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(Algemeen e strekking.)

De V o o r z i t t e r deelt mede, dat is ingekomen eono
missive van hot hoofdbestuur der Nederlandscho Voreeniging tot afschaffing van den sterken drank, ten geleide van
exemplaren van hot Verslag over 1872.
Dezj missive wordt voor kennisgeving aangenomen ,
tcrwyl hot Verslag aan de leden is rondgedeeld.

7da

FITTING.

Aan de orde is de voortzetting dor beraadslaging over
de algemeeno strekking van het ONTWERP-ADRES VAN ANTWOORD OP DE TROONREDE.

ZITTING VAN DINGSDAG 2 3 SEPTEMBER.

(GEOPEND TEN 1 1 URE.)

Ingekomen:

1°. missivo

van het hoofdbestuur

der

Nederlandsche Vereeniging tot afschaffing van den
' sterken drank; 2°. wets-ontwerpen. — Voortzetting
en

einde

der

beraadslaging

over

do algemeene

strekking van het ontwerp-adres van antwoord op
de Troonrede. — Aanneming der paragraphen 1—5;
aanvang der beraadslaging ovor paragraaph 6.

Voorzitter: de heer D u l l e r t .
Tegenwoordig, met den Voorzitter, 70 ledon, te weten
de heeren:
Oldenhuis Gratama, Schimmelpenninck van der Oije,
Bredius, van Akerlaken,, van den Berch van Hoemstede,
Jonckbloet, van Zuijlen van Nyevelt, van Loon, Begram,
Hingst, Lambrechts, de J o n g , Messchert van Vollenhoven,
T a k , Rombach, Kerens de Wijlre, van Harinxma thoe
Slooten , Heydenrijck, Lenting, van Baar, van den Heuvel,
van Reenen, Gevers Deynoot, de Ruiter Zylker, Teding van
Berkhout, Borret, Rutgers van Rozenburg, van Wassenaer
van Catwyck, Westerhoff, Godefroi, Brouwer, van Lynden
van Sandenburg, Sandberg, van Kuyk, C. van Nispen tot
Sevenaer, Bergsma, Moens, Blussé, Mirandolle, van der
Does de Willebois, Arnoldts, Kien, Blom, Wintgens,
Saaymans Vader, van Zinnicq Bergmann, van Hardenbroek
van Lookhorst, Kappeyne van de Coppollo, Mackay, de
Bieberstein, Luyben, Nierstrasz, Stieltjes, Viruly Verbrugge, van Kerkwijk, 's J a c o b , van Naamen van Eemnes,
Fabius, Smidt, van Houten, dé Brauw, de Bruyn Kops,
Schimmelpenninck, de Roo van Alderwerelt, Haffmans,
van Eek, Idzerda, Wybenga en Cremerg;
en al de heeren Ministers.
De notulen van het verhandelde in de vorigo zitting
worden gelezen en goedgekeurd.

De hoer v a n L o o n : Mijnheer de Voorzitter, ik zal
slechts enkele opmerkingen ten beste geven betrokkelyk
hetgeen de geachte algevaardigde uit do hofstad in zijno
sierlijke rede gisteren omtrent de anti-revolutionaire party
in het algemeen heeft gezegd. Het is volstrekt mijn plan
niet om de handschoen op te nemen voor dr. Bronsveld
in het cartel dat de heer Wintgens meent dat hem als het
ware in het aangehaalde stuk werd geadresseerd. Ik geloof
toch, dat de heer Bronsveld volkomen in staat is, zijn
eigen gevechten uit te strijden, en indien hij het noodig
oordeelt, zijne welversneden pen gebruiken zal om t e a n t woorden. Ik wil evenmin in het algemeen beamen ofregtvaardigen sommige triumfkreten, die zijn opgegaan uit
het anti-revolutionaire kamp bij eenige niet verwachte
zegepralen; en ik stel het op prijs dat de heer Wintgens
ons ook volkomen regt doet wedervaren wanneer hij zegt
dat die triumf kreten volstrekt niets te maken hebben met
do leden van deze K a m e r , en dat hetgeen gesproken is
door sommige orgaDen onzer party het allerminst is ingeblazen door hen, die misschien door hunne verkiezing tot
lid dezer Kamer aanleiding hebben gegeven tot die zegekreten. Overigens geloof ik niet dat iemand van mij
verwacht dat ik de geheele rede van den heer Wintgens, waarin ook veel voorkomt dat ik beamen k a n ,
beantwoorden zal. Die rede heeft op mij don indruk gemaakt van langs een grooten omweg te komen tot het
eigenlijke punt, het bestrijden van hetgeen de geachte afgovaardigde noemt eene kerkelijke partij in deze Kamer.
Die kerkelijke partij i s , meen ik, het doelwit van don strijd
door den heer Wintgens gevoerd. Daarbij heeft de geachte
spreker — zeker om die partij voor het vervolg schadeloos te maken — een humor gebezigd, die ons dwingen
zou om misschien tegen onzen wil uit to roepen: nou9
avons ri, nous voila dósarmés. Of dit echter geheel en al
het geval zal zijn moot de toekomst leeren.
De heer Wintgens neemt het kwalijk dat er eeno zoodanige kerkelijke partij in do Kamer, j a in het land bestaat
en zich op staatkundig gebied waagt. Hij meent waarschynlijk dat die partij in de kerk moet blijven en daar haren
strijd moet uitstrijden. Vooral echter mag zich die party
niet zelfstandig op politiek terrein begeven; j a , ik meen
dat er in do rode die wij gisteron het voorrogt haddon te
hooren, opgesloten ligt min of meer bedekt dat de antirevolutionaire partij eigenlijk moest wezen — misschien
is — naar het oordeel van den spreker: eeno fractie van
de gemodereerde conservative partij, die verkeerd heeft
gedaan zich af te scheiden van hare moeder, en die zoo
spoedig mogelijk tot dio moeder moet terugkeeren ten einde
met haar gemeene zaak te maken.
De heer Wintgens zogt, indien ik hem wel begrepen h e b ,
gedurende 25 jaren hier èn als lid van de Kamer, èn als
Minisier de politeke debatten te hebben bijgewoond, maar
de stellingen dier partij nog niet verstaan te hebben. Nu
is het zeer duidelijk dat wanneer men het voorregt gehad
hoeft in deze Kamer mannen te hooren als Groen, als
E l o u t , als Mackay, als van der Brugghen , als Willem
van L y n d e n , dio hier hunne beginselen hebben uiteengezet,
en daarbij heelt gevolgd, gelijk ons gisteren weder bleek,
de litteratuur, die van die party is uitgegaan , en als men
dan nog niet heeft kunnen onderscheiden wat eigenlijk het
kenmerk is van de anti-revolutionairen, dat het dan onmogelyk is voor do veel minder begaafde organen dier
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rigting, waaronder ik mij gaarno rangschik , in een
oogonblik iemand, die zulk uitnumond onderwijs genoten
heeft, on dit toch niet heeft verstaan, of ton minste blijk
geeft niet op de hoogte te zyn van hetgeen die party
eigenlijk wil, te regt te helpen.
Ik kan dan ook niet anders doen dan met een enkel
woord karakteriseren hetgeen hier eigenlijk geschiedt. De
heer Wintgens heeft gistoren gemeend die partij te verpletteron en hij heeft mij daarbij doen denken aan de bekende sage in do oude Scandinavische mythologie, waarin
A s a - T h o r , strijdende tegen don grooten rous uit Jotenhoim, zijn hamer, den onweerstaanbaren Mjölner, met groot
geweld zwaait, maar, door eeno zekere botoovoring misleid , oene groote rots verbrijzelt terwijl hij meent het hoofd
van zijn vijand te treffen.
Ook ik begrijp dat wij niet getroffen zijn, en dat de heer
Wintgens zijn hamer heeft uitgeworpen tegen de contra»
revolutionaire of reactionaire partij, terwijl hij meendo
met de anti-revolutionairen te doen te hebben. Wanneer
hij toch zegt dat oen zoodanige als hij daar voor zich
waant te zien, is een revolutionaire retournè, dan is dit
volstrekt niet toepasselijk op een anti-revolutionair , maar
op een contra-revolutionair, en daardoor wordt mij dan
ook do moeite bespaard veel to refuteron van hetgeen door
den goachten afgevaardigde uit 's Gravenhage is gezegd,—
omdat het niet slaat op ons.
Wanneer verder als bewijs wordt aangevoerd dat wij
eigenlijk oene kerkelijke partij zijn, en dat door den heer
Groen is verklaard dat hij niet een staatsman , maar oen
Evangelie-belijder i s , terwijl ook andere loden van dio
partij het gezegde van hun uitnemenden leider gaarne tot
het hunne maken, dan beteekont dit niet dat een evangeliebelijder zich nooit wagen mag in het staatkundige, omdat
een evangeliebelijder, juist omdat hij dat is, geen staatsman wezen kan, maar dan stelt dat eenvoudig op den
voorgrond, dat de evangeliebelijdenis hier.het eerste en
voornaamste i s , en dat daarbuiten de staatkunde voor
oen zoodanige geen waarde heeft en niets is; dan beteekent dat, dat de staatkunde nooit mag gaan buiten de
evangeliebelijdenis, zoodat de evangeliobelijder ook daar
waar hij staatsman is en zich bezig houdt met de politiek,
de evangoliebelijdonis nooit uit het oog verliezen mag,
zoodat men wel van hem kan zeggen: gij dwaalt op staatkundig gebied, uwe staatkunde is, zoo als de heer Wintgens gisteren zeido, niet praktisch genoeg voor het leven
en levert niet de politieke vruchten die wij daarvan verwacht hadden, naar uwo uitnemende talenten te oordeelen, — sprekende over den heer Groen — maar dat men
nooit zou kunnen zeggen van de staatkunde, het is een
staatkunde buiten Christus Ik geloof niet dat het noodig
is voor hen, die den heer Groen en zijne geschriften kennen ,
en die overigens gelijk de heer Wintgons ook meer kennis
gemaakt hebben met die partij, om hier nader uitoen to
zet ton wat ik met een enkel woord hier meende te moeten
aanstippen.
Eeno kerkelijko partij behoort het te wezen en niets
anders dan eone kerkelijke partij in de kerk. Maar dat
sluit niet uit dat zij een staatkundige partij mag en moet
wezen, zoodra er sprake is van staatkundig gebied.
De ovangeliebelijiler is als kerkelijk persoon geroepen
tot een bepaalden strijd in de kerk, maar als burger van
den Staat is hij ook geroepen tot andere pligten, en die
pligten kunnen het noodzakelijk voor hem maken dat hij
als lid eener kerkelijke partij, ook zijn evangeliobolijdenis
overbrengt in de staatkunde.
» Maar," wordt ons gezegd, » gij zijt boginselloos, en dat
blijkt daaruit, dat er nu nog onder u gezegd w o r d t : cu
de anti-revolutionaire partij eenige meerdere repraesentatïvo
kracht in de Kamer heeft gekregen , nu wordt het tijd
dat zij zoekt naar hare beginselen en die toepast op koloniaul , op regtskundig, in één woord , op allerlei staatkundig gobied."
Hieromtrent is wederom een kleine begripsverwarring.
Do anti-rovolutionaire partij zoekt niet naar hare beginselen ;
maar thans moet er iets gebeuren , w a t , volgens het oordeel

(Algemeene strekking.)

van den schrijver, door den heer Wintgens aangehaald,
vroeger niet gebeuren kon.
Vroeger was <lo partij door de omstandigheden, door hot
kleine getal haror vertegenwoordigers in deze Kamer en
don weinigen weerklank, dien zij vond bij velon van het
kiezerspersoneel en in hot land in het algemeen, als het
ware met politieke onvruchtbaarheid geslagen.
Thans echtor, nu er een nieuwe era schijnt aan to
broken, waarin do beginselen door onze partij beleden
in toepassing kunnen gebragt worden , zoo niet onmiddellijk ,
dan toch van lieverlede, nu worden wij aangespoord, niet
om onzo beginselen te zoeken, maar om ze toe to passen
op alle takken van staatsbeleid, en dit zóó helder, zoo
degelijk en zoo praktisch, dat do tegenpartij ze zien, begrijpen, e n , zoo zij niet verblind is door een zekere
praeventie, ze des noods tot de hare maken kan.
« M a a r " , zegt do heor Wintgens, » zelfs wat hot onderwijs betreft, weet men niet wat men wil. E r bestaat wel
een anti-schoolwetverbond en men heeft ondervonden dat
de zaak van het onderwijs altoos het groote shibboleth van
de anti-revolutionairen was, en de band die hen te zamen
hield; men dacht dan ook dat'zij daaromtrent eenstemmig
waren; en toch ook in dat anti-schoolwétverbond weet men
niet wat men wil, strijdt men in den blinde en is men het
zoo weinig met elkandor eens, dat men maar liefst daarover zwijgt, ton einde niet zijne oppositie tegen de liberale
en consorvative partij te verzwakken."
Aldus nagenoeg sprak de heer Wintgens; maar ook bier
heerscht wederom eene verwarring van denkbeelden. De
anti-revolutionaire partij weet zeer goed wat zij wil ten
| opzigte van hot onderwijs, en deze Kamer heoft gedurende
j te vele jaren èn vóór het tot stand brengen van de wot
van 1857 èn daarna, weerklonkon van do redevoeringen
en protestatien van zoo vele anti-revolutionaire leden , die
van de zaak van het onderwijs speciaal het onderwerp
hunner studio gemaakt hadden — dan dat thans nog een
man van zoo uitnemende kennis als de heer Wintgens met
ernst zou kunnen beweren, dat wij niet weten wat wij
omtrent het onderwijs willen.
Wat is echter het geval? Het oogonblik is nog niet gekomen om eene formule te stellen voor de gewenschte verandering. Over eene formule zouden de meenin<*en uiteen
kunnen loopen, on, waar allen het over de zaak zelve
eens zijn, moet niet eeno formule, die of grondwetswijziging, óf verandering van de schoolwet voorschrijft, aanleiding kunnen geven, dat andersdenkenden zouden kunnen
meenen, dat er uiteenloopende gevoelens over de zaak
onder ons bestonden.
En nu wordt eindelijk aan de anti-revolutionaire partij
hot rogt van bestaan betwist, omdat, wanneer zij eene
Chriitelijke partij i s , zij ook liefde on verdraagzaamheid
prediken moet, en dan moet die liofde en verdraagzaamheid danrdoor kenbaar gemaakt worden , dat zij zich eigenlijk als partij ver nietige, dat zij geen eigen standaard omhoog hoffo, geen leus hobbe , maar zich zonder belijdenis
van beginselen , eigenlijk beginselloos wat haar zelve betreft, aansluite bij de conservative partij, dio meent mot
haar de meeste verwantschap te hebben. Dat zou dan die
Christelijke liefde en verdraagzaamheid zijn, dio ons gepredikt wordt.
Een kort antwoord daarop. Hetgeen wij belijden i s , dat,
naar het woord in de Schrift vervat, de godsdienst, die
de onze i s , ton eerste moet zijn zuiver, ten tweede vreedzaam. De vrede komt hier in de tweede plaats on mag
nooit ton koste van de zuiverheid van belijdenis worden
aangekweekt, en wanneer wij hopen altijd hot woord in
praktijk te brengen: »zooveel in u i s , houdt vredo met
allo menschen", zoo is hot ook voor ons als staatkundige
partij een eerste voreischto, dat wij geen tittel of jota van
onzo Christelijke belijdenis laten vallen; en dat kan ook
niemand die het Christendom kent, e n , gelijk ik met instemming heb hooren verkondigen door den heer Wintgens, de Christelijke belijdenis tot de zijne gemaakt heeft,
die hoop, geloof en liefde in hare banier voert.
Hiermede meen ik van dezo zaak te moeten afstappen.
E r zullen misschien nog wol anderen zijn, die, hetgeen ik
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gemeend heb met een kort woord te moeten aanstippen,
beter zullen behandelen dan ik en do banier, waaronder
wy streden, duidelijk zullen omhoog heffen , zoodat het niet
mogelijk zal zijn voor iemand in dezo Kamer om niet te
weten wie wy zijn en wat wij willen, of om ons te verwarren met een regter vleugel van een regter centrum der
conservativen, waartoe wij niet wonschon als zoodanig te
behooren, zij het dan ook dat wij, het goede erkennende
dat er in al de verschillende partijen is, zeer gaarne ook
daar medegaan waar wij het met ons goweten kunnen
overeenbrengen, dus zeer dikwijls gemeene zaak zullen
kinnen maken met degenen met welke wij ook omtrent
zeer cardinalo punten meenen te mooten blijven verschillen.
Nog een enkel woord, Mijnheer de Voorzitter, over het
adres van antwoord. Ik beaam (en dat bespaart my de
moeite om er over uit te weide») hetgeen daaromtrent
gisteren door den heer van Zuijlen is gezegd. Er is in de
Troonrede niet gesproken van de toekomst. E r is geen wet
aangekondigd, die ons zou worden voorgelegd. Na het hooren
van de Troonrede hebben wy van den Minister van F i nantien vernomen, dat er eene muntwet in aantogt is. Het
Ministerie is dus niet zoo werkeloos , als men misschien
uit de Troonrede zou kunnen opmaken. Maar officieel, de
Troonrede voor ons hebbende, zien wij niet, dat het Ministerie eenig voornemen heeft ons de wetten te geven die
in het belang van den Staat zijn en zouden wij misschien
kunnen vreezen met de afdoening der budgetten naar huis
gezonden te worden, indien wij alleen de Troonrede gehoord
hadden.
De Eerste Kamer heeft in haar adres van antwoord eone
kleine aanwijzing gegeven van hetgeen zij verwacht, door
het invoegen van het volgende korte woord: » dat Uwer
Majesteits Regering eerlang aan de Staten-Generaal zal
kunnen aanbieden die wets-ontwerpen, die door 's lands
belang worden gevorderd". Zonder daarin iets te formuleren heeft die Kamer toch aangetoond, dat zij zich niot
zonder protest kon nederleggen bij eene Troonrede, die
alleen van het verledene en het tegenwoordige sprak — hetgeen mon trouwens voor het grootste gedeolte wist — maar
niets voor de toekomst beloofde. Maar ik geloof dat het
thans de roeping dezer Kamer is, om te doen uitkomen
dat wij iets meer verwachten in eono troonrede, en tor wijl
wij zeer gemakkelijk een terugslag kunnen geven op hetgeen
daarin staat, zou ik gaarne zien dat wij, op het voetspoor
van de Eerste Kamer en misschien met eene kleine uitbreiding, wezen op hetgeen van dit Ministerie, nu het
aangebleven i s , verwacht wordt.
Ik heb gemeend dit te moeten uitbrengen tegen het
blijven in dio algemeenheden, waarin het concept-adres van
antwoord tot nog toe verkeert.

(Algemeene strekking.)

