
Meiwetten, 58.
Mennonieten, 94.
,,Mensch" (Het individu), 159.
Menschelijke wil, 49.
Menschenhandel, 444.
Middelbaar onderwijs, 232.
Militair (Kosten voor het), 286.
Militairisme, 110.
Militante partij, 18.
Militie, 146. 319. 321.
Militiedienst (Vrijdom van), 393.
Miliciens, 264. 318.
Militiewetten (De), 371.
Minahassa, 355.
Minderheden (Recht der), 137. 204. 206.
Minderheid (De meerde.rheid krijgt twee-

maal tegenover de - gelijk), 203.
Minister (Verzet tegen een), 153.
Ministerie van '66, 403.

Antirevolutionair, 494.
Ministerieele bureaux (De), 240.
Alinisteries (Twee - tegelijk), 135.
Misdadiger (Betering van den), 253.
Modernisme, 24.
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Moeder, 418. 420.
Moederland en Kolonien, 323.
Mogendheid (De tweede koloniale), 314.
Mohammedaan een afgodendienaar, 340.
Mohammedaansch-Aziatische maat-

schappij, '342.
Mohammedanistrie, 313.

versteent de nation, 338.
MOHL (ROBERT VON), 379.
Monarchie, 110.
Moraal (Philosophische), 88.
Moravische broeders, 355.
Motie, 153.
Mutatierechten, 298.
Muiterij, 254.
Musea (Onzedelijkheid in de), 783.
Mutiny-act, 145.
Mijns is de wrake, 367.

N.

Naan (Onze), 18.
Nabootsen, 216.
Natie, (Cornmunicatie van de deelen

der), 286.
(De conscientie der), 335.
(Continuiteit der), 308.
(De eenheid der), 285. 286.
(De geconcentreerde), 124. 127.
(Het levensmysterie der), 309.
(Historische wording der), 163.
van athelsten, 82.
(Zedelijke draagkracht der), 286.

Nationaal bestaan (Ons), 316.
Nationale defensie, 284.

gedichten, 75.
onafhankelijkheid, 285.
offerande, 284.
schuld, 284.
trots, 168.

Nationaliteit (Type van), 402.
Nationaliteitsgevoel, 303.
Native- coffee, 351.
Neerlegging van zijn mandaat, 131.
Negotiorum gestor (Trix), 92.

166. 128. 284.
Netheid, 269.
Neutraliteit, 341.

in meer dart naam, 235.
De - liefde kwetsend), 398.

Neutraliteitssysteem, 232.

New-England, 382.
Nieuw-Guinea, 355.
Non dies, 106.
Non possumus, 156.
Noord-Brabant en Limburg, 24. 26. 230.

235.
Notariaat, 175.
Nijverheid, 372. 380.

0.

Officierscorps, 194.
Omwenteling, 19.
Onbewust gezag, 37.

levee, 80.
Onderdrukking der minderheden, 194.
Onderwerping, 367.
Onderworpen om des gewetenswille,

284.
Onderwijs der armen, 220.
Onderwijswetten, 371.
(De drie), 232.
Onderwijzer (Invloed van den), 476.

(Persoon van den), 476.
Ongelijkheid, 431.
Onrust (De) onzer eeuw, 216.
Onschuldigen (Bescherming voor de),

252.
Ontevredenheid met zijn staat, 363.
Ontwikkeling der lagere klasse, 362.

(Het peil van), 228. 231.
Ontzag, 99.
Onverschilligheid voor de publieke zaak,

193.
Onwettig arrest, 266.
Onzedelijke boeken, 259.

leesbibliotheken, 259.
prenten, 25.

Oordeel (Het), 231.
Oorlogsverklaring, 154.
Oostenrijk, 31.
Oost-Indische Compagnie, 325.
Openbaar Ministerie (Het), 253.
Openbare eerbaarheid, 107.
Openbaring, 49.

(Bijzondere), 242.
Opium-pacht, 350.

-verkoop, 351.
Opvoeding (De huislijke), 216.

en onderwijs onafscheidbaar, 293.
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ORANJE, 25. 41. 111. 136.
-mysterie, 44.
-naam, 309.

Ordinantien Gods (De), 46. 70. 217. 240.
257. 367.

voor elk terrein des levens, 49.
Ordonnantie, 46.
Organisch volksbezit, 295.

verband, 440.
Organische vertegenwoordiging, 190.

heffing, 295.
Ouders, 418.

en Kinderen, 415. 454.
Ouderrecht, 67.
Overbevolking, 363.
Overdraging van gezag, 40.
Overheid (De), 46. 51. 66. 284.

(De abnormale taak der), 92.
(De - en de natuurlijke Gods-

kennis), 79.
(De) en de zedelijke welstand der

natie, 256.
en Staten-Generaal, 418.
(Geen propaganda door de), 97.
(De - handhaafster van Gods Wet),

97.
(Do - heeft de kerk noodig), 86.
(De) lasthebber van den vader, 230.
(De normale taak der), 92.
(De praestatien aan de - in or-

ganisch verband), 289.
(De - selfpaying), 295.
(De - to good voor den godsdienst),

82.
(Eon to bemo.eizieke), 255.
dienaresse Gods (De), 67. 72. 277. 385.
en yolk twee machten, 115.
(Godsdienstige grondslag van den

dienst der), 80.
(Rechtstreeksch.e plichten der - je-

gens God), 77.
(Zijdelingsche plichten der - jegens

God), 77.
Overheidsuitgaven (Rechtstreeksche),

284.
Overzindelijkheid der Gereformeerden,

270.

P.

Paedagogiek en het onderwijs, 233.

Paganisme (Modern), 88.
Paleis van de kroon, 146.
Parlement voor vijf jaar, 205.
Parlementair-kabinet, 134.
Parlementaire regeering (Geen), 124.
Parlementarisme (Het valsche. - onder-

mijnt het gezag), 126.
Partieele herziening, 120.
Partij (Geen parlementaire), 404.

interpretatie der Grondwet-, 121.
(Publieke organisatie van onze), 399.

