Vel 135.

Tweede Kamer.

497
35STE Z I T T I N G . — 8 DECEMBER.
2.

Staatsbegrooting

voor het dienstjaar-187'5.

(Beraadslaging over hoofdstuk V.)

De V o o r z i t t e r deelt mede dat zijn ingekomen :
1°. een berigt van den heer Schimmelpenninck, dat
hij door noodzakelijke bezigheden buiten de residentie,
heden do zitting niet kan bijwonen.
Dit berigt wordt voor kennisgeving aangenomen.

35ste ZITTING.

2°. een adres van J. Bredius, verpleegd in het Ryksgesticht Ommerschans, houdende klagten over beheer en
verpleging.
Dit adres zal worden verzonden naar de Commissie
voor de Verzoekschriften.

ZITTING VAN DINGSDAG 8 DECEMBER.

(GEOPEND TEN 1 1 URE.)

Ingekomen: 1°. berigten van leden, verhinderd de
zitting bij te wonen; 2°. adres. — Voortzetting der
beraadslaging over de wots-ontwerpen tot vaststelling
der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1875. Voortzetting der beraadslaging over hoofdstuk V (Departement van Binnenlandsche Zaken); algeraeene beraadslaging over het lager onderwijs.

Voorzitter: de heer D u l l e r t .
Tegenwoordig, mot den Voorzitter, 71 leden, te weten
de heeron:
Teding van Berkhout, van Wassenaer van Catwijck,
Messchert van Vollenhoven, Insinger, van Rappard, van
Houten, Rutgers van Rozenburg, Bredius, Eenting, Rombnch, Kuyper, Schimmelpenninck van der Oije, Oldenhuis
Gratama, Hingst, Cremers, van Eek, Mirandollo, Gevers
Deynoot, Bichon van IJsselmonde, van Loon, do Roo van
Aldorwerelt, van don Herch van Heemstede, Brouwer,
Sandberg, van Kuyk , Bergsma, Fabius , Blussé, Kerens de
Wijlre.van Kerkwijk, Blom, Tak van Poortvliet, Jonckbloet, Heydenrijck, Wintgens, Fransen van de Putte , Dam,
Kappeyne van de Coppollo. Verheijen , de Bieberstein,
de Kuiter Zylker, Begram, Lambrecbts, van der Does do
Willebois, de Bruyn Kops, Saaymans V a d e r , Idzorda,
Arnoldts, van Harinxma thoe Slooten , Luyben, Kien , van
den Heuvel, van Reenen, C. van Nispen tot Sevenaer,
van Zinnicq Bergmann, Mees, van Zuijlen van Nyevelt,
Borret, Smitz, Nierstrasz, Godefroi, Schepel, Viruly
Verbrugge, Smidt, 's.Iacob, Haffmans, van Naamen van
Eemnea, van Foreest. de Jong en Wybenga:
en de heeren Ministers van Buitenlandsche Zaken, van
Binnenlandsche Zaken, van Marine en van Finantien.
De notulen van het verhandelde in de vorige zitting
worden gelezen en goedgekeurd.

Aan de orde is de voortzetting der beraadslaging over
HET WETS-ONTWERP TOT VASTSTELLING VAN HOOFDSTUK V
DER STAATSBEGROOTING
VOOR 1875
(DEPARTEMENT VAN
BINNENLANDSCHE ZAKEN).