Weerklank ook bij mij , hetgeen die geachte spreker gezegd
heeft omtrent het verkeerdo, om ten laste van eene seheele
partij te brengen hetgeon door sommige organen van die partij
mogt zijn misdreven of misschreven. Vooral heeft ook bij mij
weerklank gevonden de standaard, dien liij omhoog heeft
geheven, van Geloof, Hoop en Liefde, onder één beding,
dat hij die woorden uitlegge zoo als ik ze opvat. Geloof
in een Almagtigen persoonlijken God, die do wereld geschapen heeft en het lot van volken en individuen beheerscht
on rogelt en in een Heiland der wereld. Hoop op een ander
leven, waar geen partij meer zal zegevieren, waar allen
zullen zijn onder een Herder en onder de partij van onzen
Heer en Koning. Liefdo, niet alleen voor het raaatschappelijk welzijn voor onze naasten, maar liefde omschreven
in do twee voornaamste geboden die ons gegeven zijn, liefde
tot God en liefde tot onze naasten, liefde vooral voor hun
eenwig welzijn, geen liefde die bijna gelijk staat met de
liefde van do gewaande voorouders van ons geslacht.
Geen weerklank heeft bij mij gevonden de heftige aanval
tegen de Christelijk.historische of anti-revolutionaire partij,
op grond van een paar beweringen in organen van die
party. Moet hetgeen do.or den geachten sproker is geschandvlekt volstrekt op rekening van de geheele partij worden
gesteld? Moet die partij het misgelden? Is de geachte
spreker zoo zeker dat die partij de gevoelens, in die organtn uitgedrukt, doelt ? Ik heb uit de oigen woorden van
den geachten sproker opgemaakt dat hij dat gevoelen niet
aankleeft. Is de consorvative partij dan zoo aanoengesloten ?
Zijn in huro organen nooit goen wanklanken gevonden ?
Onderschrijft de geachte spreker al hetgeen door de organen der conservative partij geschreven wordt ? Waar is
een volledig programma dier partij te vinden ? Hoe veel
verschil van meening, hoe veel spraakverwarring ook bij
die partij, niet minder dan bij de liberale partij, aan wie
men ook zoo dikwijls gevraagd heeft om een programma.
Eene reeks van liberale Ministers antwoordde: wacht op
onze daden.
Geen weerklank heeft bij mij gevonden die strenge
philippica tegen do godsdienstige partijen in don lande,
tegen dat deel onzer landgenooten dat Iet op de godsdienstige
behoeften van het volk, dat niet alleen materiele w e l v a a r t ,
maar vooral geestelijk welzijn beoogt, dat evenzeer als eene
regering rekening houdt met allerlei elementen in het volksleven , gewoonten, maatschappelijke toestanden, locale behoeften ook, en nog moer rekening wil houden met het
godsdienstig element, als hot voornaamste. Het gewigt
hiervan heeft de geachte spreker niet ontkend.
Geen weerklank vond bij mij al wat do geachte afgevaardigdo zeide aangaande die machiavelistische bedoelingen
van die partij. Ik zeg niet: wat gaf daartoe regt? m a a r :
wat gaf daartoe aanleiding? De spraakverwarring, die
De heer W e s s c l i c r t v a n V o l l e n h o v c n : Ik had het reeds zoo ontzettend veel kwaad op politiek torroin stichtte,
voornemen niet over de algemeene strekking van het adres zal door zijne rede niet verminderen.
Van waar heeft do geachte spreker opgedolvon de taktiek
van antwoord te spreken en zal het ook nu niet doen.
Maar toch hoop ik in de orde te blijven, wanneer ik dier partij om eerst de conservativen to verbrokkelen, en
eenige bedenkingen inbreng tegen de uitvoerige rede van daarna met volle geschut af te gaan op do liberale partij,
den geachten spreker uit de residentie. Heb ik dien ge- ten einde ook deze te vermorselen en, eenmaal meester van
achton spreker wel verstaan, dan heeft hij willen zien of het terrein, eene clericale tyrannij, een onverdragolijken
zijne boschouwingen in dezo Kamer weerklank zouden gewetensdwang in te voeren ? Geen bewijs daarvoor, en
vindon. Zwijgt men n u , dan loopt men gevaar, dat dit als ik roep den geachten afgevaardigde op om eenig bewijs
eene stilzwijgende goedkeuring wordt beschouwd, en dit aan te voeren dat dit de hatelijke taktiek zoude zijn van
de zoozeer door hem gehoonde partij. Ik ontken het, donec
wensch ik niet.
Weerklank op die rede heb ik in menig opzigt gevoeld. probatur.
Clericale tyrannij. De historischo lijn, die zoo duidelijk
Ik ben het eens met hetgeen die geachte spreker gezegd
heelt over die onzalige partijtwisten die den toestand van tot heden toe onze historie doorloopt, die wel niet haar
ons dierbaar vaderland bederven. Weerklank vooral vond aanvangspunt, maar toch haar voornaamste steunpunt gebij mij het slot zijner rede, als hij aandringt opeendragt, vonden heeft in den strijd tegen den clerus, tegen geweopdat die toestand eindelijk beter worde: vooral vond dit tonsdwang, — zal men aan de belijders dier leer clericale
weerklank bij mij. die mij nooit bij eenige partij heb aan- tyrannij toedichten? Zoudon de leden der Christelijk-histogesloten en die dit ook in dezo Kamer nimmer zal doen, rischo partij in zoo verre hun aanvang, hun raison dêtre,
voor mij die nimmer juravi in verba magistri, die nimmer hunne geschiedenis vergeten en schandvlekken ? Ik behoof
van den politieken leiband heb geloopen noch loopen zal toch den geleerden spreker niet te herinneren aan den ooraan een min of meer eminent hoofd. Weerklank vindt het sprong van dat woord clericaal, aan het onderscheid en de
bij mij hetgeen die geachte spreker gezegd heeft tegon het tegenstelling tnsschen clericus en laïcus? Ma ir hoe kan hij
stigmatiseren van personen met een zeker politiek kenmerk , dan spreken van clericale tyrannij , van gewetensdwang ?
dat hun, wat zij ook later mogen doen of zeggen, bijblijft. Het is juist hot groote strijdpunt dier partij: zij wil juist van
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dien dwang ontheven worden ; van daar haar strijd tegen
den vaccine-dwaDg, tegen dat verpligt godsdienstloos onderwijs , tegen dat staatsalvermogen dat ulles met een ijzeren
band wil omklemmen ; juist tegen dien dwang komt die godsdienstparty op. Dus geen stryd tegen onze nationale onderwijsstellingen , zoo als de geëerde spreker beweerd heelt;
o neen, laat het zoogenaamd neutraal openbaar onderwijs
blijven wat het is voor diegenen dio zich met materialistische beginselen tevreden stellen, maar de gelijkheid tusschen openbaar en bijzonder onderwys in de Grondwet
voorgeschreven en gehuldigd moet niet onmogelijk gemaakt
worden in de praktijk ; er moet met golyko maten gemeten ,
met gelyk gewigt gewogen worden. De vrijheid om zich te
bewegen in een atmospheer vrij' van alle mogelijke besmetting en dwang, wordt niet door die partij voor
zich alleen geëischt; zij eischt die voor allen evenzeer en
zoo er van die partij mogten wezen die dit niet met mij
eens zyn , dan is het mijne schuld niet. Dit is nu eenmaal
mijne overtuiging: geen privilegie voor die rigting, gelijkheid en vryheid voor allen , evenzeer voor onze Protestantsche als voor onze Katholieke landgenooten. Zij eischt, dat
de Regering een onzijdig, onpartijdig terrein scheppe en
handhavo waarop elko rigting op godsdienstig gebied zich
vrij en onafhankelijk kunne ontwikkelen , zonder beletsel
van staatswege. Die partij is zoo weinig clericaal, dat in
sommige van hare organen zelfs geheele scheiding van kerk
en S t a a t , ook op finantieel gebied , lot wel ook op finantieel gebied , wordt voorgestaan.
Geen weerklank vinden by mij de beschouwingen van
den spreker uit de hofstad , wanneer hij het twistgeschrijf
der pers overbrengt in het Parlement en dus nieuw voedsel
verschaft aan onzalige partijzucht. Dat is de weg niet om
tot die eendragt te geraken, waartoe hij aan hot slot van
zijno rede aanspoorde, en die een eindo zal maken aan
onzon betreurenswaardigen toestand en aan do verwaar •
lozing van de meest ernstige volksbelangen. Naar mijne
overtuiging strookt dit zeer weinig mot de waardigheid
van een bezadigd volksvertegenwoordiger, die juist door
zijne hoogere positie geroepen is het smeulend vuur der
driften te temperen, niet om het aan te blazen. Neen,
Mijnheer de Voorzitter, wil men eendragt, dan zij men
conservatief in dien zin , dat men niet af breko vóór dat
men weet wat in de plaats te stellen , dat men behoude
wat men heeft tot men iets beters weet om het to vervangen ; dan zij men liberaal in alles, voor allen , niet alleen in het belang zijner of eener partij , maar voor alle
partijen , liberaal door niet alleen de regten en belangen
der meerderheid, maar ook die der minderheden te behartigen , die toch ook aandeel van ons volk uitmaken en
die men tot nu toe schromelijk heeft verongelijkt.
Maar dan zij men overal doortrokken van het godsdienstig
beginsel. Niet alleen toch raateriale welvaart, maar ook
en bovenal geestelijk welzijn zy de hoofdzaak ; dat eischt
het volksleven, de volksbehoefte meer en meer. En is dit
dan zoo gevaarlijk ? Is er een beter voorbehoedmiddel tegen
alle wanbegrippen van den tegenwoordigen tijd, tegen
socialisme, communisme en strijd tegen het kapitaal ?
Is dan het godsdienstig element in ons volk zoo verwerpelijk , zoo gevaarlijk voor den Staat ?
Ik geloof neen. Integendeel, die standaard dus hoog opgeheven , die stem van waarheid en vrede luide verkondigd ;
dan zal er met Gods hulp en onder Zyn zegen een gelukkiger tijdvak voor ons dierbaar vaderland aanbreken.
De heer v a n d e n B c r c h T a n H e e m s t e d e : Mijnheer
de Voorzitter, ik was niet van plan mij in deze discussie
te mengen; echter wensch ik thans een enkel woord in het
midden te brengen na de redevoeringen der heeren van
Loon en Messchert van Vollenhovon , die ik met belangstelling en sympathie heb aangehoord.
Volgens mijne begrippen is het standpunt van den heer
W i n t g e n s , waarop eigenlijk de gansche spil zyner redenering d r a a i t , dit: de beschuldiging wordt aan de antirevolutionaire partij ten laste gelegd, dat zij ten aanzien
van de Kerk zou wenschen terug te keeren tot datgene
wut ons vaderland ten tijde der Republiek beleefd heeft,
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Duarvoor is aangehaald als eenig bewys Da Costa's »Bezwareu tegen den geest der eeuw", dat circa 50 jaren geleden is verschenen. Daaruit heeft de geachte spreker
aanleiding genomen om de leden der anti-revolutionaire
partij te beschouwen als staats-gevaarlijken. De geachte
sproker dwaalt hierin echter volkomen. Dat geschrift is
wel aldus gesteld en er zyn dergelijke manifestatien destijds openbaar geworden , maar de geachte spreker heeft
het cardinale punt niet gevolgd , dat zelfs een man als Da
Costa van dat denkbeeld geheel is teruggekomen en dat
stuk geheel heeft teruggenomen.
Wanneer de geachte spreker daarvoor in staat i s , —
wat ik ontken , — dan wensch ik dat hij uit de geschriften
van den laatsten t y d , die van dio partij mogten zyn uitgegaan, aantoont dat het streven van die partij is om
terug te keeren ten aanzien van de Kerk tot datgene wat
wij gekend hebben ten tyde van de Republiek dor Vereenigde Nederlanden. Juist het tegenovergestelde wordt
tegenwoordig in de geschriften gevonden ; men wil vryheid,
men wil dat de Kerk los zal gemaakt worden van de
banden die haar op dit oogenblik nog binden, aan de
Koninklijke besluiten van 1816, enz., waardoor er vrye
ontwikkeling kan komen tert aanzien van de Gereformeerde Kerk.
Do geachte afgevaardigde heeft vreesselijke beschuldigingen tegen onze partij aangevoerd. Hy heeft gesproken
van een leger dat een standaard heeft, van huichelary,
van een godsdienst als middel om verkeerde doeleinden te
bereiken, van ondragelijk despotisme, van gewetensd wang.
Ik meen juist dat de strekking volkomen tegenovergesteld
is ; de strijd wordt juist gevoerd tegen eiken gewetensdwang, van waar die dwang ook moge komen , hetzij van
don S t a a t , hetzij van de Kerk. Die partij wenscht geenszins despotisme op welk gebied ook , maar eene vrije ontwikkeling.
De geachte afgevaardigde heeft nog eenige merkwaardige
woorden in zijne rede opgenomen ; hij' heeft gezegd : het
was alles uit den booze. Ik vind die woorden hoogst merkwaardig, vooral daar de strijd gestreden wordt tegen den booze.
Ik betreur het dat do aangehaalde zinsnede in het tijdschrift van ds. Bronsveld is opgenomen; ik acht het verkeerd
geachte personen porsoonlijk aan te vallen. Maar ik geloof
ook dat de beschuldiging daaromtrent niet de gansche party
moest treffen.
De geachte afgevaardigde heeft met zyne gewone welsprekendheid gesproken van een fijnen schotel, waarop
door toespijzen on sausen geen geregt meer is te herkennen.
Naar mijno wijze van zien hoeft de geachte afgevaardigde
zelf juist gekarakteriseerd de strekking van onze partij
toen hij , wijzende op de rampen die thans ons werelddeel
treffen en getroffon hebbon, uitvloeisels van socialisrous
en dergelijke ongelukkige verschynselen , zeide : dat uit die
nieuwe doos van Pandora , uit die rampen , alloen dit goeds
is voortgekomen dat by den mensch, die zijner zwakheid
bewust is geworden, het godsdienstige leven is opgewekt.
Dio woorden dragon mijne volkomene sympathie weg.
Ik wil liiermedo mijne rede eindigen.
Wat my zei ven betreft, Mijne Heeren , zoo geloof ik dat
alleen in de vreeze Gods alle wijsheid bestaat, ook op het
staatkundig gebied.