Partijbeleid, 395.
Partijen in de Kerk, 397.

De staatkundige - moeten zich or-
ganiseeren, 406.

Partijformatie in het buitenland, 399.
(Zelfstandige), 401.

Partijkaba.al (Politiek), 206.
Partijmisbruiken (Gevaar voor), 398.
Partijorganisatie (Officieele), 407.
Partijphobie, 397.
Pa rtij tyrannie, 67. 312.
Pastoralia, 391.
Patent, 258. 259. 262. 271. 293. 299.

-b.elasting, 210.
-wet 210.

Patriarchate toestand, 287.
Patriotisme, 303.
Pauperisme en. schoolplicht, 542.
Paus (Relation van ons hof tot den), 393.
Pelagianisme, 100. 441.
Pelgrimsvaders, 30.
Pers (De), 57.

(Onze), 400.
Personeel, 293. 299.
Personen van vertrouwen, 124..129.
Peuple d'a.dministres, 160.
Philantropie (Valsche), 364.
Philosophic, 47. 70.
Philosophische nation, 71.
Physisch (Ons) en ons psychisch leven,

269.
Plaatselijke gemeenten, 292.
Plakkaten tegen Rome, 85.
Plantation-coffee, 351.
PLAY (LE), 413.
Pleitbezorger van de volksrechten, 127.
Plichtbesef, 65.
Polderbesturen, 171.
Polen, 31.
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Politicophobie.
(Partij der), 396.

Politie, 239. 258.
Politie-arrest, 262.

(Geneeskundige), 268.
van zedelijk karakter, 263.

Politiek souverein gezag, 35.
Politieke Staten, 196. 198. 374.

stuwkracht, 196.
Portugal, 294.
Polyhisto or s in jongenskielen, 231.
Positie (telkens gewijzigde), 236.
Practijken (Liberale), 336.
Prefect, 169.
Presbyteriale kerkinrichting, 248.
Preventieve gemeenschap, 165.
Privilegien, 115.

(Geen) voor Antirevolutionairen, 122.
Proces (Te ingewikkeld), 246.
Procession, 392. 394.
Prophylactisch, 276.
Propriete (La) c'est le vol, 241.
Prostitutie, 447.
Protestantsch staatsrecht, 55.
Provinciale eigenaardigheid, 170.

Staten, 208.
taak, 174.

Provincialisme, 168.
Provincie, 164. 166.

(Cotisatie voor de), 301.
Pruisen (Geva.ar van den kart van), 316.
Public Spirit, 112.
Publiek domein, 272.

terrein (Het) 255.
Publieke gebouwen, (De) 258. 273.

honneurs (De), 257.
opinie, 93.
weg, 258.
werken, 294.

Publiekrechtelijk karakter der kerk, 180.
386.

Puriteinsche regeeringsbeginselen, 25.
volkeren (Theorie der), 81.

Q.
Quarantaine, 270.

R.

Raden, 194.
Recht, 46. 50. 70.

(De publieke opinie in het), 248.
der minderheden, 187.
(Een) dat boven den Staat ligt, 366.
(Eereherstelling van het geschonden),

253.
(Gods wil de bron van alle), 242.
(Goedkoop), 247.
(Het Germaansche), 248.
(Het) onder ieders bereik, 245.
(Het Romeinsche), 248. 296.
(Het Roomsch-Canoniek), 248.
(Kort), 247.
(Majesteit van het), 243.
(Misbruik van hot), 246.
(Onbeschreven sociaal), 377.
over de Kerk, 250.
(Privaat), 250.
(Publiek), 250.
(Sterken van het), 252.
tot dwang, 38.
van ontbinding, 207.

Rechtbanken (Voordracht van de), 245.
Rechten van in- en uitvoer, 297.

(Beslissing in), 431.
Rechter, 239.

(De) onafzetbaar, 245.
Rechterlijke (De) organisatie, 245.
Rechtsbeginselen, 73.

(Eeuwige), 240.
Rechtsbepalende macht, 38.

Rechtsbescherming tegen de corpora-
tien, 179.

Rechtsbesef, 47. 50. 240. 241. 310.
(Het zedelijk - der natie), 246.

Rechtsbewustzijn, 93.
Rechtsgeleerden (Advies der), 240.
Rechtsgeleerdheid als wetenschap, 240.
Rechtsgelijkheid, 436.
Rechtsillusie, 241.
Rechtspraak, 243.

geen geweld, 432.
(Administratieve), 249. 251.
(De onafhankelijke), 252.
(Drievoudig orgaan van den sou-

verein in de), 252.
en de Christen, 245.
(Feilbare), 238.
(Het leekenelement in de), 248.
(Onafhankelijkheid van de), 243.
(Oostersche), 276.
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Rechtsprekende macht, 125.
Rechtsvinding, 240.
Rechtsvordering (Burgerlijke), 428. 431.

435. 436.
Rechtswetenschap, 47.
Regalia, 351.
Regeeren, 312. 373.
Regeeringsmacht (Uitoefening van), 95.

-vorm, 111.
-vorm (Absolute), 128.

Regeeringskring (Opereeren in den),
495.

Regeling, 369.
Regelingsmanie, 370.
Registratierechten, 297.

-wetten, 271.
Reichsbote, 28. 30.
Reinigingswetten, 270.
Relatieve waarde, 295.
Repristinatie, 26.
Republiek der Nederlanden, 25.

(De Roomschen onder de), 383.
Republieken, 112.
Republikeinen, 30. 112.
Reservatio mentalis, 117.
Residentie (De), 194.
Re vei 1, 24.
Revolutie, 18. 27. 449.

-begrippen, 363.
(De Fransche), 18.
van '89, 183.

Revolutiebeginsel, 302.
(Het) brak de zedelijke veerkracht

der natie, 223.
Revolutionaire nationaliteit, 22.
Revolveeren, 19.
Richting, 16. 198.
Ridderschap, 186.
Rome, 27. 52.
Rome's dwingelandij, 384.
Roomsch systeem, 85.

Antirevolutionairen, 28.
Roomsche kerkgenootschap (Exceptio-

rieele positie van het), 393.
nationaliteit, 24.
Staatsrecht, 52.

Ruggespraak, 130.
Russisch gouvernement, 31.
Rijk (Elastiek rniddel voor het), 301.

van gemengde bevolking, 477.

Rijken (Privilegie der), 369.
's Rijks bezit overzee, 323.
Rijksschuld ook van kolonialen oor-

sprong, 329.
-subsidie aan gemeenten, 290.
-taak, 175.

S.

Sabbath, 81.
(Heiliging van den), 104.

Sabbatthisme, 104.
Sabbathsruste, 104.
Salaire unique, 288.
Samenhang tusschen politick en levens-

richting, 133.
Samenwerking, 194. 401. 406.
Satisf aits, 362.
Scheepvaart, 321.
Scheepvaartrecht van Rhodus, 377.
Scheiding, 24.
Schepenen, 247.
Schip van Staat, 196.
Schipper, 68.
Scholen (Onderdrukking der particu-

here), 324.
(Roomsche), 223.

School (De), 472.
voorvallen van een, 473.

School, niet het werktuig zelf, 217.
(De) viel tegen, 215.
(De onderwijzer en de) 226.
(Een) met den Bijbel, 219.
(Geen godsdienst BIJ, maar IN de),

226.
(Inteilectueele kracht en voor de), 221.
in vorige ceuwen, 214.

Schoolbedeeling der rijken, 212.
-bemoeiing (Provinciale), 234.
-cultuurstelsel, 231.
-geschillen bij appel (Beslissing door

den gewonen rechter van), 236.
-inkomsten en uitgaven, 219.
-jeugd (De kerk en de), 224. 230.
-kind (De vader en het), 225. 227.

228. 231.
kosten (Voile), 220.
-menu (Uitbreiding van het), 232.
-houders (Het financieel vermogen

der, 221.
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(Het element der liefde als Chris-
telijke kracht in de), 224.

(Overdrijving in de) 214.
(Samenwerking in de), 216.
-stichting met gelijkgezinden, 229.
-strijd (Nevenbedoeling in den), 612.
-surplus, 220.
-terrein een axioma (Op), 229.
(Onze) en de Landshistorie, 310.

Schoolwezen (De overheid en het), 227.
(Indisch), 336.

Schouwburgen, 256. 258.
Schuld, 291. 293.
Schulddelging, 293.
Schuldige (Zielstoestand van den), 253.

(Opsporing van den), 252.
Schuttersgilden, 192.
Schutterij, 318. 320.
Schijndooden, 273.
Secundi, 205.
SERVET, 184.
Se soumettre' ou se demettre,

135.
Scheriff, 247.
Shibboleth (Geen duurzaam), 236.
SIMON de Styliter, 395.
Slavernij, 331.
Slavenhandel, 444.
Snelstoomers, 322.
Sociaal-democratie, 241. 362. 379.
Sociale q-uaestie, 361. 463.

(Geleidelijke oplossing der), 366.
Sociale rustdag, 104.

souvereiniteit der maatschappelijke
levenskringen, 115.

Societeiten, 263.
Soeloe-eilanden, 354.
Soldaat (De mensch in den), 318.

(Het moreel van den), 317.
Solidariteit, 396.
Souverein (De) aan God verantwoorde-

lijk, 240.
(De) afhankelijk van het recht, niet

van den rechter, 244.
(De) zelf staat onder het recht, 240.

Souvereine levenskringen, 34.
Souvereiniteit, 32.

der Nederlanden, 41.
(Eenheid der), 125. 239.
(Historische ontwikkeling der), 36.

(Huiselijke	 bij de gratie Gods), 166.
in eigen kring, 251. 481.
ondeelbare (De), 127.
(Rechtsgrond der), 41.

Spanje, 31.
(Opstand tegen), 383.

Specialiteiten, 197.
Speel- en drankhuizen (Sluiting van),

107.
Spelen om geld, 260.
SPINOZA, 74.
Spoorwegen, 175.
Staat (De), 38.

(Atomistische), 189.
(De), niet „Selbstzweck" 62.
en kerk, 382.
en kerk (De verhouding tusschen -)

bilateraal, 386.
en kerk elk hun eigenaardig levens-

terrein, 385.
en kerk (Scheiding tusschen), 384.
(Hoofd van den), 72.

Staatsabsolutisme, 58. 230.
-assurantie, 282.

Staatsbemoeiing, 83.
Beperking der, 289.
-albemoeig, 160.
met den godsdienst schadelijk voor

de vroomheid, 84.
en huisgezin, 438.

Staatscommissien ad hoc, 240.
-dienaren (Opleiding van), 228.
-godsdienst boven kerkverdeeldheid,

385.
Staatsgreep, 113.

-hoofd, 72.
Staatsinstelling (De leugen in onze), 136.
Staatskerk, 382. 384.

(Gereformeerde), 26.
Staatsloterij, 260.

(De grenzen der) 260.
Staatsmacht (Geen splitsing der), 125.
Staatsmanskunst geen monopolie, 132.
Staatsorganisme, 60. 142.
Staatsrecht (Protestantsch), 53.

(Antirevolutionair), 412.
Staatstirannie, 183.

-vorm, 39. 109.
-vorm onverschillig, 110.
-wetten (De Israelietische), 368.
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STAHL (VON) 28. 245.
Stamhuizen, 40.
Standen, 185. 189.
Stand (Geleerde), 193.