De heer v a n H o u t e n : Mijnheer de President, wanneer ik mij enkel wilde bepalen tot het motiveren van mijne
stem over de strekking van dit ontwerp-adres, dan zou
ik zeer kort kunnon zyn. Ik zou dan enkel zeggen: dit
adres is een onopregt antwoord op eene onvolledige troonrede. Op een tijdstip waarop wij allen klagen over desorganisatie van het staatswezen, mogen wy niet handelen
gelyk ons door de Commissie wordt voorgesteld. Wij
mogen, naar mijno opvatting, noch aan de Kroon, noch
aan de natie verzwygen, hoe wy werkelyk over onzen
toestand oordeelen.
Do rigting, die het debat gisteren genomen heeft, maakt
het mij echter onmogelijk my daartoe te beperken.
E r is hier gisteren met zooveel kracht en welsprekend»
j heid de banier ontplooid van het con/ervatief liberalisme,
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dat ik van mijne zijde niet raag nalaten de banier van het
liberalisme, zonder die bijvoeging, op te houden.
De groote meerderhoid der Vergadering noemt zich zeker
liberaal, en ik geloof ook niet dat Kemper zich bedriegt,
wanneer hij zegt dat 7/9 van dit land liberaal is, wanneer
h\j ieders eigen testimonium voor waarheid aanneemt.
Maar die groote liberale partij is zeer genuanceerd , ook in
de Kamer.
Wij hebben het conservatief•WberaWsme van don heer Wintgens; het liberalisme van de Regering en de Commissie,
dat ik niet beter weet te qualiflceren dan als passief of
vlottend liberalisme. Ik mijnerzijds zou wonschen een actief
liberalisme.
Uit de redo van den heer Wintgens , — waarvan ik allos
buiten rekening laat wat die geachte spreker uit persoonlijke
gevoeligheid heeft geantwoord, aan eene partij, die hier
in de Kamer niet vertegenwoordigd i s , — blijkt dat het
politieko programma dat hij hier ontwikkelde , neerkomt op
een eisch van daden , mits géén uitbreiding van kiesregt. Hij
heeft met andere woorden herhaald hei geen hij vroeger
zeide: » Van welk Ministerie ook, geen uitbreiding van
kiesregt." Daarentegen ben ik juist van gevoelen , dat alléén in de uitbreiding van dat regt het middel te vinden
is om, zoo als de heer Wintgens zich uitdrukt: het schip
van Staat weder vlot te maken.
Ik meen dat meer en meer — en dit is reeds sedert eenige
jaren het geval — het geschilpunt waarom alle beweging in
het midden der liberale partij draait, is de quaestie van
de verlaging van den consus.
Ik kom daarop straks nog even terug ten behoeve van
die leden, die misschien in de laatste jaren de politieke
bewegingen van de liberale partij niet zoo naauwkeurig
hebben nagegaan.
In de eerste plaats wensch ik nu het uitgangspunt uiteen te zetten w a a r o m , naar mijne meening, in ons land
een actief liberalisme gevorderd wordt, waarom het noodig
is, dat èn Regering èn Vertegenwoordiging die zaken ter
hand nemen, welke nu de jrroc^quaestien genoemd worden.
De Troonrede vermeit zich in een behagelijk optimisme:
allerwego ziet men volgons haar welvaart en ontwikkeling.
Ik heb daarover reeds vroeger meermalen gesproken in
deze K a m e r : ik ontken niet dat er vermeerdering van
welvaart i s , maar ik beweer dat die vermeerdering zeer
eenzijdig is.
Juist die eenzijdige vermeerdering doet mij den maatschappelijken toestand van ons land op verre na niet zoo
gunstig inzien als de steller van de Troonrede dit blijkbaar deed.
Om het verschil aan te wijzon. behoef' ik slechts de
hoofdoorzaak aan te roeren, waardoor do vermeerdering
van welvaart ontstaat.
Die hoofdoorzaak ligt in do toepassing van de stoomkracht
op het vervoerwezen; daardoor is het mogelijk geworden,
dat onze landbouwproducten een veel voordeoliger markt
vinden dan vroeger. Do uitvoer der landbouwproducten
brongt schatton aan onze landbouwers en landeigenaars op,
en natuurlijk oefent de welvaart van die klassen een
gunstigen invloed uit op de ontwikkeling van onzen handel
en op do nijvere klasse in onze steden.
Maar de verhoogde prijzen — een gevolg van de gemakkelijker verplaatsing van de producten — hebben natuurJijk hun schaduwkant voor de consumenten.
Wanneer men let op de gerezen prijzen van een aantal
levensmiddelen , als daar zijn: vleesch, boter, k a a s , eijeren ,
visch, ooft, groenten enz., dan is het zonder eenigon twijfel
dat er een groot aantal in de maatschappij zijn die daaronder
lijden, dat het gevolg er van is, dat de normale standaard
van leven van een steeds toenemend aantal ingezotenen
verlaagd wordt.
In dien toestand komt natuurlijk bij dio kl.'isse den wensch
naar zoodanige lotsvorbetoring op, dat zij tegenover de
buitenlanders kan concurreren in het koopon — niet van
do eerste levensbehoeften, want zonder dio sterft men —
maar van die levensmiddelen die, ofschoon niet volstrekt
noodig tot levensonderhoud, in eone wolgeordende maatschappij ook de minder gegoeden moeten kunnen krijgen.
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Onze rijkdom blijft nog zóó groot, dat wy ons op andere
plaatsen , waar de minder groote bevolking het koren minder
duur maakt, het brood, dat hij ons de allereerste levonsbehoefto vertegenwoordigt, kunnen aanschaffen.
Om echter moor dan brood te kunnen krijgen, wordt
in do werkende klasse de opvoeding van het kind verwaarloosd. Wij hooren het in de stemmen, die opgegaan
zijn ter bestrijding van mijn voorstel om vun Staatswege
in dit groote kwaad, door wering van schoolverzuim en
overmatigen kinderarbeid in te grijpen; wij hooren het in
de bewering, dat noch de industrie, noch de landbouw
bij ons de hulp van kindoren beneden 12 j a r e n kunnen missen.
Ziedaar een hoogst bedenkelijk gevolg van de vermeerdoring van den prijs der eerste levensbehoeften. Het zinken van den standaard der gemiddelde levenswijze van
den kleinen m a n , werpt een somber waas over al dat
gunstige , door do Troonrede in het licht gesteld.
Hoe is nu tegenover die quaestie de houding van de
liberale partij ? Toont zij voor dien toestand het noodige
hart te hebben? Doet zij al w a t , ook zonder eenigzins
in den socialistischen gedachtengang te komen, van Regeringswege kan worde,n gedaan ? Geenszins. Integendeel
wordt zij gedrukt door den invloed van de bevoorregte
klasse. Zelfs — en dit is zeker wel een hoogtepunt geweest
van dio liberale partij — is zij bij de behandeling van het
tarief van regten nog weder gekomen tot beschermende
regton op den invoer van granen. Do liberale partij, die,
ofschoon niet aan de Regering, de afschaffing van don
accijns op het gemaal had ondersteund , stemde toen voor
het voorstel van een afgevaardigde uit de landbouwende
streken in het noorden om nog weder den invoer van
granen te belemmeren met een r e g t , dat wel is waar
klein w a s , doch opzettelijk werd opgelegd om een beschermend regt voor dei' landbouw te wezen, althans volgens
de toelichting dio er bij gegeven word. Ook fioantielo
gronden werden aangevoerd , maar hot regt is l.üjvvn bestaan , lang nadat die noodzakelijkheid had opgehouden.
Ik wensch nog een speciaal punt aan te wijzen, waaruit
men kan zien wat er verkeerds is in den algenieenen toestand van ons land. Ik heb het oog op eene streek waar
ook Zijno M/ijesteit do Koning is doorgegaan en in het
huis van een aanzienlijk landbouwer is ingekeerd. Volgens
de Troonrede zijn niets anders dan gunstige verschijnselen
opgemerkt. Alzoo ook daar niet. Ik bedoel hier de noordelijkste streek van do provincie Groningen, eene streek van
waar mij onlangs word verzekerd dat de kiezers niet regt
wisten, wat die liberalen wilden , die allerlei dingen wilden
over de baan halen. Ik heb uit vijf gemeenton aldaar hot
get;il landverhuizers opgeteekond, die vertrokken zij-i. Uit
die vijf gemeenten , met name Uithuizen , Uithuizermee<!un,
Ulruin, Usquert en Warffum, gelegen iu een o der prachtigste
streken voor den landbouw, zijn van do 12 428 inwoners
in één j a a r 3 0 7 , dus 2'/ 2 per cent van de bevolking , als
landverhuizers vertrokken , volgens do statistieke opgaven
uit begeerte naar lotsvorbetering. Voor dezen levert het
vaderland niet zoo veel op , of zjj zijn geneigd het prijs
te goven voor do onzekore toekomst in don vreomdo.
Op de aanmerking, door mij vermeld, dat men niet
wist wat de liberalen willen, is mijn persoonlijk antwoord ,
dat ik voor mij wil trachten het daarheen te brengen , dat
Nederland niet meer zijn zal eene soort van Beloofd Land
voor do landeigenaars en de renteniers alleen, maar
ook voor degonon die van hunnen arhoid leven en dat
voor den vollen arbeid van een man ook de volle plaats
van een man in do maatschappij verkregen worde.
Ik wensch dat d-i maatregelen dor Regering er op gerigt worden om eene meer algemeene verspreiding van weivaart in de maatschappij te bevorderen dan nu het geval
i s , en dat is de algemeene karaktortrek van alle maatregelon , waarop ik sedert 18C9 van deze plaats heb a:ingedrongen. Reeds bij do discussie over die begrooting heb
ik aangewezen welke maatregelen konden en moesten genomen worden. Daarheen mag ik verwijzen. Er is nog
zeer weinig van afgedaan.
Het is mijns inziens duidelijk dat, wannoor eene klasse
in de maatschappij , in strijd met regt en billijkheid, hare
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welvaart bouwt op de vermindering van de welvaart eener
andere klasse, t ijdig de bakens verzet moeten worden.
Als de welvaart van eone enkele klasse uitloopt op de vorarming van andere klassen, dan komt het toch weer op
haar zelve terug. Het organisme der maatschappij is hiervoor te gevoelig. Een deel kan niet lijdon zonder het andere.
Zoo zullen op vele plaatsen langs dezen weg de noodige
arbeidskrachten gaan ontbreken. Op deze wijze zal zich
de Nomesis doen gevoelen van de verkeerde politiek, die
men gemeend heeft er te moeten volgen. De grondeigenaar
staat verder ten onzent nog aan een ander gevaar bloot.
Als wij hier hadden eeno algemeene volksvertegenwoordiging, in dien zin dat al de gedachten , die in het voik
leven , hier hare organen vonden , dan twijfel ik n i e t , of
men zou hier spreken over andere middelen om de weivaart bij ons volk anders te verdeelen. Tegenover de
handhaving van een invoerregt op landbouwproducten
zou, zonder twijfel, verdedigd worden een uitvoerregt,
misschien zóó hoog, dat het met een verbod van uitvoer
gelijk zou staan. Die maatregel, dio geheel in hot kader
valt van do maatregelen waartoe do Regering zich thans
geregtigd acht, en die niet uit hot socialistisch stelsel is
ontleend, wordt door velen wenscholijk geacht. Ik sta dit
niet voor. Ik meen dat zij niet alleen de welvaart van den
' landbouwer zou vernietigen, maar aan de geheele maatschappij een govoeligen slag zou toebrengen. Maar eenzijdig
klassenbelang huldigende wekt men voorstandors van het
tegenovergestelde klassenbelang.
Do min gunstige toestand van eon deel van het volk ligt
evenwel ook niet alleen daarin dat zij hare levensbehoeften
onvoldoende kan bevredigen. Om eon gobruikelijk woord te
nemen , doch in anderen zin dan de partij waartoe de vorige
geachte spreker behoort haar bezigt: de mensch leeft niet
bij bruod alleen. E r zijn èn door het Christendom èn door
de revolutie — want beiden kunnen in dat opzigt in één
adem genoemd worden — beginselen van vrijheid on gelijkheid verspreid, waarop ook gelet moet worden. Het
gaat niet, op den duur eene enkele klasse met den last
der militaire dienst te bezwaren en den algeineenen schutterspligt eene doode lotter te doen blijven; het gaat niet
a a n , hen die het bewustzijn hebben dat hunne belangen
door het Staatsbestuur worden behandeld en zelfs worden
benadeold, buiten allen staatkundigen invloed te laten. Dat
is een punt, waarop de heer Wintgens niet genoeg gelet
heeft, toon hij sprak over de revolutie van 1795 hier te lando.
Wanneer men den heer Wintgens hoort, dan is het als
of Je revolutie hier geen oorzaak had. Wij hadden volgens
hem alles ; wij hadden ons historisch regt slechts to ontwikkelen , dan hadden wij alle voordeden , die de revolutio geven kon. Wij hadden ook burgerregtelijke gelijkheid.
Maar is die op den duur voldoende ? Het tegendeel heeft
de rovolutie op het laatst der vorige eeuw geleerd. Men
wilde ook staatkundige gelijkheid. Het was vroeger voldoende om Katholijk of Mennoniet te zijn om uitgesloten
te worden van allen staatkundigen invloed. Die staatkundige gelijkheid kan men op den duur niet onthouden. Destijds onthield men die om redenen van godsdienst, nu
omdat men geeno directe belasting genoeg betaalt. De reden
der rovolutie blijft bestaan zoo lang de staatkundige gelijkheid niet in het leven treedt. Het is wenschelijk te
zorgen dat in tijds de bakens worden verzet.
Door de gemeenschappelijke uitsluiting van staatkundige
regten is er in den rovolutiotijd een politiek bondgenootschap ontstaan tusschen twee heterogene partijen, dat
eerst in onze dagen wordt opgelost, het is het bondgonootschap van alle dissenters op godsdienstig gebied. Er
is een algemeene strijd geweest van alle dissenters tegenover de voorstanders van de uitsluitende politieke regten
van de leden der Gereformeerde Kerk. Dit heeft eene zamenwerking doen ontstaan tusschen Katholijken en andere
dissenters, die gedurende eene reeks van jaren grooten
invloed heeft uitgeoefend op den staatkundigen toestand
van ons land, ook op de verkiezingen. Dit bondgenootschap
is opgelost. Terwijl door de andere dissenters eenvoudig
voor vryheid en gelijkheid voor allen gestreden w e r d , werd
door de Katholijken alleen voor vrijheid en gelykstelling
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voor zich gestreden. Nu deze verkregen i s , komt haar
strijdig beginsel wederom op den voorgrond. Ik goloof althnns, dat de Katholijken in ons land, gebonden aan den
Syllabus, voortaan eene andere politiek zullen volgen. In
allen gevalle is in den laatsten tyd do zamenworking
der dissenters verbroken. Lettende op do beginselen der
Katholijken betreur ik dit verbroken in geenen deele.
Maar te gelijk met die verwijdering ontstaat toenadering
aan de andere zijde, dio ook reeds van vroegere dagteekening i s , namelijk tusschen de liberalen tot welke ik
behoor, en de partij die in 1837 en volgende jaren bogonnon is zich van do Hervormde Kerk af te scheiden en die
nu de Hervormde Kerk als haar uitsluitend terrein tracht
te veroveren. De voorstanders van eene bevoorregte Gereformeerde Kerk zijn langzamerhand uitgestorven, en met
genoegen hoorde ik ook van de vorige sprekers , dat zij niet
willen herstel van eene bevoorregte godsdienst. Vroeger
streed die partij voor de godsdienstige kleur van het staatsonderwijs, voor onderwijs van wege den Staat in de godsdienst, voorden bijbel, namelijk den Protostantschen bijbel
in de school. Dat programma is verlaten en sedert eenigen
tijd strijdt do Startkaard-partij niet meer voor het Christelijk
karakter der Staatsschool, maar voor de vrije school. Hare
leus is daarnevens: herovering van het gebied der Kerk op
de pai tij door haar gequalificeerd als do synodale.
Eene gewigtige quaestie, vooral voor hen die myne rigting zijn toegedaan, is of men, sprekende van de vrije
school, deze mede beoogt ter opleiding in het naturalisme
of, gelijk zij het noemen, in het ongeloof'. Ik deed eens die
vraag aan een van de corypheen dier rigting; zij scheen
hum geheel nieuw, althans zij verraste hem, maar het
antwoord was bevredigend; en naar hetgeen ik van de
vorige sprekers hoorde, meen ik dat ook zij die consequontie aannemen; dus de vrije ontwikkeling van alle
rigtingen , ook van die welke niet meer vallen in het kader
van godsdienstige rigting; — eene aanvaarding van den
strijd tegen het naturalismo, zonder eenige inmenging van
den Staat, eendragtig in de overtuiging; dat wat waar is
zal zegevieren.
Komt hierin de AS'tartdaard-ptirtij overeen mot de eischen
van het liberalisme, zoodat de vrees voor andore bedoelingen niet behoeft af te schrikken, dan is eone zamenwerking dier rigtingen in den lande — in do Kamer durf
ik niet mot zekerheid zeggen — to verwachten.
Ik neem do vrijheid te horinneren dat ik in 1869 in gelijken zin heb gesproken; over de anti-revolutionaire partij
sprekende heb ik toen gezegd: n Ik onderscheid in die
rigtinsr twoo kategorien. Vooreerst de conservativon met
een Christelijken mantel om — en van deze verwacht ik
niets — en ten tweede die werkelijk Christelijke mannen
die een open oor hebben voor hetgeen een eisch is van
regtvaardigheid."
Mijne zienswijze is alzoo niet ontstaan uit de jongste
politieke gebeurtenissen.
E r is vooral eeen gowigtig puut hetwelk de rigting van
het liberalisme dat ik voorsta gemeen hoeft mot do Standaardpartij. Dio partij is ook ontstaan , naar mijne meening,
uit de omstandigheid, dat de kleine burgerij van invloed
was beroofd. Zij heeft het terrein waarin zij het meest
belang stelt: do K e r k , heroverd, door de toepassing van
het algemeen stemregt in de Hervormde Kerk. Maar nu
staat haar, om die overwinning te voltooijen, iets in den
weg, namelijk den band die nog altijd bestaat tusschen de
Synode en den Staat. Gaat men nu na wie de zoogenaamde synodalen zijn , dan zal men, geloof ik, bevinden,
dat deze rigting vrij wel bestaat uit diegenen van de liberalen, die van geene uitbreiding van het kiesregt willen
weten. De kleinere burgerij doet op dit oogenblik haar intogt
in het staatkundig leven langs een eenigzins vreemden weg.
Wij, de politieke woordvoerders voor hare belangen, wij
staan te kloppen aan de deur van uitbreiding van het
kiesregt, maar dat deel van haar dat in de eerste plaats
haren invloed in do Kerk wil heroveren, staat te werken
op het punt waar Kerk en Staat elkander raken. Nu, geloof ik dat de overeenstemming tusschen de liberalen en
deze kerkelijke partij ontstaan kan, wanneer de laatste.
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nu zij hare wankelende schreden ook op politiek gebied —* misschien zog ik beter vroeger door eene commissie —
zet, ook aan de anderu deur dio ik bjdooldo aanklopt. zijn neergeschreven.
Wanneer op die wyze eenmaal eonigo zamonwerking is
In mijn gedachtengang zou een voorstel tot herziening
onstaan tusschen de active liberalen die horvorming willen van de Grondwet echter niet mooten zijn eone poging
op oekonomisch gebied, ten eindo do positie van onzen om de Grondwet geheel ten ondorste boven te werpen. E r
stedelijkon middenstand on van den werkman te verbeteren, zijn daarin te veol '.roede zaken en daarop zijn to veel
en do rigting die nu op kerkelijk gebied haar invloed doet levensvatbare organisation gebouwd , om haar wodor geheel
gevoelen, dan zal deze blijvende kunnen worden, on een te herzien. Mijns inziens zou do grondwetsherziening op hot
veel beter bondgenootschap worden dan de zamenwerking tegenwoordig standpunt vooreerst moeten dienen om aan de
in 1848 tusschen de Katholijken en de liboralon hoeft ge- zaük van hot kiesregt voor good oen einde te makon. Dio
vormd. Ten eindo mijne gedachten duidelijk uit te drukken herziening zou wat dit punt be'reft mooten worden gerigt
wil ik er dit aan toevoegen, dat er van goenen overgang tegen de beide hoofdbopalingon dio daaromtrent in de Grondonzerzijds tot de zoogenaamde Standaar dpAVty sprake kan wet voorkomen, dat zijn die waarin hot bedrag van den
zijn, maar dat deze, wanneer zij eene politieke partij wil census en het verband tusschen don census voor de kiezers
worden en een politiek programma wil ontwerpen, vanzelf voor gemeenteraden en voor de Vertegenwoordiging zijn
aan onze zijde komt te staan. Het gaat natuurlijk niet aan nedorgelogd. En voorts zou zij de wijziging gemakkelijker
eene partij die een zoo groot vorledun heeft als de liberale mooten maken. Wannoor in Pruiss in bijv. eene wet, w a a r partij en die op staatkundig terrein hare sporen verdiond aan behoefte i s , met de bepalingen der grondwet strijden
heeft, vast te koppelen aan eene partij die pas op staat- zou, moet niet de togenwoordigo bohoof to maar het grondkundig terrein aan den toestand van een embryo is ont- wetsavtikel wijken. Dit wordt dan eerst door dezelfde wetwassen.
gevendo magt veranderd. Dien weg zullen wij ook moeten
Ik twijfel niet of de pijnlijke operatie, aangevangen door betreden.
den heer Groen en in deze Vergadering voortgezet door
Ik heb hiermede in hoofdtrekken aangegeven, weikozijn
den heer Wintgens: afscheiding van de Christelijke lior- do hoofdgronden van het regt van bestaan van eene meer
vormingsmannen van de conservative partij, zal ook op active liberale partij, dan zich tot dusverre bij het adres
onze partij moeten worden toegepast, namelijk de afschei- van antwoord heeft doen kennen.
ding van de partij der maatschappelijke hervorming van
Nu vloeit daaruit noodwendig voort eone vraag aan het
de conservative elementen onder de liberalen.
Ministerie. In hot algemeen heb ik tot dusver nimmer
Dit is mijns inziens de eonige weg om tot zuivere toe- politieke oppositie gevoerd, dat wil zeggen ik heb nimmer
standen te geraken. E r moet eene afscheiding plaats heb- getracht door mijne stem over een ontwerp een Minister
ben tusschen hen, die voor alles boheorscht worden door te doen vallen. Ik heb alleen gestemd over do mo'rites
den wensch om de belangen der overheerschende klasse van een voorstel. Ik kan dit te gemakkelijker omdat
te ontzien, en hen dio naar do eischen van billijkheid en tot dusver do Ministers, die aan de groene tafel zaten,
regtvaardigheid hervormingen, staatkundige en ookonomi- mij uit een algemeen politiek oogpunt vrij koud lieten.
scho, trachten tot stand te brengen.
Moer on meer dringt zich nu op dan voorgrond het vraagDit is eene operatie, waartegen van de zijde van het stuk van do uitbreiding van het kiesregt. Die vraag is
centrum allerlei bezwaren zullen worden gemaakt. Van hier het eerst in do Kamer gebragt bij oen amendement
die zijde zal men de groote liberale partij willen haud- van de overzijde. Dat amendement is ter zijde gesteld
haven. Tot die oartij wensch ik echter oen paar vragen omdat het bij de zaak , dio toon in behandeling was , niet
te doen: Sommigen van u willen de deur voor het kies- te huis behoorde. Van dezen kant werd echter dadelijk
regt niet open maken, anderen wel. Hoe wilt gij tot een door meerdere instemming mot het beginsel geopenbaard.
Do Regering heeft zich ook dadelijk daarbij aangesloten
resultaat komen ?
Ik heb reeds meermalen van hier gezegd, dat de tegen- en do hoer Fock heeft zijn consus-voorstol aangekondigd
stand geene andere gevolgen heeft dan dat er moer voor- en kort daarna ingediend. Dat voorstel is toon bestreden
standers moeten worden opgoroepon. Da bestaande toe- door oen doel der liberalen onder leiding van Thorbecke
stand kan niet blijven; hij is in den tegonwoordigon toestand Dat is, geloof i k , eene der grootste fouten in don laatsten
van Europa onhoudbaar. Naar mate men de deur langer tijd van Thorbecke's staatkundig leven begaan. Hij is
digt houdt, zal men dio met grooter aandrang openduwen. opgetreden evenwol zonder het ontwerp Fock in te trekAan hen, die de zaak van het kiosregt niet tot oene ken. Aan de regering zijnde hooft hij de noodzakelijkheid
oplossing willon brengen, vraag ik : Hoc lang wilt gij nog gevoeld om denzelfden weg in te slaan dio door den heer
Fock was betreden. Het ministerie Fock diende in een
in de tegenwoordige tegenstrevende houding volharden?
In 1869 kon de door Minister Fock voorgestelde be- census - voorstel on een voorstel tot het invoeren van eene
schoiden stap groot genoeg geacht worden. Nu niot meer. inkomstenbelasting. Het Ministerie Thorbecko diendo in eene
Maar nog behoeft men niet buiten de grenzen der Grond- inkomstenbelasting, maar appuijeerdo ter elfder ure da',
wet te gaan. Doch nog slechts zeer korten tegenstand, en voorstel met de bekende census-nota. N a het mislukken
slechts uitbreiding van het kiesregt met wijziging van de van deze wijzo van oplossing der quaestio trad dit MinisG r o n d w e t , zal kunnen voldoen. Dit laatste standpunt heeft terio op. Het hooft ook de zaak ter harte genomen. In
zelfs veel voor. Het heeft zijn voordeel om wanneer men het vorige j a a r heb ik bij het adres-debat eene korto
de zaak tor hand neemt, die in eens goed te maken. uiteenzetting gehad mot de Regering. Ik heb alleen geZonder nog bepaald voorstander te zijn van dat programma , vraagd , met verwijzing naar do quaestie van den consus,
is het toch mijne aandacht niet ontgaan, dat in den laatsten vriend of vijand? De Regering heeft geantwoord vriend.
tijd meermalen de Grondwet voor ons een knellend keurslijf Het census-voorstol trad op den voorgrond. De belastingis geweest; het is een nadeel van hotgoen de hervormende hervorming zou daarna volgen.
rigting bereiken wil, dat zij bij het maken van hare plannen
Door verschillende Ministors werd de gedachtengang
altijd gebonden is aan eonige regelen van do Grondwet, gesteund, die mijnerzijds werd ontwikkeld , maar ter kwador
regelen , welke Thorbecke bij zijn leven zou genoemd hebben uro schijnt er later in het Ministerie weifeling te zijn ontn wegwijzers zonder wegen".
staan , ten aanzien van het wenscholijke om dio gedragslijn
Wij hebben in het vorig zittingjaar drie groote zaken to blijven volgen. Eerst heeft men gewacht met de indiening
ter hand genomen: uitbreiding van het kiesregt, de reg- van het census-voorsjel — het is daardoor te laat geterlijke organisatie en de militaire wetgeving. Bij alle werd worden om bij de verkiezingen te kunnen werken —
met moer of minder regt de klagt gehoord, dat ze met en een ander groot ontwerp, do regterlijko organisatie, is
behoud der Grondwet niet te regelen waren. Hot kon dus voorgeschoven. Ik heb mijn best gedaan het tot eene
m. i. geene verwondering baren, wanneer men zegt: wij behandeling van het census-voorstel te krijgen, maar zij,
willen niet langer aan dien band gebonden zijn ; wij moeten die zich vrienden noemon van het Ministerie, hebbon het
te rade gaan met de eischen van dezen tijd en niet met de wenschelijk geacht de zaak uit te stellen en een nader
regelen van de Grondwet, die door een vroeger geslacht onderzoek uitgelokt.