(Drie maatschappelijke - van onze
Grondwet), 187.

(Niet bezittende - der maatschap-
pij), 183.

Standplaats, 391.
Standstevredenheid 414.
Staten (Corporatieve), 374.

(De) geen personen maar yolks-
groepen, 185.

en raden (Onze), 185.
Staten-Generaal, 187. 191. 421.

(Critiek op de - vrij), 129.
geen overheid, 124.
ontaard (Onze), 129.
orgaan des yolks, 128.

Staten met volledige constitutie, 128.
(Politieke), 196. 198. 374.
-Provinciaal, 187. 191. 292.

Stedehouder, 171.
Stembiljetten, 205.
Sternbus (Stadskringen voor de), 211.

Verklaring bij de), 131.
Stemmen (Meerderheid van), 241.

(Overblijvende), 206.
Stemming (Geheime), 202.
Stemrecht, 411.

(Cumulatief, 200.
(Het algemeene), 189. 199. 374.
(Invloed van het belastingstelsel op

het), 211.
(Nationaal), 199.
(Proportioneel), 204.
voor onzedelijke bedrijven, 209.

STEIN, 413.
Stenden, 185.
Stichting van nieuwe staten, 40.
Stoom (aanwending van den), 362.
Straffen, 420.
Strafprooedure, 252.
Struggle for life, 285.
Subventiestelsel, 224.
Succes (Geen), 206.
Successierechten, 297.
Suikerindustrie, 372.
Sucursale van het landsbestuur, 170.
Sulu-eilanden (de), 313.

Sumatra, 314. 328.
Suppletie aan de ouders uit de

meentekas, 235.
Suppletiefondsen, 235.
Supply and means, 144.
Suriname, 355.

(Koloniale• raad van) 357.
(Kolonisatie van), 359.
(Schoolregeling in), 357.

Syllabus, 118.
Syphilis, 278.

T.

Taak der kerk (De), 99.
Taal (De), 199.
Tapperij, 209.
Tegenkerk (Den), 213. 219.
Tegenstand tergen Oranje, 44.
Tel (Bij den), 73. 76.
Tempering van het publiek vervoer, 107.
Theocraten, 55.
r heocratie, 52. 79. 97.

(De - der Roomschen), 81.
Theocratische toestanden, 383.
Theorie en practijk, 69.
Theorieen (Godslasterlijke), 363.
THORBECKE, 129. 169.
Thorbeckianen, 133.
Thuis blijven, 205.
Tiende, 287.
Tollen, 287.
Torpedo-dienst, 321.
I'ractaten, 304. 305.
Tractement van dienaren der kerk, 388.
Tractementen (Kapitaliseering der), 390.
Traditie, 56.
Tradition (onze), 401.
Tranen der verdrukten, 367.
Transvaal (De), 306. 314.
Trouwbreuk, 407.
Trouwen, 425.
Truck-act, 375.
Tusschengeledingen (Wegvallen der),

184.
Twee-Kamerssysteem, 189.
Twijfel, 449.
Tyrannie, 64.

der conscientie, 384.

ge-

32
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II.

UitbreidMg van onze rechten en ivrij-
heden, 154.

Uitgaan, 216.
Uitgaven (Gewone en buitengewone),

151.
Uitspanningsplaatsen, 259.
Uittreding uit corporatien, 180.

uit de Roomsche kerk, 181.
(Verband, waarbij - ondenkbaar is),

182.
Uitvoerende macht, 125.
Ultramontaan, 28.
Ultramontaansche partij, 29.
Unitariers, 388.
Universiteit (Elke volksgroep een eigen),

234.
(Vrije Christelijke), 491.

Universiteiten (Vrije), 29. 233.
Utiliteit boven recht, 311.
Utiliteitspolitiek, 403.
Utopia (Calvinistische), 477.
Utrechtsche linie, 320.

Unie, 176. 186.
V.

Vaccine-bewijzen, 278.
Vader, 418.

en Moeder, 418. 432.
en Kind, 434.

Vaderlandsliefde, 320. 414.
Vaderlandsche instellingen, 26.
Vaderlijke rechten van den arme, 230.
Vaderrecht, 33.
Vastheid (Eenige), 242.
Veldprediking, 318. 388.
Veluwe, 230.
Verandering van overtuiging, 131.
Verbindingen a d vi t am, 180.
Verbintenissen van onzedelijken aard,

180.
Verduitsching van ons gouvernement in

1815, 116.
Vereenigingen, 175.
Verhouding tusschen onderwijzer en

leerling, 473.
tusschen leerling en onderwijzer, 473.

Verjaring, 39.
Verkiezing, (drie trappen van), 195.

(Tusschentijdsche), 205.

voor de politieke staten, 203.
Verlotingen, 260.
Verontreiniging van Iucht, water, enz.

271.
Verovering, 39.
Vertegenwoordiging (Dubbele), 198.
Vervalsching van eetwaren, 270.
Vierdagen, 58.
Vierden stand (Vertegenwoordiging van

den), 373.
Vloeken, 259.
Vloot, 321.
VOETIUS, 85.
Volkenrecht, 303. 306.
Volk (Het), 70.

(Het - ,achter de kiezers), 188.
(Het - een schepping Gods), 158.

Volkselan, 206.
-eenheid, 159.
-geest, 58.
-leven, 64.
-recht, 449.

Volksontwikkeling in een bepaalde rich-
ting, 218.

(Zedelijke), 257.
-partij, 401.

Volkspetitionnement, 113. 402.
Volksschooi en ualvinisme, 215.
Volkssouvereiniteit, 35. 247.

-tribunen, 495.
-verleiders, 364.
-verlichting, 66.
-vermaak, 258.
-vrijheden, 134.

Volksvertegenwoordiging (Organische)
189.