56
7DE Z I T T I N G . — 23 S E P T E M B E R .
1.

Ontwerp-adres

van antwoord op de Troonrede.

Welke is nu de stand der zaak ? — welke zijn de bodoelingen der Regering ten aanzien van dit onderwerp ? —
Ik doe deze vraag, maar men nieene niet dat ik zoozeer
een bevredigend antwoord daarop wensen. Ik verlang
alleen dat de Regering partij kieze vóór of' tegen; vóór
het conservatief liberalismus van den heer Wintgens, dat
i s , alles doen, maar geen census-hervorming, of' vóór de
voorstanders van de census-hervorming, dat i s , voor alles
verplaatsing van het zwaartepunt van dèn politieken invloed
in ons land.
Wanneer do Regering mogt besluiten hot laatste te doen ,
dan heb ik aan haar alleen deze uitnoodiging: doe het dan
met de trilogie welke door den heer Wintgens aangeprezen
is, met geloof, met hoop en met liefde.
De Jieer . H e y d e n r i j e k : Mijnheer de Voorzitter, ik
was volstrekt niet van plan om deel te nemen aan het
wijdloopig debat gisteren door den geachten afgevaardigde
uit de residentie geopend. Intusschen dwingt een enkele
uitdrukking, zoo aanstonds door den heer van Houten gebezigd. mij tot het in het midden brengen van een enkel
woord, dat echter, uit den aard der zaak, zoer kort zal
zijn en slechts moet aangemerkt worden als een protest.
Die geachte spreker is wederom teruggekomen op d e ,
ik mag wel zeggen, afgezaagde bewering, dat de Nederlandsche Katholijken, gedreven door den Syllabus, het terrein
van regt en vrijheid voor altijd zouden hebben verlaten.
Mijnheer de Voorzitter, in welk een moeijelijk parquet
brengt nu die bewering? Indien ik den geachten afgovuardigde vraag om zijne bev ering met bewijzen te staven,
dan wordt hier een debat geopend, dat reeds meer dan
eens is gevoerd, en zou, ten slotte, waurschijnlijk nog
i k , het verwijt beloopen van hier een nieuwen twistappel
en nog wel een van de ernstigste soort, in de Vergadering te
hebben geworpen. D<it gaat niet aan. Ik zal mij dus bepalen tot eene vernieuwing van mijn vroeger protest tegen
de bewering van dien geachten afgevaardigde en de V e r gadering verwijzen naar de uitvoerige di.-ciissie op dat punt
gevoerd, zoo ik mij niet vergis in December 1868; een
discussie inzonderheid gevoerd, zoo ik mij alweder niet
vergis, tusseben de heeren Jonckbloet en van der Does do
Willebois.
Ik geloof op die wijze het best mijn regt en dat van
mijn kerkgenootschap te conciliëren mot die politieke omzigtigheid en bedaardheid , welke zoozeer in deze Vergadering noodig zijn.
Hiervan afstappende, bepaal ik mij verder tot het vernieuwen der vra»g die ik mij gisteren veroorloofde aan do
Regering te rieten, daar het antwoord op dio vraag mij
niet zeer afdoende scheen.
Ik heb gisteren gewezen op hetgeen do Minister van
Justitie in do Eerste Kamer heeft gezegd omtrent de politiek der Regering en de wetten o!' maatregelen omtrent
welke eon vrij voldoende overeenkomst zou bestaan en
welke wetten en maatregelen alsdan door deze Regering
nog zoudon worden ingediend.
Ik preciseer nu nog bet een en ander. Naar het mij
voorkomt is de Regering, na al hetgeen gebeerd i s , niet
meer in staat de regeling van de defensie, de census-quaestie,
de belasting-hervorming en de regterlijke organisatie op
nieuw ten tapijte te brengen. Intusschen kan ik mij in
zoover daarin vergissen , dat de Regering zich nog wel bij
magte rekent om voorstellen omtrent al die belangrijke
onderwerpen en andere soortgelijke van ingrijpenden aard
te doen.
I s dit nu het geval, en daaromtrent hoop ik van den
Minister oen kategorisch antwoord te mogen ontvangen ?
Mogt een en ander bevestigend door Zijne Excellentie
worden beantwoord , dan zou ik mij genoopt zien te stemmon
tegen do strekking van het adres van antwoord.
Indien integondeel de Regering met even zooveel woorden,
erkent alleen aan te blijven voor Atchin en verder geen
maatregelen van eenig gewigt te zullen voorstellen; indien
de Rogering zich dus, behalve wat betreft de quaestie met
Atchin, slechts beschouwt als een cabinet d'affaires, dan,

(Algemeene strekking.)

in dat laatste geval, zou ik meenen my bij de strekking
van het adres van antwoord te kunnen neerleggen.
Dan toch is de positie deze: dat de Regering alloen voor
een speciaal geval aanblyft, na regeling of afloop waarvan
hare reden van bestaan van zelf zou ophouden, en voor het
overige zou de Regering verklaring van haar onvermogen
hebben afgelegd. Onder die omstandigheden beschouw ik
een gekleurd adres van antwoord niet wenscbelijk.
Dien ten gevolge, Mijnhoer de President, wenschte ik,
indien het niet te veel van uw geduld gevorderd is, mijne
vraag nog eens te herhalen : wat vorstaat de Regering door
wetten of maatregelen, waaromtrent voldoende eonstemmigheid van gevoelen bestaat, en welke zij van plan is
ons voor te dragen ?
D e vergadering wordt voor eon kwartieruurs geschorst.
N a de hervatting der zitting wordt de beraadslaging
over de algemeene strekking van het ontwerp-adres van
antwoord op Troonrede hervatDe heer K a p p e y n e v a n d e C o p p e l l o , lid der Commissie van lïeaactie: Mijnheer de President, hoe belangrijk
de gehouden debatten ook gevi eest zijn, hoe veel nieuws
zij verspreid hebben over de verhouding die tegenwoordig
tusschen de staatkundige partijen in ons land bestaat, hoe
veel nieuwe benamingen zelfs zij ons hebben geleerd, met
dat alles mag ik, als lid der Commissie van Redactie, mij
niet inlaten; ik heb daarover geen oordeel te vellen; ik
heb mij niet te verklaren of ik al dan niet behoor tot hetgeen men genoemd heeft de synodale partij of andero partijen. Alleen heb ik te verduidelijken, waar zij mogt zijn
misverstaan, te verdedigen, waar zij is aangevallen, de
algemeene strekking van een zeer eenvoudig adres.
En wanneer ik mij nu afvraag, wat er tegen die algemeene strekking aangevoerd werd, heb ik slechts te doen
met één enkelen spreker, dien uit Arnhem. W a n t , schoon
ook dio uit Nijmegen zich nog niet verklaard heeft of hij
zich vereenigde met do algemeene strekking, zoo liet hij dit
afhangen van hot antwoord, dat hij van de Regering zou
bekomen.
Het spreekt van zelf dat ik niet weten kan , wat hem
zal worden goantwoord ; maar wanneer hij om die reden , om
dat antwoord, di-.t hij later van de Ministers krijgen zal,
de algemeene strekking van dit adres zal verwerpen, en
wanneer hij anderen mogt medesiepen en aldus zijn doel
mogt bereiken en er eene andere Commissie wordt benoemd , dan hoop ik dat hij die Commissie althans niet
brenge in dezelfde moeijelyke positie als deze, want wanneer de goedkeuring, die de Vergadering aan do algemeene strekking van een adres zal hechten , afhangt van
het antwoord, later door Ministers te geven, drtn is geene
commissie in staat een adres to ontwerpen. Niemand kan
toch weten wat leden aan Ministers zullen vragen en wat
Ministers aan leden zullen antwoorden. Ik geloof dus niet,
dat het antwoord, door eon Minister te geven, het votum
mag bepalen, door dien afgevaardigde over de algemeene
strekking van het adres uit te brengen.
Ik heb derhalve alleen to doen met den afgevaardigde
uit Arnhem. Hij had twee bedenkingen. De eerste w a s :
Indien de Kamer de algemeene strekking van het adres zal
hebben goedgekeurd, zullen amendementen , .met die algemeene strekking in strijd , niet meer kunnen worden toegelaten. Ik verheug mij in dio erkentenis, te meer omdat
zij voor het vervolg de taak der Commissie zal vergemakkeiijken ; want is dan eenmaal de algemeene strekking
goedgekeurd, dan verwacht ik van do loyauteit van dien
geachten afgevaardigde, dat hij ijverig met de Commissie
zal medewerken om alle amendementen te weren die met
de algemeene strekking niet vereenigbaar zijn, ook al
zouden zij overigens zijne goedkeuring hebben weggedragen.
Als hij dus onderstelt, dat geene amendementen zich met
do algemeene strekking van het adres zullen laten vereenigen, ligt daarin dat het adres gaaf moet worden aan-
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genomen of verworpen, maar dat amendementen ongeoorloofd zouden zijn.
Doch is nu dn vrees om zich de handen gebonden te
zien door een besluit van de Vergadering omtrent de algemeene strekking, genoegzaam om die algemeene strekking
ai' te keuren? Dat zal altijd het geval zijn. Een besluit
van il.) Vergadering omtrent de algumoone strekking zou
niets beteekeoen als hut niet de geheele Kamer en dus
ook de minderheid bond. Maar als men nu zegt: » D e
goedkeuring MUI du algemeene strekking sluit amendementen
uit en ovenwei wil ik niet dat door die goedkeuring mijne
handen zullen gebonden worden", wanneer zal dan ooit
een adres mogelijk zijn ? want tegen elk adres zal dezelfde bedenking kunnen gemaakt worden; men zal altijd
vinden dat daardoor de handen worden gebonden. Als de
geachte afgevaardigde bepaalde amendementen had golbrmuleerd en had aangeioond waarom hij die in den tegenwoordigen stand van zaken wenschelijk achtte, maar dat
de aanneming van die amendementen door de algemeene
strekking werd belet, dan zou ik het laten golden. Maar
alleen te zeggen: » Het besluit der Vergadering zou mij
binden en ik ben een liefhebber van ongebondenheid",
dat zou ik meeneu dat niet opgaat.
De hoofdbedenking evenwel van den geachten afgevaardigde is deze, dat het adres van antwoord niet overeenkomstig zou zijn met de waardigheid van de Kamer, omdat
het niet datgeen inhoudt wat die afgevaardigde daarin
juist zou verlangen. Hij meent namelijk, dat de Commissie
zich heeft geplaatst op een verkeerd standpunt, dat zij
gedaan heeft wat ongelukkig juist hij heeft gedaan, dat
zij, zoo als hij liet uitdrukt, het oog op de Ministers hoeft
laten vallen. Neen. dat is eene natuurlijke, individuele
praeoccupatio van den geachlen afgevaardigdo. De Commissie bad op iets anders te letten. Zij hoeft uitsluitend
gelet op de Kamer on aan de Ministors niet gedacht. Zij
heeft getracht oen adres te ontwerpen, waarmede de gansohe Kamer zich voreenigen kon, zonder to vragen wat daarvan de invloed op do gezondheid van het Ministerie zou kunnen
zijn; want de geachte afgevaardigde, een politiek geneesheer
bij uitnemendheid, is over den toestand van het Ministerie
bezorgd; hij acht het gevaarlijk ziek en wil den dood er
van niet verhaasten. Wel, dan scliryvo hij rust voor. Zal
dit adres zulk een gerucht in den omtrek van het Ministerie
maken , dat die zieke spoediger sterven zal ? Ik geloof het niet
en dit schijnt toch ook niet het ware bezwaar te zijn. Het
wezenlijk bezwaar van don medelijdenden geuoesheer schijnt
toch eigenlijk dit te zijn, dat hij in het adres geen geneesmiddel voor den zieke ziet; maar ook dit ligt in ons adres
niet; wg hebben noch willen stellen een schild tusschen
Regering en Kamer, noch een wapen tegen de Regering
smeden, maar hebben ons adres eenvoudig ingerigt met bet
oog op hetgeen, blijkens de ervaring, de Kamer regelmatig
verlangt, een stuk dat iedereen kan aannemen met eerbiediging van elks staatkundige beginselen; partij kiezen
voor niemand, ziedaar bet karakter van het adres. Wil
de geachte spreker dit een onopregt adres noemen, ik kan
er niets aan doen. Ik geloof gaarne dat, als ieder lid der
Kamer in een adres zijno individuele meening uitsprak , het
adres veel opregter zou zijn, maar zulk een adres zou nooit
do goedkeuring erlangen van de meerderheid van een gezelschap, zameugesteld als het onze, waarin iedereen eeno
andere meening schijnt toegedaan en waar men nog niet
eens weet welke do uiteeulooponde, welke de verbondene
rigtingen zijn. Deze Kamer kan uu-t vrij algemeene sternmen slechts een adres aannemen , waarin niets anders staat
dan hetgeen een ieder kan en wil beamen.
Maar is dan zulk een adres zoo onbeduidend ? De geachte spreker uit Arnhem is getreden in ecne dogmatische
analyse van troonreden ; volgens hem hebben zij een historisch en een prophetisch deel. Het historisch gedeelte acht
hij niet belangryk , dat wist iedereen. Op dien weg zal ik
den geachten sprekor niet volgen ; dat was ook niet de geest
der Commissie. Wanneer de Koning ons komt verklaren
dat do toestand van het land gunstig i s , wanneer hij betuigt dat hij b\j zijn bezoek in het Noordeu en in het
Zuiden des lands overal teekeneu van welvaart gezien en
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overal bewijzen van verknochtheid ontvangen heeft, wanneer hij ons verzekert dat 's lands geldmiddelen in bloeijenden toestand verkoeren , en wat dies meer zij , kan men
dan met den geachten spreker uit Arnhem zeggen : dat is
onbeduidend , dat alles wisten wij wel en heeft voor ons
niet het minste belang? Is de verklaring in ons adres van
antwoord — de éénige constitutionele gelegenheid voor de
Kamer om regtstreeks tot den Koning te spreken — waaruit
blijkt dat de Kamer van hare zijde evenzeer de welvaart
van het land op prijs stelt, dat ook zij zich verheugt d a t ,
welke ook onze politieke verschillen mogen zijn, er een
onverbrekelijk hechte band bestaat tusschon de natie en den
Koning — is dit dan zóó onbetoekeuend , zóó beneden
do waardigheid der Kamer , dat het haar in do oogen der
natie moet verlagen ? Kan de Kamer haar aanzien alleen verhoogen door voortdurend haar tijd te verspillen aan politioke
debatten , waarvan het gevolg niet anders is dan dat do
regeringon verdwijnen , maar de regeringstnak onafgedaan
blijft? Do Comntissio heeft zich opeen gansch ander standpunt geplaatst dan de geachte spreker uit Arnhem
Maar er had moeten gevraagd worden naar wetten. Als
men eenvoudig wilde vragen om wetten , noodig tot uitvoering der Grondwet of tot regeling van onderwerpen,
waaromtrent iedereen voorziening verlangt, er zou eene
groote lijst hebben kunnen gemaakt worden. Maar wat
zou zulk eene lijst in het adres gebaat hebben, wanneer
men de wetten dio aangeboden zijn , niet begint af te doen ?
De geachte spreker vergeet dat wij leven onder oen Reglement van Orde dat den regel » sluiting is stniting" heeft
afgeschaft, en ofschoon de geachte spreker weinig ingenomon
is rui t dat Reglement, wil hij dien regel toch ook niet weer invoeren. En waarom behoeven wij to vragen naar wetten die
bij de Kamer aanhangig zijn ? Waarom behoeven wij te vragen
naar eene vestingwet, die geenszins door de Regering is
ingetrokken ? Waarom zouden wij naar andere door den
geachten afgevaardigde bedoelde wetten vragen? Een dergelijk verlangen zou, geloof ik, op dit oogenblik meer dan
ooit ongepast zijn, want wij zouden dan voor een doel
vragen naar hetgeen wij reeds hebben. Wil men, boven
hetgeen wij reeds hebben, vragen naar andere wetten,
waarom dan do begrooting niot afgewacht? Dadelijk zal
een onderlinge strijd kunnen ontstaan. Do een zal deze, de
ander gene wet begeeren. De geachte spreker noemde do
wet op het hooger onderwijs. Die is door de Grondwet
voorbeschreven. Wanneer de Koning zijne belangstelling
verklaart in het openbaar on bijzonder onderwijs, en de
Kamer daarop antwoordt, dan zijn iu die woorden even
good het hooger als het Inger onderwijs begrepen. Waarom
nu op de indiening van eene wet op hot hooger onderwijs
aangedrongen ? Omdat do geachte spreker die wet bij voorkeur van o e n Regering wenscht te ontvangen? Of meent
hij door op dergelijke wet aan Ie dringen den grondslag te
kunnen leggen voor eene nieuwe Regering? Na al de moeijelijkheden die iedere Regering met die wet heeft ondervonden, zou ik dat struikelblok niet op nieuw op den weg
willen worpen. Maar wat daarvan zij: is er op dit oogenblik zoodanige urgentie voor eene wet op het hooger ondorwijs, dat men op dien grond de algemeene strekking
van het adres zou moeten afkeuren ?
De Kamer kent de verschillende soorten van adressen.
Men heeft bloote weerklanken, men heelt zelfstandige
adressen, men heeft wat het middon houdt. Do ondervinding heeft geleerd, dat het laatste de minst aanneaiolijke soort is van allen, want dan heeft men bij elke
paragraaph onvruchtbare discussien. Men komt niet rond voor
zijn gevoelen uit en zegt toch moer dan een groot deel der
Vergadering aangenaam is. Men heeft dus te kiezen tusschen blooten weerklank on zelfstandig adres, waarin een
programma van regeringsbeleid is neergelegd dat niet slechts
in woorden wordt uitgedrukt maar dan ook in daden meet
overgaan. Indien de geachte spreker uit Arnhem en zij,
die zijno leiding volgen , inoenen dat zij zoodanig programma
door de g n o t e meerderheid dor Kamer kunnen doen goedkeuren , het zal mij aangenaam zijn indien dit verkregen
kan worden wanneer de algemeene strekking van het adres
wordt ver worpen. Onze Commissie zag geen kans zulk
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eon programma te doen aannemen. Onze Commissie geloofde dat zij het meest zou handelen in den geest dor
Ktimer wanneer zij een adres aunbood dat ieder kon aannemen zonder daardoor in hot minst iets te praejudicieren ,
dat geen kracht zou geven aan eonige staatkundige partij,
maar dat van den anderen kant zal getuigen dat boven
alle staatkundige verdeeldheid in Nederland, de band tu-schen Vertegenwoordiging en Kroon zoo hecht is dat wat
men zegt in andere landen onmogelijk te zijn, hier zonder
schade kan geschioden. Alleen in dien goest is het adres
opgesteld en in dien geest wensch ik dat de algemeene
strekking zal wordon goedgeKeurd.

(Algemeene strekking.)

delsregt, krygs- en belastingzaken, kiesregt en dergelijke
moer? Daar komen wy geen stap mede vooruit, en dat
toont het gevaarlijke en verkeerde om die twee terreinen,
die geheel afgescheiden zyn en behooren te blijven , te willen
dooreen mengen.
Vorder is my tegengeworpen: gy spreekt van clericalisme;
niets is verder van ons verwyderd, wy zyn daaraan geheel
vreemd. Ik vraag: wie is. uw standaarddrager, wie houdt
uwe banier omhoog? Een predikant. — Wio heeft tot de
party waartoe ik bohoor en op my' in Jiet bijzonder zulk
eon heiligen aanval gerigt? Een predikant. Niemand van
do partij is ooit opgestaan om hot geringste desaveu te geven
aan dien aanval. Maar ik heb verder daden gezien in
verband met het programma van den Standaard en den
aanval van de Stemmen, handelingen by de verkiezingen.
Welnu, kan mon mij dan verwijten , als oi ik eene ongoregtvaardigde qualificatie zou hebben gebezigd ? Gy hebt, zeide
men tot mij , dat twistgeschrijf overgebragt in het Parlement;
gij hebt geen eendragt gepredikt. Eendragt is goed; ik
verlang niets liever dan tweedragt te weren; maar wanneer
men op die wijze wordt aangerand in een orgaan van eene
bepaalde rigting, dat niet wordt gedesavoueerd, wanneer
daarin eene gansche partij wordt gebrandmerkt en allen
zwijgen, dan zwijg ik niet, dan wacht ik nog het desaveu
van die partij.
Mijne Heeren , ik verlang niets liever dan eendragt, doch
niet ten koste van de politieke eer, niet met opoffering
van beginselen: ik vorlang eendragt onder de zonen van
hetzelide vaderland; maar als onberaden godsdienstijver
zich daartusschen werpt. dan zal ik hier in de voorste
gelederen blijven om mijne zwakke stem daartegen te
verheffen.

De heer W l n f g e n s voor de tweede maal het woord
gevraagd en bekomen hebbende , zegt:
Deze beraadslaging heeft, behalve haar praktisch dool,
ook eene eenigzins doctrinairo strekking. Wij hebben bijdragen hooren leveren — en ik heb het mijne daartoe
gedaan — om te komen tot eene pbysiologie van de partijen
in den Staat. Daaromtrent zyn meermalen in 't algemeen
belangrijke en ingeuieuso denkbeelden ontwikkeld: maar
voor onze Nederlandsche toestanden is het van bijzonder
belang, dat wy daaromtrent tot volledige klaarheid geraken :
dat wij daardoor komen tot eene meer gedefinieerde positie;
opdat men zich niet voorstelle hulp te verschaffen aan
of'hulp te erlangen van eene zijde, die daartoe niet gezind
is ; in éën woord, dat men elkander klaren wijn schenke.
Ik heb eene poging gedaan om aan te wijzen hoe ik
dien wederkeerigen toestand der partijen beschouw, en ik
heb het genoegen gehad van drie zeer geachte medeleden
daaromtrent de z :enswijze te vernemen, als ook die van
een ander geacht lid , steeds getrouw voor zijn gevoelen
optredende en het onoaiwondend verdedigende.
Maar er i< bovendien eene zeer aanzienlijke fractie in
De heer d e V r i e s , Minister van Justitie: Mynheer de
deze K a m e r , die gezwegen en niet gezegd heeft wat op Voorzitter, de geachte spreker uit Arnhem heeft tegen my
haar standaard te lezen staat; zij zwijgt, en ik ben niet eenige bedenkingen aangevoerd, en eonige vragen tot mij
in staat haar tot spreken te dwingen
gerigt waarop ik antwoord schuldig ben. Het eerste geDe geachte afgevaardigden uit Amersfoort, Utrecht en deelte der beraadslaging schijnt gisteren de aandacht van
Leiden hebben hunne beschouwingen medegedeeld omtrent dien geachten spreker to zijn ontgaan, bepaaldelijk wat
het gisteren hier door mij gesprokene ; ik ben hun daar- daarbij over het aanblijven van het Ministerie is gezegd,
voor ten hoogste dankbaar, maar gelijk de heer Groen anders zou hij zeker niet de beschuldiging, die vroeger
in der tijd plagt te zeggen — nog onvoldaan.
reeds weerlegd is, hebbon herhaald, dat het Ministerie
Dankbaar, omdat zij zich op ondubbelzinnige wy'ze heb- zich achter den naam des Konings zocht te verschuilen en
ben losgemaakt van dien heiligen aanval op eene rigting , alleen het welbehagen des Konings als roden van zijn aantot welke ik het mij steeds tot eer rekende te behooren ; blijven aanvoert. De opmerking is gemaakt, maar door het
zy hebben verre van zich afgeworpen eenig deelgenoot- Ministerie ten stelligste weersproken. Het Ministerie heeft
verklaard dat de reden van zijn aanblijven deze is: dat
schap aan dat bedrijf.
Onvoldaan. Ik ben niet vorder gekomen met de weten- geene andere rigting op dit oogenblik bij magte was, de
schap aangaande de beginselen dier partij ten aanzien van teugels van het bewind op te nemen.
de door haar steeds op den voorgrond gestelde onderwerHet Ministerie erkent dat het in het afgeloopen zittingpen. Ik heb zeer aandachtig geluisterd, om eindelijk te i j a a r niet bij de Vergadering dien steun gevonden heeft,
weten te komen wat men eigenlijk w i l ; en wat heb ik I welken het had gewenscht, maar de vraag doet zich nu
nu gehoord ? » Wij weten zeer goed wat we willen , maar voor : welke andere rigting zal opeen sterkeren steun mogen
het is nu nog niet de tijd om u de formule te geven ; we j rekenen en uitzigt hebben op eene meerderheid , die haar een
zijn het allen eens over de zaak, doch het is nog do tijd I duurzaam bestaan verzekert ? De Regering heeft met naniet om u te zeggen hoe."
druk die reden van haar aanblijven op don voorgrond geHet komt mij intusschen voor d a t , waar de gedachte steld, omdat zij overtuigd is van de verantwoording die
helder en duidelijk voor den geest s t a a t , daar niets ge- zij verschuldigd is. Zij wil die verantwoording geven , omdat
makkelijker is dan aan die gedachte eene uitdrukking te ! zij dan ook verwachten mag d a t , wanneer men meent dat
verschaffen. Voor zoo begaafde mannen als onder die j hare verantwoording onvoldoende i s , de Kamer van dat
rigting hier aanwezig zijn is dat toch geen bezwaar,
oordeel zal doen blijken , en dat oordeel en de wenschen
n Wij zijn het eens". Welnu , zegt ons waaromtrent.
welke zij vormt, zal brengen ter kennis daar waar zy tot
Verder hoorde ik do verwijzing naar wat ook mij zeer I eene betere oplossing der krisis leiden kunnen.
ter harte gaat, naar het Evangelie: niets buiten het KvanDoor den duur der ministeriele krisis is geene vertraging
gelie, niets buiten Christus. Wie zal dat niet onderschrijven ? I in de afdoening van zaken ontstaan , was door my gezegd.
Wiu zou zich niet gaarne onder zulk een standaard scharen ? I
De geachte sprekor heeft echter het tegendeel beweerd
Ieder onzer is bereid dat teekon tot het zijne te maken; j en als bewijs aangevoerd de wets-ontwerpen van myn
maar hier, in de Vertegenwoordiging komen wij daar niet Departement aan de Kamer aangeboden , welke door de
verder mede.
krisis buiten behandeling zijn gebleven.
Als wij in de Schrift lezen: gij zult niet stelen, gij zult
Ik geloof dat de geachte spreker zich daarin vergist,
niet moorden, gij zult niet echtbreken , gij zult geen valsche omdat juist die onderworpen niet zoo tot zijne specialiteit
getuigenis afleggen, en vooral ook, gy zult uwe overheden behooren. Welke zijn die onderwerpen ?
onderdanig zijn, dan beamen wij dat, zoo als ik hoop, allen;
1°. De aanvulling van art, 96 van hot Wetboek van
maar dat geeft nog niet hetgeen wij hier in hot Parlement Strafvordering. De Kamer had inlichtingen gevraagd , welke
noodig hebben. Wat beteekent dio verwyzing als wij aan Engeland moesten worden verzocht en niet konden
spreken over de zaken die hier te huis behooren, hnn- beantwoord worden vóór dat zeker wets-ontwerp in het
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Engelsche Parlement aanhangig, was aangenomen. Dat
wets-ontwerp is aangenomen 21 Julij, en daarna is het
antwoord met de verzochte inlichtingen aan de Kamer
verzonden.
2°. Een wets-ontwerp tot wyziging van de bepalingen
omtrent het pandregt. Daaromtrent was door de Kamer
een verslag nitgebiagt van dion a a r d , dat het my wenschelyk was voorgekomen do beraadslaging dio elders over
hetzelfde onderwerp zoude gehouden worden , af te wachten.
Ik heb dat gedaan, en nu is een gewijzigd wets-ontwerp
aan de Kamer ingezonden en kan het nader worden
onderzocht.
8°. Het wets-ontwerp over het overbrengen van de vrywillige jurisdictie.
Door het afstemmen van het wets-ontwerp betreffende
de regterlijke organisatie was in genoemd wets-ontwerp
eene wyziging noodig, omdat de afschaffing van de omolumenten der griffiers bij de regtbanken en kantongeregten
nu minstens weder verschoven was Het daarop betrekking
hebbend artikel moest worden herzien. Om dit te kuunen
doen werden inlichtingen gevorderd, dio nu worden ingewonnen.
En eindelijk het wets-ontwerp betrekkelijk de beperkte
handligting. In het Verslag van de Kamer werd de wensch
uitgedrukt dat dit wets-ontwerp zon behandeld worden na
dat over de overbrenging van de vrijwillige jurisdictie. Ik
heb geen reden gevonden om mij met die orde van werkzaamheden niet te vereenigen.
Het blykt dus dat het ten eenen male onjuist is te beweren dat de niet-behandeling van die wets-ontwerpen met
de ministeriele krisis in eenig verband zou staan.
De ware oorzaak waarom hot Ministerie teleurstelling
in de vorige zitting heeft gevonden — zeide de spreker —
is eenvoudig deze, dat de Minister zich op een verkeerd
standpunt heeft geplaatst. Het verkeerde standpunt is de
oor/aak. De Minister zou zich bij voorkeur geplaatst hebben op dit standpunt, dat hij de meerderheid van de Kamer
moest volgen en niet zelf nemen hut initiatief Maar ik
vraag den geachten spreker, die kennelijk heeft nagelezen
wat door hem ten vorigen j a r e is gesproken, of bij ook
niet had behooren na te lezen wat daarop door mij is
geantwoord, en of' hij dan niet zou gevonden hebben dat
ik toen stellig heb verklaard dat mijne overtuiging medebrengt dat de Regering niet zijn moet noch zijn kan dienaresse
der meerderheid, maar dat zij hare eigene beginselen moet
volgen. En nu vraag ik den geachten spreker, die er
verleden j a a r op wees dat de feiten hot moeten uitwijzen, waar de feiten zijn die aantoouon dat de Minister de meerderheid van do Kamer hoeft willen volgen
en dat hij niet zelf' het initiatief heeft genomen. Welke
door mij voorgedragen wets-ontwerpen dragen de blijken
van het volgen van de meerderheid, van niet te zijn voortgekomen uit eigen beginselen ?
Waar de gevoelens omtrent een onderwerp in verschillonden zin uiteenloopen , daar, heb ik gezegd, is de tijd nog
niet gekomen' om tot eene regeling te geraken, daar zal
men beter doen te wachten tot er meerdere overeenstemming is geboren. Wanneer om die redenen een wets-ontwerp
niet slaagt, dan is er alle reden om te veronderstellen dat
ook een volgend Minister niet slagen zal. Neen , zegt de
geachte spreker, gy doorgrondt de ware oorzaak niet; gij
verliest uit het oog dat wanneer het onderwerp werd
zamengesteld met meer bekwaamheid en met meor talent
werd verdedigd, het dan wel zou gelukken.
Ik geloof' dat de geachte spreker zich vleit met eene
ijdele hoop; ten minsto wanneer hij dit wil toepassen op
het wets-ontwerp betreffende de regterlijke organisatie.
Wanneer hier een nieuw ontwerp op de regterlijke organisatie werd voorgedragen, naar aller oordeel uitstekend
geredigeerd en met uitnemend talent verdedigd, ik moet
zeggen het zou maar weinig kans van slagen hebben.
Wanneer men op vroegere jaren terugziet zal de ondervinding het uitwijzen.
Ik spreek van de regterlijke organisatie omdat dat onderwerp uit mijn Departement is voortgekomen , en ik doe
het daarenboven omdat de behandeling van dit wets-ontwerp
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zulk een groot deel van de afgeloopen zitting heeft ingenomen. Ik zou gaarne zien dat een ander er de proef van
mogt nemen en vooral wanneer dio proef mogt gelukken.
Ik had daarom gaarne voor een ander plaats willen maken.
Maar ik geloof' dat de uitkomst voor den attenten beschouwer iets anders heeft geleerd, dat een andere weg
moot ingoslagen worden om tot verbetering to komen.
De geachte spreker zeide: >» Gy die bij uw optreden
raeendot uit te drukken de gevoelens van de meerderheid,
in overeenstemming te zijn met de rigting welke de meerderhoid in deze Kamer is toegedaan , van u is gebleken dat
gij met de meerderheid niet in harmonie zijt; gij kunt dus
gaan.
Is die waardering juist ? Is niet het beginsel van de wet
houdende de regterlijke organisatie, in art. 1 nedergelegd,
hier met eene groote meerderheid aangenomen? En is niet
mijn beginsel omtrent de afscheiding van en betrekking
tusschen het administratief en het burgerlijk regt, niottegonstaande een vrij warmen strijd, toch beslist zoo als
ik het had voorgesteld ? Is niet het groote punt omtrent
do gelijke beregting van do strafzaken, niettegenstaande
de talentvolle bestrijding onder andere van den geachten
afgevaardigde uit T i e l , toch zoodanig beslist dat de meerderheid aan mijne zijde is gebleven? Is het niet op het
appèl in strafzaken ook gebleken dat de meerderheid met
mij instemde, en evenzoo met het maken van den Hoogen
Haad tot hof van appèl ? Is niet op alle hoofdpunten
de meerderheid aan mijne zijde geweest? En toch is het
wets-ontwerp verworpen door byeenvoeging van verschiU
lende minderheden. Zie, Mijnheer de Voorzitter, dat dit
kan gebeuren, maakt dat er weinig kans is in den eersten
tijd weder eone geheel nieuwe regterlijke inrigting met
hoop op goeden uitslag voor te dragen. Maar daaruit leeren wy iets anders, en wol dat het by de tegenwoordige
zamenstelling der Kamer en bij het uiteenloopende der
tegenwoordig heerschende meeningen niet geraden is om
weder zoo veel verschillende vraagstukken in een wets-ontwerp tot oplossing to willen brengen, maar dat de ware
weg om tot verbetering to geraken — zij het dan ook niet
zoo omvangryk — is partiele herziening. Die uitkomsten
hebben dus bewezen de deugdelijkheid van het stelsel dat
ik in het algemeen heb op don voorgrond gezet.
De geachte afgevaardigde heeft wijJers, en hier in overcenstemming met den geachten afgevaardigde uit Nijmegen ,
gevraagd naar de bedoelingen der Regering, die uit de
Troonrede niet blijken. Tot opheldering zij gezegd dat de
Troonrede is moeten worden vastgesteld op een Oogonblik,
dat, j a , het Kabinctsschrijven, waarvan melding is gemaakt . door het Ministerie was ontvangen , maar toen het
nog geen punt van beraadslaging had kunnen uitmaken,
tot welk besluit het de Ministers moest leiden.
Op dat oogenblik, toen do Troonrede werd vastgesteld ,
konden wij, het spreekt van zelf, daarin niet opnemen
beloften van hetgeen zou worden gedaan, omdat wy niet
wisten of wij of anderen dat zouden moeten doen.
Is het een vereischte dat in de Troonrede een programma
van werkzaamheden worde opgenomen ?
In 1870 heeft men daar anders over geoordeeld. Toen
heof't men geen wetten aangekondigd, en zeker heeft de
ondervinding geleerd, dat het aankondigen van wetten in
de Troonrede niet alleen niet is oen waarborg dat die wetten
tot stand zullen komen, maar ook niet eens een waarborg
dat zij zullen ingediend worden , om de eenvoudige reden
dat de indiening van wets-ontwerpen niet alleen van de
Ministers afhangt, maar dat die zich in betrekking moeten
stollen met andero autoriteiten en andere ligchamen van
den S t a a t , en het dus niet alleen van ben afhangt, en
dat met den besten wil en don meosten ijver ter wereld
do beloften in do Troonrede gedaan niet altyd gestand gedaan kunnen worden. Omstandigheden kunnen dat beletten.
Het is mij altijd voorgekomen dat wanneer er al wetten
zijn van belang genoeg om door het Hoofd van den Staat
te worden aangekondigd, de Troonrede toch niet ontaarden
mag in eene dorre opsomming van wets-ontwerpen; dat de
Troonrede niet is een lijstje van werkzaamheden.
Wenscht de Kamer te weten wat het voornemen der