Vorming (Classicale), 213. 217.
Vorstenrecht, 449.
Vraagstuk, (Het Kerkelijke), 380.
Vrouw en dienstbode, 440.
Vrouwelijke dienstbode, 440.
Vredestractaten, 481.
Vrije loop van Gods Woord, 86.
Vrijheid, gelijkheid, broederschap, 427.
Vrijwilligers, 319.
Vrijwilligheidsbeginsel, 224.

W.

Waarheid (De geopenabarde), 97.
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Waterschapsbesturen, 291.
Waterstaat, 171. 175. 177. 287. 291. 294.
Wereldrepubliek, 306.
Wereldsteden (De groote), 275.
Werkstakingen, 463.
Wet (De), 35.

der melaatschheid, 276.
en besluit, 151.
Gods (De), 98.
(Ommekeer in de), 362.
op de middelen, 139.
(Valsch begrip van), 149.
voor 's Konings huwelijk, 149.

Wetboek van den arbeid, 374.
van koophandel, 376.

Wetenschap, 226.
Wetgevende macht, 125.
Wetsduiding, 178.

-standpunt (Het) 96. 99.
-voorstellen (Niet bewilliging van),

153.
Wetten (Nationaal karakter onzer), 147.

(Organieke), 152.
(Rechterlijke), 371.

Whigs, 30.
Wil (Vrije), 416.
WILLEM DE DERDE, 68.
WILLEM DE ZWIJGER, 44.

WILLEM I (Koning), 372.
Winkels en magazijnen, 258.
WITSIUS, 74.
Woeker 380.
Woord Gods, 51.

Z.

Zaakwaarnemer, 60. 137.
Zedelijk, 61.

Leven, 37.
organisme, 61. 72.

Zedelijkheid. (Openbare), 256.
Zeden (Terugkeer tot ,godzaliger), 362.
Zedenwet (De algemeene), 96.
Zeevaart, 234.
Zegelrechten, 297.
Zelfbeheer, 162.
lending (Beperking van elke kerkelijke

- tot, een enkele residentie), 343.
Zendingsinspecteur, 343.
Zevendaagsche rustdag, 104.
1789 (Da capo van), 362.
Zindelijkheid, 268.

de moeder van alle hygiene, 269.
Zondagsvierin,g, 104. 392.
Zonde, 49. 50. 51. 54. 242.
Zweden, 294.
Zwendelarij, 260.





Bij de Ultgevers dezes verschenen de
werken van DR. A. KUYPER.

1. Afwerping van het juk der Synodale hierarchie.
I. Bekiendmaking van den Amsterdamschen Kerkeraad. II. Be-
richt van Reformatie. III. Verklaring der ontzette Kerkeraads-
leden. Ten dienste van den Kerkeraad gesteld	 f 0.15

2. A l s g ij in uw h u i s zit. Meditation voor het huislijk saamleven.
Uitverkocht 11.90 Gebonden	 f 2.40

3. Als g ij in uw h u i s zit. Meditation voor het huislijk saamleven.
Tweede druk	 f 1.25
Gebonden	 ...	 11.75

4. „A lzoo zal het onder u niet z ij n." Bijbellezing op Zondag
11 Juli 1886 in „Frascati" ui esproken. Uitverkocht	 10.25

5. Antirevolutionai r, Ook in uw huisgezin. Uitverkocht. 10.60

6. Band aan het W o or d. Antwoord op de vraag: Hoe is eerie
universiteit aan het Woord van God to binden? Voorgedragen
op de meeting gehouden to Middelburg op 28 Juni 1899. f 0.40

7. Bede om een dubbel „Corrigendum" aan Dr. A. W. BRONSVELD.

Uitverkocht

8. Bedoeld noch gezeg d. Schrijven aan DT. J. H. GUNNING JR.

Uitverkocht

9. Bilderdijk in zijne nationale beteekenis. Redo ge-
houden to Amsterdam op 1 Oct. 1906. Tweede druk... 10.90

10. Calvinisme en Revisie.... 	 10.50

11. Calvinism e. Six Stone lectures. Gebonden• 	 f 2.50

12. Conference Armênienne a Amsterdam	 10.50

13. C onf id enti e. Schrijven aan den Hoer J. H. VAN DER LINDEN.

Uitverkocht	 •••	 •••	 •••	 •••	 •••	 •••	 •••	 10.90

14. Contr a-Memorie in zake het Amsterdamsche conflict, volgens
opdracht van de geschorste leden van den Kerkeraad in gereed-
held ,gebracht door Dr. A. KUYPER en Dr. F. L. RUTGERS.

Tweede druk. Met „openbaar schrijven aan de Algemeene
Spode."	 10.90



15. Dagen van goede boodschap. I. „In den Kerstnacht."
II. „De Paaschmorgen" (met goede Vrijdag). III. „Op den
Pinksterdag" (met Hemelvaartsdag). IV. „Oud- en Nieuwjaar."
Uitverkocht. Per deel	 f 1.20

16. De arbeiderskwestie en de kerk. Een woord over het
sociale vraagstuk. Naar het Hoogduisch. Met een inleidend
woord van Dr. A. KUYPER	 f 0.40

17. De Bartholomeusnacht 	 10.35

18. De Crisis in Zuid-A frik a. Uit de „Revue des deux mondes".
Vertaald door C. K. ELOUT	 f 0.50

19. De drie Formulieren'van Eenigheid, (met het Kort
Begrip der Christelijke Religie, uitgegeven door Ds. C. A. RENIER

en Ds. B. VAN SCHELVEN). Achttiende vijfduizend.	 f 0.40
Gebonden ...	 f 0.90
Voor kerkeraden met wit ter onderteekening. Gebonden f 1.25

20. De engelen Gods	 f2.50
Gebonden	 f 3.25

21. De Gemeene Gratie. In drie deelen	 f17.70
Gebonden	 f 20.25

22. De Gemeene Gratie in Wetenschap en. Kunst. f0.90

23. De hedendaagsche Schriftcritiek in hare bedenkelijke
strekking voor de gemeente des levenden Gods. Rede bij het
,overdragen van het rectoraat der Vrije Universiteit, gehouden
den 20en October 1881. Uitverkocht	 f 0.90

24. De kerkelijke goederen	 f0.20

25. De Leidsche professoren en de executeurs der Dordtsche
nalatenscha.p. Verweerschrift. Uitverkocht	 10.90

26. D e „N u t s"-b w e. g i n g. Uitverkocht	 f 0.60

27. De Schoolkwesti e. No. 1-6. 1875. Elk nummer	 10.10
No. 1. Naar aanleiding van het onderwijsdebat in de Kamer.

Redevoering van Dir. A. KUYPER in de zitting der
Tweiede Kamer van 7 December 1874.