60
7DE Z I T T I N G . — 23 S E P T E M B E R .
1.

Ontwerp-adres

van antwoord op de Troonrede.

Regering in, welnu, de discussie over het antwoord op de
Troonrede is daartoe eene gelegenheid en ook later de behandeling der begrooting.
Ik wensch nu van deze gelegenheid gebruik te maken
om'onze denkbeelden daaromtrent nader aan te wijzen.
Wij blijven niet alleen voor de zaak van Atchin.
Wanneer wy gemeend hadden , dat de zaak van Atchin
van die natuur was, dat wij daarom alléén moesten aanblijvcn , dan zouden wij niet hebben gevraagd om ons ontslag
Zoo lang de teugels van het bewind aan ons zijn toevertrouwd , zullen wij doen wat de Regering behoort te
doen in al zijn omvang De vordediger van de algemoeno
strekking van het adres heeft er reeds op gewezen , d a t ,
nu sluiting van de zitting geen stuiting meer medebrengt,
verschillende onderwerpen by de Kamer aanhangig zijn
gebleven, waarvan wij wenschen dat de behandeling worde
voortgezet.
Het wets-ontwerp betreffende het vestingstelsel zal niet
worden teruggenomen. Wij wenschen, dat een nieuwe
Minister van Oorlog tot regeling van het defensiewezen
nieuwe ontwerpen zal voordragen, zoo [spoedig hem dit
doenlijk zal zijn.
Het census-ontwerp blijft in behandeling.
Op den 18den dezer maand zijn de laatste stukken ingekomen betreffende do inlichtingen , die men heeft gemeend
te moeten inwinnen, en thans wordt het resultaat opgemaakt dat uit die inlichtingen is te trekkon , een resultaat
d a t , zoodra het zal zijn opgemaakt, aan de Kamer zal
worden medegedeeld.
Ik kan hier niet kiezen tusschen het dilemma , door den
heer van Houten gesteld: alles doen en geon census, of:
census in de eerste plaats.
Het eerste ligt natuurlijk buiten ons plan. Maar census
in de eerste plaats, daarvoor zien wij ook geen reden.
De census zal behandeld worden met dien spoed, dien
eene goede behandeling toelaat; vertraging ligt niet in do
bedoeling van de Regering; maar zij meent dat er geen
reden bestaat om intusschen de andere zaken te doen
stilstaan.
De wet op het hooger onderwijs, in de vorige Troonrede toegezegd , wordt binnen kort van den Raad van State
terug verwacht en zal dan de Kamer kunnen bereiken. En
wanneer nu de spreker uit Nijmegen mij zou wijzen op den
wensch van het Kabinet om vooral te behandelen die zaken , waaromtrent overeenstemming mag verwacht worden ,
en mij zou vragen , of ik dan volkomen overeenstemming
wacht omtrent de moeijelijke vragen , die zich bij de behandeling van dat wets-ontwerp zullen voordoen — dan antwoord ik hem, dat voor dat ontwerp eene bijzondere aanleiding bestaat omdat de Grondwet de aanbieding er van
voorschrijft.
Met de Exploitatie-maatschappij van do Staatsspoorwegen
wordt over een nieuw contract onderhandeld tot wijziging
van die bepalingen van het thans bestaande contract, op
de verandering waarvan reeds sedert lang aangedrongen is.
Dat nieuwe contract z a l , zoodra het is tot stand gebragt,
aan uwe goedkouriug onderworpen worden.
Voorstellen tot den aanleg of tot bevordering van den
aanleg van spoorwegon hier te lande en in Nederlandse!)
Indie zullen u worden voorgelegd.
Eene nieuwe muntwet is u reeds door don Minister van
Finantien aangekondigd.
En wat nu mij zclven betreft: myn voornemen is, den
weg te volgen, dien ik bij de verdediging mijner begrooting in het vorige j a a r aanwees. Ik heb geen reden om
van dien weg af te wijken. De eenige verandering, die
daarin moet worden gebragt, is deze: dat het denkbeeld,
toen geuit, dat de gehoele regterlijke inrigting door eene
nieuwe zou vervangen worden, gebleken is niet voor verwezenlijking vatbaar te zijn. Dit strekt zeker niet om
verbetering onzer procesorde, ZOo burgerlijke regtsvordering
als strafvordering te bespoedigen , maar behoeft haar toch
niet te beletten.
Het zal ook oen punt van onderzoek uitmaken of niet
in do tegenwoordige regterlijke organisatie door speciale

(Algemeene strekking.)

wijzigingen verbeteringen zijn aan te brengen. Indien dat
mogelijk i s , zal ik er gaarne pogingen toe aanwenden.
Van de partiele wijzigingen der wetboeken zal in de
eorsto plaats oen wets-ontwerp worden aangeboden tot
verandering der bepalingen omtrent het voorregt der commissionairs, en wat de bijzondere wetten aangaat kan ik
verklaren, dut eene wet tot wijziging der wet omtrent de
uitlevering van misdadigers is ontworpen , dat een wetsontwerp tot wyziging der wet omtrent de eenzame opsluiting
is opgemaakt, en dat omtrent de visscherij een nieuw ontwerp is opgemaakt, dat in handen van de Gedeputeerde
Staten der verschillende provinciën is, die ik gemeend heb
daarover te moeten raadplegen.
Mij dunkt, uit do wets-ontwerpen, die ik reeds heb opgenoemd, zul duidelijk blijken, dat het ook in doze zitting
niet aan werk zal behoeven te ontbreken ; maar ik hoop
dat daardoor ook tevens aan u de overtuiging zal zijn
geschonken , dat het vaste voornemen van deze Regering
i s , zoo lang zij aan het bewind blijft, te wezen eene
ernstige Regering, die de^>elangen van het vaderland zal
behartigen met al de kracht die in haar is.
De heer Tan Z u i l e n v a n *. j c v c l t ,
<>.,r de tweede
maal het woord bekomen hebbende, zegt: Ik moet in de
eerste plaats mijn dank betuigen aan den .Minister van
Justitie, die de goedheid heeft gehad de inlichtingen to
geven, die ik gevraagd heb, en ik geloof dat de Kamer
mij dank zal weten dat ik die inlichtingen heb uitgelokt.
Ik moet echter myne verwondering te kennen geven, dat
de Minister ons verklaart, dat het aanblijven van deze
Regering, waaromtrent bij mij en welligt ook bij anderen
nog eenige onzekerheid bostond, daarin moet gezocht worden, dat bij het Ministerie de overtuiging bestaat, dat
geene andere rigting bij magte is de teugels van het bewind
op te nemen.
Als dit de overtuiging van de Regering i s , verbaast het
mij, dat de Minister van Justitie de grootste bereidvaardigheid aan den dag beeft gelegd, om , naar hij ons gisteren
verklaard heeft, een lid van deze Vergadering te helpen
een ander Ministerie tot stand te brengen. Hoo is dat te
rijmen met hetgeen de Minister heeft medegedeeld, dat hij
gewenscht had dat de heer van Lynden zich tot hem had
gewend en hij dan zeer gaarne alles zou gedaan hebben om
bet tot stand komen van een Ministerie van eene andere
rigting te bevorderen ?
Mij dunkt dat de Minister zich ook weder met opzigt
tot deze zaak op het valsche standpunt beeft geplaatst
waarop ik ook verleden j a a r meende te moeten wijzen. Ik
geloof dat het in strijd is met alle constitutionele begrippen
en men do ondervinding van Engeland vooral en ook van
Frankrijk kan raadplegen, om te vragen of een Ministerie
dat het bewind nederlegt geraadpleegd moet worden of al
dan niet de tegenpartij kan optreden. Dit is eene quaestie,
die nnjt moet worden uitgemaakt door de Ministers die
demissionair zijn ,' maar door de personen tot welke het
Hoofd van den Slaat zich wendt om een ander Ministerio zaïnen te stellen. Volgens de cischen, die thans
door den Minister van Justitie gesteld worden, zou zijn
Ministerie, naar het mij voorkomt, altijd moeten duren
zoo lang de heeren Ministers in leven zijn. Niet alleen
i meent hij, dat de optreding van een ander Ministerie alleen
dan zou geregtvaardigd zijn als er in deze Kamer eene
j meerderheid bleek te zijn die het Ministerie bestreed, maar
i dan moest ook nog die meerderheid geheel uit homogene
1
bestanddeelen bestaan. Mij dunkt, zoo iets is moeijelijk
denkbaar.
I k spreek echter zeer ongaarne over deze zaak , maar
als de Minister zulke stellingen verkondigt, moet ik er toch
' tegen opkomen. Daarbij heeft de ondervinding in alle
; landen geleerd, dat dikwijls een .Ministerie is opgetreden
| hetwelk aanvankelijk do meorderheid niet had. Dit was
onder andere hot geval met het Ministerie Thorbecke,
maar door zijn talent en de wijze waarop hij do Regering
voerde, wist die staatsman zich later eene meorderheid
te verzekeren. Niemand zal zich ligt willen vergelijken met
Thorbecke, een man van buitengewoon talent, maar toch
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is het denkbaar dat eene vereeniging van zeven staatslieden aan de natie genoegzaam vertrouwen wist in te
boezemen om eene meerderheid te verkrijgen, al was
die meerderheid bij hun optreden onzeker. Maar ik herhaal h e t , dit staat niet ter beoordeeling van een aftredend
Kabinet.
De Minister van Justitie loochent het feit niet dat, nadat
hH z\jn ontslag had gevraagd, hy gedurende al dien t y d ,
verloopen sedert de verwerping der regterlijke organisatie
tot nu toe, in deze Kamer niet is verschenen , maar hij
zegt dat zeer toevallig aan al de wets-ontwerpen, die af'gedaan moesten worden , nog iets ontbrak om ze in discussie te brengen. Ik weet niet of al de wets-ontwerpen
genoemd zijn die afgodaan kunnen worden ; bedrieg ik mij
niet, dan was er onder andere een tarief van geregtskosten , dat wel dadelijk in discussie had kunnen komen ;
maar zeker weet ik -dat destijds niet gesproken werd van
het inwinnen van inlichtingen voor die wetten , maar dat
gezegd werd dat do Minister, als zijn ontslag genomen
hebbende, die wetten niet meer kon komen verdedigen.
Ik mag dus volhouden dat er wezenlyk werkstaking heeft
bestaan.
Wanneer wij zamenvatten al wat met dit Ministerie in
den laatsten tijd gebeurd is, dan stuiten wij op een gemis
van een mannelijk, kloek besluit; altijd onzekerheid, Ministers die hun ontslag aanbieden, en een ontslag dat niet
aangenomen wordt, zonder dat men weet waarop men te
rekenen heeft.
Nog een kort antwoord op de bedenkingen van het lid
der Commissie van Redactie. Hij heeft gemeend dat, zoo
de Kamer zich mot de algemeene strekking van het adres
vereenigde, de loyauteit van mij zou vorderen, tegen de
amendementen die mogten worden ingediend en inbreuk
maken op den geest van het adres, te stemmen. Juist om
dit gevaar te ontwijken zou ik tegen de algemeene strek king, als zij in stemming kwam, willen stemmen, t< n
einde dan met vrij geweten die amendementen to kunnen
aannemen.
Maar ik wil de Kamer nu niet lang bezig houden.
Alleen dit nog. De geachte spreker heeft mijn voornaam
argument uit het oog verloren. Ik heb gezegd: laat ons
een antwoord op de Troonrede geven, zonder te letten op
den toestand van het oogenblik en laat ons te rade gaan
met de antecedenten der Kamer.
Ik heb beweerd dat indien de Kamer in het eene jaar bijv.
het verlangen te kennen geefi dat eene wet op het hooger
onderwijs worde gamaakt, wanneer zij dit noemt oeno
erkende behoefte, het dan geene houding hoeft en geen
goeden indruk naar buiten maakt wanneer het volgende
j a a r dergelijko wonsch niet wordt geopenbaard. Op dien
grond heb ik verschillende punten van het vorige adres
vergeleken met het tegenwoordige adros. Ik verlang niet
een adres waarin mijne individuele moening is blootgelegd,
ik wensch een adres waarin de meening der Kamer wordt
geopenbaard , zoo als die gebleken is uit hot adres van het
vorige jaar.
De heer d e V r i e s , Minister van Justitie: De Regeling
heeft niet beweerd dat zij moest beoordeelen of eene anderc rigting in staat was de teugels van bet bewind op
te vatten ; de Regering is overtuigd dat dio beslissing aan
een ander moest staan. Zij heeft haar ontslag gevraagd,
opdat de Koning do gelegenheid zou hebben de zamenstelling van een Kabinet aan een ander op te dragen.
Eerst toen deze Regering het borigt kreeg dat de pogingen , die aangewend waren, gefaald hadden, dat htH door
de vruchteloos aangewende pogingen gebleken was dat
geen ander bewind bij machte was de teugels te aanvaanien, heeft do Regering er in bewilligd die teugels in
handen te houden.
De beraadslaging wordt gesloten.
De algemeene strekking van het ontwerp-adrea wordt met
58 tegen I I stemmen goedgekeurd.

(Behandeling der parngraphen.)

Voor hebben gestemd do heeren: Oldenhuis Gratama,
Schimmolpenninck van der Oyo, Bredius, van Akerlaken,
Jonckbloet, Begram, Hingst, Lambrechts, de Jong,
Messchert van Vollenhoven , T a k , Rombach, Kerens de
Wijlre, van Ilarinxma thoe Slooten, Lenting, van Baar,
van den Heuvel, van Reenen, Gevers Deynoot, de Ruiter
Zylker, Borret, Rutgers van Rozenburg, Westerhoff,
Godefroi, Brouwer, Sandberg, van K u y k , C. van Nispen
tot Sevenaer, Bergsma, Moens, Blussé, Mirandolle, van
der Does de Willebois, Arnoldts , Kien , Blom, van Zinnicq
Bergmann, van Hardenbroek van Lookhorst, Kappeyne
van de Coppello, Mackay, de Bieberstein, Luybon, Nierstrasz, Stieltjes , Viruly Verbrugge, van Kerkwijk, 's Jacob,
van Naaiuiii van Eemnes, Fabius, Smidt, de Bruyn Kops,
de Roo van Alderwerelt, Haffmans, van E e k , Idzerda,
Wybenga, Cremers en de Voorzitter.
Tegen hebben gestemd de heeren: van den Berch van
Heemstede, van Zuylen van Nyevelt, van Loon, Heydenrijck , Teding van Berkhout, van Wassenaer van Catwijck,
van Lynden van Sandenburg, Saaymans Vader, van Houten ,
de Brauw en Schimmelpenninck.
Bij deze stemming was de heer Wintgens afwezig.
De PARAGRAPHEN 1—3 worden zonder boraadslaging en
zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd.
Beraadslaging over PARAGRAAPH 4 , luidende:
i) Ook met het oog op de verwikkelingen in den Indischen
Archipel, was ons de verzekering aangenaam, dat Uwe
Majesteit voortdurend van alle vreemde Mogendheden bewijzen van belangstelling en vriendschap mogt ontvangen."
De heer v a n Z i i y l e n v a n X i j e v c l t : Bij eene vorige
discussie over het adres van antwoord werd verlangd overlegging van stukken betrekkelijk de zaak van Venezuela;
ik neem de vrijheid dat verzoek andermaal tot de Regering te rigten.
De heer G e r l c k e v a n H e r w-i j n e n , Minister van Buitenlandache Zaken : Ik meende reods bij eene vorige gelegenheid te hebben gezegd dat er inderdaad ten aanzien
der zaak van Venezuela geen andere stukken bestaan dan
welke der Kamer bekend zijn, en deed opmerken dat de
laatste phase dier zaak ten aanzien van de hier gevoerde
onderhandelingen met den heer Pulido geen wisseling van
stukken heeft noodig gemaakt, daar die onderhandelingen
bijna uitsluitend mondeling in mijn kabinet werden gevoerd.
De heer v a n Z n i j l e n v a n W y e v e H : Vooreerst doe
ik den Minister opmerken dat hij mij hoeft gezegd te zullen
laten onderzoeken in hoeverre die ovorlegging mogelijk
ware. Sedert dien tijd moeten onderhandelingen hebben
plaats gehad , en nu wenschte ik te weten hoe de zaak
thans staat. Men is begonnen een agent terug te roepen
dien ik steeds heb leeren kennen als een bruikbaar, kundig
en eerlijk man ; dien heelt men opgeofferd , en welk voordeel staat daar nu tegenover ? Heeft men nu van Venezuela
verkregen wat men regt had te ei=chen ?
Ik noem dus de vrijheid den Minister te verzoeken om,
zoo hij geen stukken kan overleggen, ons althans den
stand der zaak mede te deelen.
De heer G e r i c k e v a n H e r w i j n e - i , Minister van
Buitenlandsche Zaken:
Ik zal zeer gaarne voldoen aan het
verlangen van den geachten spreker. Omtrent do vroegero
verwikkelingen zal ik er niets meer behoeven bij te voegen,
daar die phase der zaak als gesloten mag worden beschouwd,
en het wel niet de bedoeling der Kamer zal zijn dat ik
weder terugtrede in eene vroegere discussie.
Aangaande do gevolgen van de schikking met Venezuela
is het mjj aangenaam te kunnen mededeelen, dat de regeling der geldelijke aangelegenheden op dit oogenblik op een
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vrij goeden weg is, on dat zelfs reeds daarop uitbetalingen
begonnen zijn.
De beraadslaging wordt gesloten.
Paragraaph 4 wordt zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd.
PARAGRAAPH 5 wordt zonder beraadslaging en zonder
hoofdelijke stemming goedgekeurd.
Beraadslaging over PARAGRAAPH 6, luidende:
i) De lovendigo belangstelling, door Uwe Majesteit voor
het openbaar en bijzonder onderwijs aan den dag gelegd,
vindt bij ons onverdeelden weerklank."

(Behandeling der paragraphen.)

Tot zekero hoogte was ik aangenaam verrast door de
dit jaar exceptionele verklaring van Zjjner Majesteits Rogering, dat ook het bijzonder onderwijs hare belangstelling
wekt en gewekt heeft.
Ik wensch nu zeer in het bijzonder van de Begering en
meer particulier van den Minister van Binnonlandsche
Zaken te vernemen, waardoor van de belangstelling der
Regering in het Hjznnder onderwijs gebleken is.
Mag ik een blyk daarin vinden, dat de Regering geneigd werd bevonden te treden in eene gematigde wijziging
der schoolwet, als ik daar straks schetste? Is het blijk
van belangstelling gegeven door de jegens de bijzondere sohool
onpartijdige benoeming van schoolautoriteiten, onz., enz.?
Ik zal die vragen niet vermenigvuldigen, maar den
Minister van Binnonlandsche Zaken dringend verzoeken ons
rondborstig mode te doelen , welke blijken van belangstelling
in het bijnonder onderwys door deze Regering zijn gegeven.
Mogt het antwoord der Regering niet voldoende zijn en
natuurlijk dan ook de Commissie van R e d a c i e , onbevangen
als zij is, niet overtuigd zijn, dan zou ik bij die Commissie
i aandringen op eene wijziging van het antwoord. Al3
's Ministers antwoord niet voldoet, en het dus bewezen i s ,
dat de Regering geene belangstelling voor het bijzonder onderwijs aan den dag heeft gelegd, dan kan immers de Commissie
ook niet van ons eischen , dat die belangstelling bij ons weerklank vinde! Ik zou in dat geval dor Commissie in overweging geven, liever te lezen als volgt: » De betuiging van
i Uwe Majesteits levendige belangstelling in het openbaar
\ en bijzonder onderwijs vindt bijonsonvordeelden weerklank."
Alles hangt af van het antwoord des Ministers.
Voor ik eindig, meen ik mijne vraag nog met eene te
I mogen vermeerderen. Indien de Regering mij ook al niet
! tevreden stolt opzigtens het verledene, welke zijn dan hare
plannen voor het vervolg, en waardoor zal zij van meerdere
1 belangstelling in hot bijzonder onderwijs doen blijken?

De heer H c y d e n r t y c k : Mijnheer de President, de
Vergaderirg schrome niet dat ik de discussie over de onderwij squaestie, dat wil zeggen over de quaestio van het
lager onderwijs, zal entameren of zelfs ook maar in de verste
verte daartoe aanleiding zal geven; ook nu nog beschouw
ik het oogenblik daarvoor minder gunstig. Intusschen
loopen, bij de voortdurende ontwikkeling van de partyschappen , rigtingen en individuen gevaar van zich telkens,
ook zelfs van bevriende zijden, meeningen to zien toegedicht welke volstrekt de hunne niet zijn Daarom, Mijnheer
de President, stel ik er prijs op om althans van mijn
standpunt, on ik geloof van dat van vele mijner vrionden ,
nogmaals te constateren wat wij verlangen. In beginsel
zeker zou het wenschelijk zijn , dat do regel golde (ik zou
haast zeggen : do oekonomische regel) eerst de bijzondere
krachten en dan pas tusschenkomst van Staat of gemeente Bekend is het echter , Mijnheer de President, dat dit principe 'liet geheel on al dat i's van do Grondwet, en aangezien nu liefde voor do bestaande Grondwet het kenmerk
is zoowel van mijne politiek als van die mijner vrienden ,
valt aan de zuivere verwezenlijking van dat ideaal niet te
denken. Do vraag is echter of, met strenge eerbiediging
van do Grondwet, het ideaal dat ik zoo aanstonds schotste
niet meer zou te bereiken zijn ?
Ik voor mij. Mijnheer de President, geloof het wel,
vooral indien ik in aanmerking neem dat de Grondwot toch
ook spreekt van vrijheid van «jndorwijs en dat het dus niet
door overmatige concurrentie te zeer mag worden gedrukt.
Daarom is — men vergeve mij hot ambitieuse woord —
mijn program hetgeen, behoudens kleine wijzigingen, was j
nedergelegd in het ontwerp dat ter elfder ure door don i
Minister Heemskerk is ingediend: wijziging van art. 3'i :
der schoolwet; hulponderwijzers in zekere gevallen aan het !
hoofd van bijzondere scholen, kortom hetgeen nog wol na i
zooveel jaren strijds, als mijn wensch, in de herinnering !
dezer Vergadering zal leven
Nu nog eene opmerking. Ik moot protesteren bij horhaling tegen de aantijging als zouden wij , wanneer wij spreken ;
van bijzondere scholen, alleen op het oog hebben de kerkelijke; l
ik althans. Mijnheer de Voorzitter, heb nooit in de verste
verte aanleiding tot die opvatting gegeven.
Ik wil de ontwikkeling van de bijzondere school van !
alle rigtingen, niet alleen do kerkelijke tegenover do ;
staatsschool; ik wil vrijhoid aan die bijzondere school ge- I
laten zion , conform het stelsel, dat ik de eer had zoo even
op den voorgrond te plaatsen.
Wat nu het mengen der politiek in de ondei wijs-quaestie
betreft — is. liet ontegenzeggelijk d a t , wannoor zekere partij , j
in de<u de liberale , waartoe menig conservatief zonder het
zelf te weten behoort—wanneer zekere partij als haar shibboleth blijft handhaven het non possumus , zij zich in de
hoogste mate illiberaal betoont on daarin zeker wel ligt eene
kern van eene zeor gewigtige politieke quaestio.
Dit althans mag ik van mij getuigen, dat ik do banier i
heb opgehouden tegenover gouverneraonten van wolkorig- !
ting dan ook, en dus in onedelen zin er nooit eenige po- i
litiek in heb gemengd.
Ik kom nu tot het moer bijzonder punt, hetgeen mij '
gemoveerd heeft op te staan.

De heer S a a y m a n s V a d e r : Dat ook ik, Mijne Heeren ,
met ingenomenheid boorde gewagen in de Troonrede van
de levendige belangstelling, welke ditmaal ook het bijzonder
onderwijs mogt ten deel vallen, zal wel niemand verwonderen , die weet hoeveel prijs ik stel op o i o Christelijke
opleiding der jeugd.
En dat die belangstelling ook met onverdeelden weerklank
door de Commissie voor het adres van antwoord werd
begroet, las ik met genoegen ; en toch, Mijne Heeren, moet
ik hier bijvoegen: dankbaar maar onvoldaan; immers had
ik gewenscht dat, nu de Regering als het ware zelve weiwillend de hand reikt, om het zoo belangrijk vraagstuk
van het bijzonder onderwijs op te lossen, de Commissie in
haar adres van antwoord meer had doen kennen van haro
zienswijze, op wolke wijze die Koninklijke belangstelling
zich daadwerkelijk zou kunnen openbaren. Tot heden toe
vermogten wij tocli geen het minste bewijs van die belangstelling ervaren, terwijl dezelfde drukkende, en als ik het
zeggen mag. onregtvaardige toestand waaronder het bijzonder onderwijs gebukt gaat, blijft voortduren; voortduren
ondanks do klagt van duizenden in den lando, die zich
hierdoor in hunne teedorste belangen gegriefd achten De
bewustheid hiervan welke bij de leden der Commissie mag
geacht worden ten volle te bestaan en door de aanmerking
in de sectien nog nader is toegelicht geworden, had dus
met regt mogen doen verwachten dat dit. punt door de
Commissie, voorn! na do toespraak des Koninfis, nu althans
meer uiteengezet zoude zijn geworden. Het bijzonder onderwijs toch betreft eene levensquaestie voor ons volksbelang,
oen vraagstuk dat m o t en meer in belangrijkheid toeneemt, naar mate kennelijk wordt dat. de openbare school ,
zoo als dezelve thans bestaat, vorre is van te beantwoorden aan do ware behoeften van ons volk - en dat dit werkelijk zoo i s , vorneemt men reeds uit veler mond: alom
toch worden klagten aangeheven over de toenemende losbandigheid en moedwil der jeugd, 'tgern zelfs erkend
wordt door dagbladen , welke vroeger steeds op het sterkst
ijverden voor de openbaro school; het wordt kenbaar dat
aan dio school ontbroekt het ware zedelijko beginsel als
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element van opvojding; en kan zulks ook wul anders?
Waar do godsdienst als middel van beschaving en opvoo- I
ding ter zydo wordt gesteld, hoo zal men daar een teugel :
vinden om de jeugdige hartstogton te breidelen en het kind
aan orde en tucht te gewennen.
Ik heb vroeger meermalen trachten te betoogon dat die
terzijdestelling van het Christendom, als opvoedingselement, niet lag in den zin en bedoeling van do ontwerpers
der schoolwet, en met do woorden van een man, die een
zóó belangrijk deel genomen heeft aan bat tot stand komun
dier wet, trachten te bewijzen , dat uien destijds wel degelyk
beoogde eene school berustende op eenen Christelijken
grondslag. Maar hoe dit zy , Mijne Heeren , dat onze openbare school in de praktyk, die geduld wordt, dit karakter
niet bezit, wordt algemeen erkend; men wil haar handhaven op een terrein van neutraliteit overeenkomstig onze
moderne regeringsbegrippen, volgens welke Staat en godsdienst geheel van elkander gescheiden zouden zijn, on wel
omdat het de roeping van den Staat U ingevolge onze bestuande Grondwet gelijke bescherming te verloenen aan
alle godsdienstige gezindheden en dus ook van de school
alle godsdienstige opleiding zou moeten geweerd worden.
Maar de beweerd wordende scheiding van Kerk en Staat,
Mijue Heeren . belet toch niet dat de Staat op e e n C h i i s telijk fondament blijft rusten, zoo als dit dan ook mot de
meest duidelijke bewoordingen door de Regering tijdens
het beraadslagen over art. 165 der Grondwet wordt verklaard; en hoe zou dit ook anders kunneu zijn, daar d>
Staat een beginsel moet hebben van waar hij zijne magt
ontleent en waarnaar hij zijne handelingen regelt; en waur
anders dit beginsel te zoeken dan in het geloof aan God;
zelfs de heiden wereld was hiervan zoozeer overtuigd, dat
Plutarchus reeds schreef: « Kerder zou men een stad in de
lucht kunnen bouwen, dan oen Staat grondvesten zonder
godsdienst." Zonder dit beginsel toch moet alle staatsmagt
ontaarden in revolutionaire alinagt, die.zich oplost in een
regt van den sterkste, on dus het wezen der vrijheid,
eene eerste levensbehoefte tot bloei en ontwikkeling van
het volksleven, doodt.
Mijne Heeren, men vorgeve mij deze uicweiding; ik
achtte dezelve noodig, om het groote belang ook voorden
Staat te doen kennen dat de jeugd in eenen godsdienstigen
zin als een toekomstig staatsburger worde opgevoed; en
toch verklaart men zich hiertegen; immers gedoogt men
dat het Christendom van de openbare school worde geweerd
en wil zelfs dat eene volstrekte neutraliteit jegens het
Christendom op de school zal plaats vindon. Maar ik vraag,
Mijne Hoeren, hoo is zulks mogelyk? Mag men en kan
men neutraal zijn daar waar het de hoogste belangen des
levens geldt, welke beslissen over de geheele toekomst
van het kind? Neutraliteit jegens het Christendom is
onmogelijk, daar de Heiland der wereld zelve h'nrover
het doemvonnis uitspreekt , zeggende: Die niet met ons
is, is tegen ons. De heer Thorbeck» toonde dan ook het
onhoudbare van dit beweren ten volle te beseffen, waar
hij zeido: » gij kunt niet neutraal zijn, en ook de school
kan niet neutraal zijn jegens het Chr stendom; gij kunt
neutraal zijn jegens deze of gene kerkleer, maar niet j e gens het Christendom zelve". En de uitkomst heeft helaas
dit ook bewezen on doen zien, dat, als de Heer sprak,
neutraliteit jegens het Christendom tot vijandschap, tot
bestrijding zelfs van do hoogste waarheid voeren moet.
Niet lang geleden sprak mij een gemoedelijk man aan ,
bewoner van eene stad , <iio , wat belangstelling in het onderwijs betreft, mis.-chien wel in den eersten rang verdient
gesteld te worden; die man klaagde over hetgeen thans op
de openbare school den kinderen wordt ingeprent, waar
men, om van verder niet te gewagen , betoogde dat do wording van don mensch niet volgens don Bijbel, door de
scheppende hand Gods had plaats gevonden, maar, naar
de leer van Darwin, do mensch door ontwikkeling en
volmaking uit het apengeslacht was voortgekomen, men
toonde dus met den Bijbel en wel met dit hoogst belangrijk
p u n t , de wording van don mensch, in het naauwste verband staande met de geheele zedeleer, openlijk den spot te
dry ven; diep betreurde die vader dan ook zijn kind naar die
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openbare school te hebben gezonden, daar hij voorzag , dat dio
begrippen , in zijn kind ingeprent door een man , die, volgens
kitidorlyke moening, boven hem in verstandsontwikkeling
verheven was, oon blijvenden indruk zouden nalaten , waarvan hij de ergste gevolgen vreesde. Dit feit, dat mij geheel
ongezocht werd medegedeeld, doet ons zien waartoe dat
gevierde stelsel van neutraliteit voert, althans wat die
school betreft, en hoe zou de uitkomst zijn wanneer men ook
eldors een zorgvuldig onderzoek desaangaande doen wilde.
Ik wensch gaarne dal die school dan moga blijken onder
de exceptien te behooren.
Niet van het kanon maar van de opleiding der jeugd
hangt de toekomst der wereld af: deze woorden van lord
Brongham, welke ik vroeger in deze Kamer aanhaalde,
doen zich thans op eene treurige wijze .verstaan in het
bloedig drama dat de geschiedenis van Europa in de laatste
tijden deed kennen als eene waarschuwende stem ook voor
on zo Regering!
Ziet, Mijne Heeren, de overtuiging van deze waarheid,
die voor ons eene gewisse zekerheid is, gevoegd bij onze
roeping als Christen-oud r s , om te waken voor het zielenheil onzer kinderen , maken het ons tot eene heilige roeping om te ijveren voor de Christelijke school; geen dweepzueht, geen partijbelang, maar liefde voor ons kroost,
liefde voor ons vaderland, dierbaar aan het hart van eiken
Nederlander, als waarop do wonderen Gods in de geschiedenis van deszelfs wording zich op eene zoo kenbare wijze
hebben doen " zien en waarin wij bewaarheid vinden de
belofte des Heeren: die mij eeren zal ik eeren; doch waaraan
tevens de waarschuwende bedreiging wordt toegevoegd: die
mij versmaden zullen ligt geacht worden. Mijne Heeren, wy
hechten beteekenis aan die waarschuwende stem, als die
zich in de geschiedenis dor volken op eene zoo treffende
wijs heeft doen verstaan , en kunnen dus niet aannemen dat
het een volk wel kan gaan, wanneer de naam Gods niet
erkend en geëerbiedigd wordt, en de vreeze des Heeren
als het beginsel der wijsheid niet in de jeugdige harten
wordt ingeprent. Ziedaar alleen de drijfveer van onze
handelingen, het dool van ons streven, dat ook, ondanks
alle nederlagen, ons doet pal staan bij de zekere overtuiging van eeno eindelijke zegepraal!
Naar onze meening behooron onze kinderen niet aan den
Maat, maar aan hunne ouders; op dezen rust eene duro
verpligting, reeds bij den Doop op hen genomen , om in hunne
harten in te pronten dat beginsel van alle wijsheid. De
ouders dus, en zij alléén, hebben regt om te beslissen over
het onderwijs hunner kindoren; dit erkennen ook onze mannen der Grondwet, en wanneer zij in art. 191 de bepaling
opnamen, dat overal in het Ryk van overheidswege voldoend openbaar onderwijs zou worden gegeven, dan verklaarde de hoer Thorbecke, de man die een zoo werkzaam
aandeel in de wording onzer Grondwet heeft genomen, dat
deze bepaling alléén diende om te voorzien in de behoefte
van onderwijs, voor zoo ver de kerk of particulieren mogten
te kort schieten, op alle plaatsen hierin te voorzien. Verre
zij het dus, dat men hiermede wilde ingrijpen in het
heilige regt der ouders, de opvoeding van hun kroost.
W a t wij voor ons vragen , Mijne Heeren , gunnen wij gaarne
ook aan ieder ander; hebben deze vrede met een onderwijs ,
als de Staatsschool geeft, wij laten zulks to hunner eiueu
verantwoording; maar wij allen zijn burgers van don Staat
en hebben dus gelijke regten; wij leven onder eene Grondwet die de vrijheid van onderwijs heelt geproclameerd on
tevens de vrijheid van geweten heeft gewaarborgd. Men
kan ons dus niet dwingen onze kinderen naar eene school
te zenden die in strijd is met onze zionswijs, en toch
hebben ook wij regt om onderwijs voor onze kinderen te
vragen, daar dit regt aan allen toekomt; en nu miskent
men zulks en laat ons aan ons lot over, terwijl men de
Staatsschool begunstigt op eeno wijs, die de concurrentie
onzerzijds door eigene scholen onmogelijk maakt, te meer
daar men ook ons dwingt tot het onderhoud der Staatsschool
zelve bij te dragen. Dit, dunkt mij, is een toestand niet
alleen in strijd met de schoolwet zelve, maar in strijd ook
met alle denkbeelden van regt en billijkheid; ieder onpartijdige moet zich dunkt mij van die waarheid overtuigd
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houden en do handelwijze van eene regering laken welke
dien toestand laat voortduren.
Beschouwen de gemeentebesturen zich geregtigd de verpligting tot schoolbijdragen der ouders te verminderen of
ook wel geheel af te schaffen, en alzoo de school ten koste
der gemeentenareu te subsidieren, welnu , men kenne, in
vorhouding van het getal kinderen, gelijk subsidie ook aan
onze school toe, en hot onregt, dat thans gepleegd wordt,
ia hersteld, en dan zal kunnen blijken of de bijzonderu
school al dan niet in staat is te concurreren met de openbare.
Kene geringe wijziging slechts van de schoolwet is biertoe
noodig , en wij meunen te mogen verwachten d a t , naar de
gedane betuiging van belangstelling in het bijzonder onderwijs, de Regering hiertoe niet ongeneigd zou worden bevonden, doch, tot onze groote teleurstelling, hebbeu wij
moeten vernemen dat onder de wetten welke worden opgenoemd als aan het oordeel der Kamer te zullen worden
onderworpen, geen sprake is van eene wijziging der schoolw e t , zoodat het blijkt dat onze verwachting ijdel is geweest,
en de betuiging van bijzondere belangstelling in het bijzonder onderwijs slechts eene hloote pligtpleging w a s , zonder
«enige beteekenis; wat zegt toch eene belangstelling die zich
door geene enkele uitwendige daad kenmerkt!
De heer v a n W a s s e n e e r Tan C a t w i j c k : Het is niet
bemoedigend op een zoo vor gevorderd uur over dit bo!angryk onderwerp te handelen ; evenwel de tijd dringt. Ik
heb eene vraag aan den Minister van Binnenlandsche
Zaken te rigten, die ik niet mag terughouden. Bij het lezen
van de Troonrede is het mij even als den heer Heydenrijck
onmiddellijk voorgekomen om te stellen de vraag: waaruit
is dio belangstelling van dezen Minister voor het bijzonder
onderwys gebleken ? Ik ben evenwel bescheidener dan de
'geachte spreker; ik wil het niet vragen, maar ik wil wel
zeggen dat als do Minister het wenscht, hij nu blijk van
belangstelling kan gevon, door voor eene in Friesland
aanhangige zaak van het bijzonder onderwijs eene andere
oplossing aan het vraagstuk te geven dan voor Wons is geschied
Ik schuw het debat met dozen Minister van Binnenlandsche Zaken, omdat ik geloof dat wij hier te doen hebben juist met die conaervative liberalen of die liberale conservateurs waarvan in deze debatten zoo dikwijls sprake
was. Hij zal, helaas, voor do wet op het lager onderwijs,
die oen» zoo groote uitgebreidheid aan hot staatsonderwijs
geeft, de klip niet weten te ontgaan om groote voorliefde
te krijgen voor het staatsonderwijs, omdat het zoo gemakkelijk wordt daargeste'.d uit 'slands k a s , alhoewel men
toch wel oog wil hebben voor het bijzonder onderwijs.
Wij hebben bij de behandeling van do vaccinewet, voordat art. 17 in do wot kwam, eene memorie van toelichting
ODtvangen van dozen Minister, dio naar mijn oordeel was
hetgeen men kan en mag noemen conservatief. Ik hecht
niets aan die treurige uitdrukking conservatief', waarvan
heden morgen sprake was, want die heeren dio daarover
spraken zijn daarom in mijn oog niet conservatief , omdat
het eenige wat mannenkracht waardig i s , om vast te
houden in het volksbestaan, is de godsdienst der vaderen
En die laten zij bij hunne politiek ontzettend dikwijls los.
Ik geloof' dat de scheuring die werkelijk bestaat tusschen
de Christelijk-historischen en die in ons land conservativen
wenschen genoemd te worden, daaraan haar oorsprong te
danken heeft. Ook de Minister van Binnenlandsche Zaken
heeft toen getoond dat hij waarde hechtte aan wezenlijk
goede conservative grondslagen , en vrijheid wenschto. Hij
zou, zeide hij, nooit een wets-ontwerp omtrent do gedwongen vaccine indienen, omdat zoo lang dit geneeskundig
proces niet zonneklaar is erkend te zijn een radicaal ge- |
neesmiddol tegen die zoo zeor gevreesde ziekte, men |
vrijheid aan ieder ouder moest laten om do inenting al
dan niet op zijne kinderen te doen toepassen.
Toen
kwam er een amendement van do zijde dos heeren Godefroi c. s. en de Kamer besliste anders Mijns inziens
kwam daarop een treurig oogenblik voor den Minister van
Binnenlandsche Zaken, want toen had hij moeten zeggen:
ik zal met dit wets-ontwerp staan of vallen. Hierdoor i
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heeft do Ministor mijns inziens allo kracht verloren als
zelfstandig Minister. Het wets-ontwerp is wet geworden
en art. 17 luidt: «Onderwijzers, onderwijzeressen of leerlingun, die niet blijkens verklaring van een geneeskundige,
mot goed gevolg of meer dan eens de inenting der koepokken hebben ondergaan , of aan do natuurlyko kindei pokken (variolao) hebben geleden, worden in de scholen
niet toegelaten."
De wijze waarop dit geschiedt is verder door dozen
Ministor bij Koninklijk besluit geregeld
Nu behoef' ik niet te herinneren wat er toon uit het de Vat
gebleken is. Ik ben niet tegen de vaccine, maar tegen do
vrijheid, die daardoor, zoo als de Minister zoo uitnemend
hoeft uiteengezet, positiof' wordt belemmerd.
Bij de toepassing is gebleken dat de tegenzin tfij het
volk te^en de inenting erger is geworden , daar men er
eene godsdienst-quaestie van gemaakt heeft. Ik deel in die
moening niet en spreek die, waar ik kan , tegen, omdat
ik het eene verkeerde opvatting vind. Hoe het echter z y ,
die kracht is in do natie weder wakker geworden en zy
werkt ongunstig voor iets dat, ik nuttig acht te zyn. Maar
door het gebod tot vaccine in de wet te schrijven , heeft
men de vrijheid belemmerd; daar kom ik tegen op.
Ik geloot' dat de leden en do Minister van Binnenlandsche
Zaken op eene wandeling in de stad wel eens eene Roomschkatholijke kerk zijn binnengetreden terwijl daar geen dienst
was en er toen zullen hebben gevonden kinderen dio onderwezen werden in den katechismus.
In de Protestantsche kerk zijn de leeraars verstandig
gsnoeg oru te weten dat wanneer zij eene zeer goede prediking van het Woord aan de gemeente geven, dat de
kleine kindoren on kinderen onder de twaalf j a a r daar
zeer weinig van kunnen verstaan.
Dat heeft aanleiding gegeven, vooral in navolging van
het praktische Engeland, om eene instelling in het leven
te roepen om de kinderen, na het kerkuur, meer bepaald
in do godsdienst te onderwijzen, en daar dit bijbelsch ondorwijs moet dienen om later de prediking te verstaan en
behoorlijk ter katechisatie te komen, kan dit gerekend
worden eene zeer nuttige zaak te zijn.
Maar wat is nu de ramp, aU het een ramp is? D i t ,
dat men dio bijeenkomsten genoemd heeft zondagsscholen.
Toen is de olficiele wereld in beweging gekomen, want
het heet school; en daarom heelt een burgemeester goedgevonden te bepalen dat geen kind die bijeenkomsten mogt
bijwonen, zoo lang niet bewezen was dat hij behoorlijk is
gevaccineerd
Gaat dat nu op ? En is het anders van een verlichten
Minister van Binnenlandsche Zaken, dio met de zaak bekend is, te donken dan dat hij aan die zaak spoedig een
einde zal maken ?
Wat is toch de bedoeling geweest van het amendement,
dat later aanleiding heeft gegeven tot allerlei uitlegging?
Dat was om zcoveel de Staat hot in zyne magt had de
vaccine te bevorderen, daar waar kinderen bijeen zijn,
alleen op de scholen. Maar nooit hebben zij er aan gedacht
dat het bewijs van de vaccino zou moeten pevorderd
worden, wanneer Bamberg eone kinder-repraesentatie geeft,
of wanneer ouders hunne kindoren naar de komedie medenemen of' wanneer een slechte vader zijn kind mede naar
een drankhuis neemt, of waar ouders hunne kinderen
verder aan onzedelijkheid blootstellen.
Daar echter, waar het geldt het zout der aarde — dat
is het Christendom — in do natie te bewaren , zou, omdat
dit de Zondagsschool heet, het bewijs van vaccino moeten
gevorderd worden , en alzoo is eene belemmering in den
weg gelegd.
De Minister zal, geloof ik, antwoorden, dat hy het niet
wist. Ik kan toch niet aannemen dat hij het anders niet
zou hebben veranderd. Maar indien hij het niet weet, dan
onderzoeko hij naar eene plaats, die ik hem gaarne zal
aanwijzen en dio niet vor van de hoofdstad is verwijderd.
Is hij hot nu met mij eens, dat bot zout in do natie
zooveel mogelijk moet worden bewaard, dan zal hij ook
niet toelaten, dat er verder zulk een misbruik wordt gemaakt van eene wet, die hij wol hundhaveu, maar waarvan
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hij toch elk misbruik voorkomen moet. Ik durf vertrouwon
dat de Minister, dio in zijn hart een libéral conservateur
of een conservateur libéral is, er waardo aan zal hechton
om, zoolang hij Minister zal zijn, te voorkomen dat eeno
wetsbepaling, die hij zelf schadelijk hoeft genoemd, nog
veel schadelykor werkt dan noodig is.