„ 2. De scherpe resolutie en het decretum horribile.
„ 3. Grimm tiegen de schoolwet en het geheim verraden.
„ 4. Het redmiddel.
„ 5. De schoolwet voor de vierschaar van Europa.
„ 6. Is het restitutiestelsel onuitvoerbaar? Uitverkocht.

28. De twaalf Patriarc he n. Bijbelsche karakterstudien. Uit-
verkocht.	 f 0.75
Gebonden	 f 1.00

29. De verborgen dingen voor den Heere onzen God.
Uitverkocht



30. De verflauwing der grenze n. Rode bij de overdracht .van
het rectoraat aan de Vrije Universiteit op 20 October 1892.
Uitverkocht	 f 1.00

31.

32.

33. De zegen des Heeren ov er onze Kerken. Redo ter
inleiding op het gebed voor het samenkomten der Gereformeerde
Kterken in Generale Synode, gehouden in de Noorderkerk to
Middelburg, op 10 Augustus 1896 	 ...	 f 0.35

34. D r. Kuyper v ()or de Synod e. Eene bijdrage tot de kennis
Synodale 0.30van onze	 organisatie

35.

36.

37. Eer is tee r. Tegen Mr. W. H. DE BEAUFORT 'S Gidsaxtikel :
„De Deputatenvergadering"	 .	 f 0.90

38. Encyclopaedie der Heilige Godgeleerdheid. Deel
I. Inleidend deel. Deel II. Algemeen deel. Deel III. Bijizonder
deel. Uitverkocht	 f 16.75
Gebonden	 f 21.25
Nieuwe druk in voorbereiding.

39. Evoluti e. Rode bij de overdracht van het rectoraat aan de Vrije
Universiteit op 20 October 1899 gehouden. Uitverkocht. -.60

40. E V o to D or d r acen o. Toelichting op den Heidelbergpchen
Catechismus. 4 deelen. Tweede druk	 119.00
In 2 banden	 f 22.00

41. E Voto Dordraceno, Register op .voorstaande. Uit-
verkocht.	 f 1.25

42. Ex ungue leone m, ofte Dr. Doiede,s' methode van symbool-
uitlegging op een enkel cardinaal punt getoetst... 	 f 0.25

43. Gereformeerd Kerkelijk Congres. Het juk der tweede
hierarchie. Drie referaten, op den 11den Januari 1887 in
„Frascati" voorgedragen door Dr. F. L. RUTGERS, Mr. A. F.
DE SAVORNIN LOHMAN en DT. A.KUYPER	 f 0.60

44. Gome r v o or den Sabha t h. Meditatien over en voor den
Sabbath. Uitverkocht.	 f 1.90
Gebonden	 f 2.40

45.

46.

47. Het Calvinism e, oorsprong en waarborg onzer constitutioneele
vrijheden. Eene Nederlandsche gedachte. Tweede druk 10.90

De vleeschwording des Woords f1.90
Gebonden f 2.40

De working van Artikel 23	 ... 10.25

Eenige Kameradviez en Mt de jailer). 1874 en 1875. 13.90

Een perel in verkeer de schelp. Uitverkocht 10.50

Comer voor den Sabbath.	 Volksuitgave f 1.25
Gebonden 11.75

Handenarbeid f0.15



48. Het Calvinis me. Zes Stonelezingen in October 1898 to
Princeton (N. J.) gehouden Uitverkocht.	 f 2.50
Gebonden ...	 f 3.25

49. Het Calvinis me. Zes Stonelezingen in October 1898 to
Princeton (N. J.) gehouden. Tweede goedkoope uitgave. f 1.10
Gebonden	 f 1.75

50. Het Calvinis me en de k s t. Rede bij de overdracht
van het reetoraat der Vrije Universiteit op 20 October 1888.
Uitverkocht

51. Het conflict gekomen. I. Complot en revolutie. II. Ons
vrij beheer bedreigd yen beveiligd. III. De vredelievenden in
de besturen. Uitverkocht. Elk nuxnmer...	 f 0.25

52. Het dreigend conflic t. Memorie van de gevolmachtigde
commissie uit clen Amsterdamschen Kerkeraad, ter voorlichling
der gemeente in zake de attesten, voor de Commissie gesteld.
Eerste en tweede druk. Uitverkocht	 f 0.45

53. Het Sociale vraags tu k en de Christelijke religie. Rode bij de
opening van het Sociaal Congres op 9 November 1891. f 1.00

54. Het vergrijp der zeventien ouderlingen. Memorie van
den Amsterdamschen Kerkeraad der Ned. Herv. Gem. in zake
het adres van de H. H. G. H. KUIPER c. s. voor den Kerkeraad
gesteld. Tweede druk	 f 0.30

55. Het werk van den Heiligen Geest. Drie deelen. 17.50
Gebonden in e'en band ... 	 f 8.90

56. H o n i g u i t, d en R o t s steen. Eerste bundel. Tweede druk.
f 1.50

Gebonden ...	 f 1.90
57. Honig uit d en R o t s s t e e n. Tweede bundel. Tweede druk.