opdragt aan do Regering door do Grondwet de volkomen
vryhoid van het bijzondor onderwijs gewild is, natuurlijk
behoudons, wat hot lager en het middelbaar onderwijl
betreft, de bewijzen van bekwaamheid on zedelijkheid. Dio
vrijheid, tot wier verkrijging do liberalo partij in Nederland zoker niet het minst heeft modegowerkt, is nader
geregeld bij do wet op het lager onderwijs en daar zijn
de regelen opgegeven die met betrekking tot do uitoefeDe heer B l u s s é , lid der Commissie van Redactie: Myn- ning van dio vrijheid van hot by zonder onderwys, zouden
heer de Voorzitter, de geachte sproker uit Goes hooft aan dienen in acht to worden genomen.
de Commissie hot verwijt gorigt, dat zij meer had moeten
De bedoeling van deze voorschriften is niet alloen om
doen kennen van haro zienswijze omtrent do wijze waarop
de Koninklijke belangstelling in het bijzonder onderwijs aan de Regering de uitoefening op te diagen van eeno
soort van politietoezigt, opdat het bijzonder onderwys
zich daadworkelijk zou kunnen openbaren.
blijve
binnen de grenzen door de wet bepaald, maar de
Na de verdediging van do algemeene strekking van hot
adres door mijn geacht medelid , don heer Kappoyne van do Regering moot, naar ik moen, tevens toezien dat aan het
Coppello, en na de aanneming er van met groote meer- bijzondor onderwijs geene beletselen in don weg worden
derheid , geloof ik kort to kunnen zijn in mijn antwoord. gelegd, dio zouden kunnen verhinderen dat van de bij do
Wij hebben naar eene redactie gezocht, waarmede de groote Grondwet gewaarborgde vrijheid volkomen gebruik kunne
meerderheid der Kamer zich zou kunnen vereenigen, en gemaakt worden.
E r is meor. Een groot deel van het volksonderwijs is
zouden wij nu wijs hebben gedaan om dat geschil tusschen
openbaar on bijzonder onderwijs in de Kamer te werpen, op dit oogonblik in handen der bijzondere school, en dit
eene quaestie waarover de gemoodoren zoo verdeeld zijn, verpligt do Regering nog meer om aan dat deel van het
dat — wij hebben het heden morgen nog gehoord van een volksonderwijs niet alleen hare aandacht, maar zeer zeker
man die het weten kan — de partij, dio sedert meer dan ook eene belangstellende aandacht te wijden. N u vraagt
20 j a a r de belangen van het bijzonder onderwijs in deze de geachte spreker uit Nijmegen: waar zijn de blyken van
Kamer voorstaat, het nog niet eens is geworden over do die belangstelling ? Als de voorstanders van het bijzonder
formule, waarin het middel is uitgedrukt, waardoor zy dat onderwijs geen voorbeelden, goene feiten bijbrengen waaruit blijkt van belemmering aan het bijzonder onderwys in
belang zou willen bevorderen.
den weg gelegd, dio door de Regering hadden kunnen
Wfl hebben van den afgevaardigde uit Nijmegen gehoord , worden voorkomen of uit den weg geruimd, dan meen ik
dat hij zou tevreden zijn met do w e t , door het Ministerie dat de belangstellende aandacht der Regering niet zonder
Heemskerk in de laatste ure hier in de Vergadering vrucht is gebleven. Maar do geachte spreker en zijne geestgeworpen. De geachte spreker uit Goes zou al weder verwanten vragen natuurlijk blijken van belangstelling
tevreden zijn met subsidie voor de bijzondere school. overeenkomstig hunne wonschen. Het is bekend dat er
Was het nu voor ons niet raadzaam dio quaestie hior to tusschen de voorstanders der bijzondere school groot ververmijden , want zij is groot genoeg om ons weken lang bezig schil heerscht; terwyl de een enkel heil verwacht van
te houden. Ik geloof.dat geen lid der Kamer in belangwijziging van art. 194 der Grondwet, meent de ander —
stelling voor hot openbaar en bflzonder onderwijs bij een en daarop doelde ook de geachte spreker uit Goes — dat
ander wil achterstaan, maar over de wijze, waarop de de bezwaren dor byzondere scholen zouden kunnen worden
verhouding tusschen het openbaar en het bijzonder onder- opgeheven, indien zij subsidie kregen uit 's Rijks kas.
wijs to regelen i s , verschillen wij ontzettend, on daarom Indien de vraag van den geachten sproker uit Nijmegen
geloof ik dat men veilig de redactie kan aannemen dio de strekking heeft, om in dien zin bewijzen van belangdoor ons voorgesteld is , als de formule die ons het minst stelling to erlangen, dan kan ik slechts herhalen, wat ik
verdeelt.
vroeger verklaarde: zoodanige bewijzen vanbelangstelling
zyn van deze Regering niet te wachten.
De heer G'cer'tsema, Minister van BinnenlandscheZaken :
De geachte spreker uit Leiden heeft gesproken over de
De zeer pertinente vraag, tot mij gerigt door don geachten toepassing der wettelijke voorschriften omtrent de vaccine.
afgevaardigde uit Nijmegen, noodzaakt mij een enkel woord I Het geval waarop hij doelt is mij niet bekend en kan ik
to zoggen over het standpunt van do Regering met betrok- alzoo geen oordeel uitspreken. Maar de geachto afgovaarking tot do quaestie van het lager ondorwijs, in verband digdo kan, dunkt mij, met het oog op do antecedenten
mot de uitdrukking die daaromtrent in de Troonrede voor- waarop hij geliefde te wijzon, wel overtuigd zijn dat ik
komt. Ik zal dat doon niettegenstaande het mij toeschijnt, de bedoelde wet niet zal toepassen met meer gestrengheid
dat de vraag van den geachton afgevaardigde inderdaad dan door de letter of don geest dor wet wordt geboden.
niets anders was dan het vragen naar don bokendon weg.
Ik begin met in herinnering to brongen wat voorgevallen
is bij gelegenheid van de algemeene beraadslaging over het
Wegons het ver gevorderde uur wordt de verdero boonderwys, bij do behandeling der begrooting in het vorige raadslaging verdaagd tot don volgenden morgen ten 11 ure.
jaar.
Ik heb toen de openbare school gevindiceerd tegen den
afgevaardigde uit Goes. Ik gebruikte daarbij de uitdrukking :
De V o o r z i t t e r deelt medo dat zyn ingekomen twee
»Wij voorstanders van de neutrale school", waarop pen lid Koninklijke boodschappen ten geleide van do volgende
der Kamer opstond om op to merken , dat dit voor het eerst wets-ontworpen:
was dat door eene Regering partij werd getrokken tusschen
de beide rigtingen, dio mot betrekking tot het onderwijs in het
onteigening ten behoeve van don aanleg van straten in
land bestaan. Ik heb toen de vraag godaan of iemand in de het oostelyk deol der gemeente Groningen ;
Kamer van mooning zou zijn, dat de tegenwoordige Regoring, do togenwoordige Minister van Binnenlandsche Zaken,
onteigening ton behoeve van den bouw van een stoomniet zouden zijn voorstander van do neutrale school ? gcmaal en daarmede in verband staande werken in het
Ik horhaal, Mijnheer de Voorzitter, diezelfde vraag thans polderdistrict het Arnhemsche en Velper Broek.
met nadruk. Maar ik ben altijd van govoelen geweest,
Deze stukken zullen worden gedrukt on rondgedeeld
dat die welgovestigdo overtuiging de Regering niet kon
en de wets-ontworpen naar de afdeelingon van het Iooontslaan van do vorpligting, om voortdurend hare aanpend tweemaandelyksch tydvak verzonden.
dacht aan do ontwikkeling en den voortgang van het
bijzondor onderwys to wijden. De Grondwet draagt aan
de Regering de zorg voor het openbaar onderwys o p ;
maar or ia zoo even te regt opgemerkt, dat naast die
Daarna wordt do vorgadoring gescheiden.

Bijblad van tle Nederlandsche Staats-Courant. — 1873—1874.
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VERBETEIU.VGEN.

Bladz. 3 1 , rcg. 12 v. b., achter do verklaring van den
heer van Eek te voegen:
» doch dat hij dat alleon deed , omdat hij van verschillende
zijden den wensch vernam', dat zyn voorstel thans niet in
stemming zou worden gebragt. Hij voor zich verklaarde
echtor zich niet te kunnen veroenigen met de voorgestelde
wijze van bohandeling van dit onderwerp."

•»

In de rede van den heor Wintgena, voorkomondo o p :
bladz. 4 1 , kol. 1, reg. 35 v. o., staat: toch nog was;
lees: nwas toch n o g " ;
aldaar, kol. 2 , reg. 7 v. o., staat: annexatie; lees:
» dosannexatio";
bladz. 4 5 , kol. 1, reg. 20 v. b . , staat: regeron; lees:
i) negeren " ;
aldaar, reg. 14 v. o., staat: Candy nscho; lees:» Caudynsche".
bladz. 4G, kol. 1, reg. 3 v. b . , achter n aanwenden"
de woorden: »ou gelukken" te laten vervallen.