11.75
Gebonden	 f 2.25

58. In de sch ad uw des d o o d s. Meditation voor de kranken-
kamer en bij het sterfbed. Uitverkocht	 f 1.90
Gebonden ...	 f 2.40

59. In de schaduw des dood s. Meditation voor de, kranken-
kamer ern bij het sterfbed. Volksuitgave 	 f 1.25
Gebonden ...	 11.75

60. In J e z u s ontslapen. Meditation. Uitverkocht	 f 1.90
Gebonden ...	 f 2.40

61. In J e z u s ontslapen. Meditation. Volksuitgave 	 f 1.25
Gebonden ...	 f 1.75

62. Is er aan Ide publieke universiteit ten onzent
plaats voor een faculteit der theologie? Referaat
voor de'meeting, gehouden ter gelegenheid van de tiende Jaar-
vergadering der Vereeniging voor Hooger onderwijs op Gerefor-
meerden grondslag. 1890



63. Juniu s. (D. Franciscus). Opuscula theologica selecta, recognovit
et praefatus est D. ABR. KUYPERUS. 1882. In perkamentb. f 7.50
(Deel I van de Bibliotheca Reformata.)

64. L a at s te w o o rd, tot de conscientie van de leden der Synode,
door de vervolgde leden van den Kerkeraad van Amsterdam;
to hunnen dienste opgesteld	 f 0.10

65. Liberalisten en Joden	 f0.50

66. Ma r ana t h a. Redo ter inleicling van de Deputatenvergadering,
gehouden to Utrecht op 12 Mei 1891 ... 	 f 0.25

67. N a b ij God te z ij n. Meditation. Twee deel en. Ingenaaid. f 3.80
Gebonden ...	 f 4.80

68. Niet de vrijheidsboom, maar het kruis. Toespraak ter
opening van de tiende Deputatenvergadering in het eeuwjaar
der Fransche Revolu tie ... 	 f 0.40

69. 0 God, wees mij zondaar genadigl Leerrede op den
laatsten dag van 1870-1871. Uitverkocht.	 f 0.10

70. „O nn a u w keuri g" ? Aan „Het Vaderland" inzake Mr. W. H.
DE BEAUFORT 'S verweerschrift	 f 0.90

71. 0 n s P r o g ram. Vijfde, door den auteur herziene druk. f 3.60
Gebonden	 f 4.50

72. Plan c i u s-r e d e. Toespraak aan de leden der Transvaalsche
Deputatie op 16 Maart 1884. Uitverkocht.	 f 0.30

73. Proeve van pensioenregeling voor werklieden en
huns gelijken	 f0.40

74. Re vi s ie de r Revi s i e-1 e g end e. Met bijlagen. Vooraf gaat
eon „Publyck Epistel" met twee annexen aan Dr. J. J. VAN

TOORENENBERGEN. 1879 ...	 f 1.40

75. S colastic a, of 't geheim van echte studio. 1889. Tweede druk.
Uitverkocht	 f 0.40

76. S cola s t i c	 om het zoeken of om het vinden, of het doel
van echte studio	 f 0.40

77. Separatie en Doleantie. 1890. ... 	 f0.50

78. Sion door recht verlbst. 1887 ... 	 f0.50

79. Souvereiniteit in eigen kring. Redo ter inwijding van
de Vrije Universiteit gehouden den 20en October 1880, in het
koor der Nieuwe Kerk te Amsterdam!. Tweede druk.
Uitverkocht	 f 0.90

80. S t r i k t g e no men. Het recht tot universiteitsstiehting staats-
rechtelijk en historisch getoetst. 1880 ... 	 f 0.75

81. The Antithesis between Symbolism; and Re've-
la ti o n. Lecture delivered before the historical presbyterian
society in Philadelphia. P. A. ...	 f 0.30



82. T ra c t a a t van den Sabbath. Historisch dogmatische studio.

Gebonden	 f 2.10

83. Tract aa t vain die reformatie der kerken, aan de zonen der
Reformatie hier te lande op Luthers vierde eeuwfeest aange-
boden
	

f 2.50

84. T wee e r 1 e i Vade r 1 an d. Ter inleiding van de zevende jaar-
vergadering der Vrije Universiteit. 1887 ... 	 f 0.50

85. Uit het Woor d. Stichtielijke bijbelstudien. Zes deelen. Tweede
druk. Per deel	 f 1.75
Gebonden	 f 2.25

86. Varia Americana.	 f1.25
Gebonden	 f 1.90

87. Verj aa rdag album met motto's nit de werken van Dr. A.

88.

89. V o I h arden b ij het Idea a 1. Openingswoord ter Deputaten-
vergadering van 17 April 1901 ... 	 f 0.25

90. V o or een dist e I e en mir t. Geestelijke overdenkingen bij
den Heiligen Doop, het doen van belijdenis en het toegaan tot

91.

92.

93. Welke z:ijn de vooruitzichten voor de studenton
der V rij e Unive rsitei t? Rede ter , inleiding van de
Leeuwarder meeting, op 5 Juli 1882 ... 	 f 0.40

94. IJ zler en Rode ter inleiding op het gebod voor de
eenige liooge school hier te lande, die op Gods Woord gegrond
staat; Coen gelegenheid voor dit gebed in de Kloosterkerk te
s-Gravenhage geweigerd was, in de Fransche Kerk aldaar den
laatston van ZomerMaand uitgesproken. 1885. Eerste en tweede
druk. Uitverkocht	 10.50

95. Zijn uitgang te Jeruzalem. Meditatien over het lijden en
sterven onzes Heeren. Uitverkocht	 f 1.90
Gebonden	 f 2.40

KUYPER. Gebonden ...	 11.90

Vier uwe V ierd age n. Meditatien f 1.90
Gebonden f 2.40

het Heilig Avondmaal. Volksuitgave 10.60
Gebonden f 0.90

Vrouwen uit de Heilige Schrift.	 Uitverkocht.
Gebonden f 2.90

Vrouwen uit de Heilige Schrift. Volksuitgave. f1.25
Gebonden ... 11.75

96. Zijn uitgang te Jeruzalem. Tweede druk
	

11.25
Gebonden	 f 1.75










	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164
	Page 165
	Page 166
	Page 167
	Page 168
	Page 169
	Page 170
	Page 171
	Page 172
	Page 173
	Page 174
	Page 175
	Page 176
	Page 177
	Page 178
	Page 179
	Page 180
	Page 181
	Page 182
	Page 183
	Page 184
	Page 185
	Page 186
	Page 187
	Page 188
	Page 189
	Page 190
	Page 191
	Page 192
	Page 193
	Page 194
	Page 195
	Page 196
	Page 197
	Page 198
	Page 199
	Page 200
	Page 201
	Page 202
	Page 203
	Page 204
	Page 205
	Page 206
	Page 207
	Page 208
	Page 209
	Page 210
	Page 211
	Page 212
	Page 213
	Page 214
	Page 215
	Page 216
	Page 217
	Page 218
	Page 219
	Page 220
	Page 221
	Page 222
	Page 223
	Page 224
	Page 225
	Page 226
	Page 227
	Page 228
	Page 229
	Page 230
	Page 231
	Page 232
	Page 233
	Page 234
	Page 235
	Page 236
	Page 237
	Page 238
	Page 239
	Page 240
	Page 241
	Page 242
	Page 243
	Page 244
	Page 245
	Page 246
	Page 247
	Page 248
	Page 249
	Page 250
	Page 251
	Page 252
	Page 253
	Page 254
	Page 255
	Page 256
	Page 257
	Page 258
	Page 259
	Page 260
	Page 261
	Page 262
	Page 263
	Page 264
	Page 265
	Page 266
	Page 267
	Page 268
	Page 269
	Page 270
	Page 271
	Page 272
	Page 273
	Page 274
	Page 275
	Page 276
	Page 277
	Page 278
	Page 279
	Page 280
	Page 281
	Page 282
	Page 283
	Page 284
	Page 285
	Page 286
	Page 287
	Page 288
	Page 289
	Page 290
	Page 291
	Page 292
	Page 293
	Page 294
	Page 295
	Page 296
	Page 297
	Page 298
	Page 299
	Page 300
	Page 301
	Page 302
	Page 303
	Page 304
	Page 305
	Page 306
	Page 307
	Page 308
	Page 309
	Page 310
	Page 311
	Page 312
	Page 313
	Page 314
	Page 315
	Page 316
	Page 317
	Page 318
	Page 319
	Page 320
	Page 321
	Page 322
	Page 323
	Page 324
	Page 325
	Page 326
	Page 327
	Page 328
	Page 329
	Page 330
	Page 331
	Page 332
	Page 333
	Page 334
	Page 335
	Page 336
	Page 337
	Page 338
	Page 339
	Page 340
	Page 341
	Page 342
	Page 343
	Page 344
	Page 345
	Page 346
	Page 347
	Page 348
	Page 349
	Page 350
	Page 351
	Page 352
	Page 353
	Page 354
	Page 355
	Page 356
	Page 357
	Page 358
	Page 359
	Page 360
	Page 361
	Page 362
	Page 363
	Page 364
	Page 365
	Page 366
	Page 367
	Page 368
	Page 369
	Page 370
	Page 371
	Page 372
	Page 373
	Page 374
	Page 375
	Page 376
	Page 377
	Page 378
	Page 379
	Page 380
	Page 381
	Page 382
	Page 383
	Page 384
	Page 385
	Page 386
	Page 387
	Page 388
	Page 389
	Page 390
	Page 391
	Page 392
	Page 393
	Page 394
	Page 395
	Page 396
	Page 397
	Page 398
	Page 399
	Page 400
	Page 401
	Page 402
	Page 403
	Page 404
	Page 405
	Page 406
	Page 407
	Page 408
	Page 409
	Page 410
	Page 411
	Page 412
	Page 413
	Page 414
	Page 415
	Page 416
	Page 417
	Page 418
	Page 419
	Page 420
	Page 421
	Page 422
	Page 423
	Page 424
	Page 425
	Page 426
	Page 427
	Page 428
	Page 429
	Page 430
	Page 431
	Page 432
	Page 433
	Page 434
	Page 435
	Page 436
	Page 437
	Page 438
	Page 439
	Page 440
	Page 441
	Page 442
	Page 443
	Page 444
	Page 445
	Page 446
	Page 447
	Page 448
	Page 449
	Page 450
	Page 451
	Page 452
	Page 453
	Page 454
	Page 455
	Page 456
	Page 457
	Page 458
	Page 459
	Page 460
	Page 461
	Page 462
	Page 463
	Page 464
	Page 465
	Page 466
	Page 467
	Page 468
	Page 469
	Page 470
	Page 471
	Page 472
	Page 473
	Page 474
	Page 475
	Page 476
	Page 477
	Page 478
	Page 479
	Page 480
	Page 481
	Page 482
	Page 483
	Page 484
	Page 485
	Page 486
	Page 487
	Page 488
	Page 489
	Page 490
	Page 491
	Page 492
	Page 493
	Page 494
	Page 495
	Page 496
	Page 497
	Page 498
	Page 499
	Page 500
	Page 501
	Page 502
	Page 503
	Page 504
	Page 505
	Page 506
	Page 507
	Page 508
	Page 509
	Page 510
	Page 511
	Page 512
	Page 513
	Page 514
	Page 515
	Page 516
	Page 517
	Page 518
	Page 519
	Page 520
	Page 521
	Page 522
	Page 523
	Page 524
	Page 525