De algemeene beraadslaging over het lager ondervnjs wordt
hervat.
De heer K a p p e y n e v a n d e C o p p e l l o : Mijnheer de
Voorzitter , het doet mij leed dat ik gisteren niet vroeger
in de Vergadering kon verschijnen om mij mede te plaatsen
onder het gehoor van den heer Messchert van Vollenhoven;
niet enkel thans om het belang dat ik altijd in zijne adviesen
stel, maar vooral omdat ik nader vernam, dat hij meer bepaaldelijk zijne rede tegen mij had gerigt
Ik kon daarop niet zijn voorbereid. Gaarne had ik bij
de algemeene beschouwingen gezien dat een van de woordvoerders van hen die zicti anti-revolutionairen plegen te
noemen, in het debat ware gekomen; en na don geachten
afgeviiardigdon uit Arnhem gehoord te hebben, had ik
daarop eenigzins gerekend. Maar neen, het debat werd
gesloten en nu bestond er voor mij geene enkele reden om
te veronderstellen dat men ons daarin weder zou willen
terugvoeren. Ik ben dus in een eenigzins moeijelijken
toestand gebragt: ik wil den geachten spreker niet elk
wederwoord weigeren, en toch kan ik hem niet antwoorden
dan naar de aanteekeningen van anderen , en mag ik niet
afwijken van het onderwerp dat thans aan de orde is
en moet mij bepalen tot het lager onderwijs.
Intusschen schijnt hetgeen zijne verontwaardiging heeft
opgewekt voornamelijk geweest to zijn dit, dat ik van de
horvorming van het lager onderwijs sprekende, schoolpligt op den eindpaal geschreven zag. Hij is daardoor zeer
warm geworden naar het schijnt, en heeft zich verheven
in eene rethorische spheer, te hoog voor mijn loggen geest
om hem er in te volgen. Hij heeft mij zelfs — spreken de
berigten waarheid — afgeschilderd als eon republikein en
wel van eene zeer reactionaire soort. Ik zou in Nederland weder willon invoeren de instellingen van do Spartaai.sche republiok. Het zou zijn doodonschuldig. Ik ken
de verordeningen van onderscheidene moderne constitutionele landen. Ik kon echtor niet de wet op het lager ondorwijs voor Sparta. Ken ding allleen kan ik den geachten
sprtker verzekeren. Ik heb onze jeugd to lief om ze te
onthalen op Spartaanscho kost. Maar ik zou den geachten
spreker een voorstel willen doen : verbannen wy Solon en
Lycurgus, Athene en Lacedemonie uit onze debatten, en
laten wij ze over aan de opstellen onzer jeugd.
Evenzeer heeft die oproeping van onze fiere voorouders,
die hun nek niet zouden hebbon willen krommen onder
het ijzeren juk van dien leerpligt op mij den indruk gemaakt van eene tooneolvertooning, van ecu opera-choor,
want ik weet niet beter dan dat dio voorouders tegen hun
wottigen vorst zijn opgestaan omdat hij hunne privilegiën
schond en omdat hij allen , die van de Katholijke kerk waren
afgevallen, te vuur en te zwaard wilde verdelgen, maar
het staat mij niet voor dat zij in hunne inwendige wetgeving juist zoo zeer het beginsel van individuele vrijheid
hebben voorgestaan. Immers , zij hadden eene innige verbinding van Kerk en Staat, met dat gevolg, dat een on-
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rustig predikant het land kon brengen aan den afgrond
van burgertwist, maar ook van de andere zijde wegens
een woord dat do Regering niet beviel, gevaar liep van
uit do stad te worden gewezen. E R welken invloed dio
verbinding van Kerk en Staat op de school had in het
nadeel van andersdenkenden, blijkt bij voorbeeld uit het
reglement of de schoolverordening van de Generale Staten
voor de Generaliteitslanden van 1725. Hun oekonomisch
régime berustte op monopolie en overheidsinmenging van
allerlei soort, en de souvereino magistraten onzer steden
met hunne contrac'en van correspondentie en de Regerin^sreglementen van Willem I I I lieten waarlijk aan do burgerij
niet veel invloed op het Staatsbestuur over.
Wil de geachte afgevaardigde uit Utrecht ons tot die
instellingen terugvoeren? Maar dan, Mijnheer do Voorzitter, brengt hij ons in eene staatsorde, waarmede althans
leerpligt niet volstrekt strijdig i s , want, zoo ik mij niet
bedrieg, bestond wel degelijk in de federative republiek
die leerpligt krachtens verordening in sommige gedeelten
van ons land. Ik meeu in Drenthe en in sommige streken
van Overijssel. Ik zou dus wederom aan den geachten
spreker willen zeggen; laat onze voorvaderen in hunne
graven rusten; laat h i j , wil hij spreken over de belangen
van de moderne maatschappij, een oogenblik met ons
modern zijn.
Maar inderdaad, wij leven in een vreemd land. I k heb
in de laatsto jaren veel hooren gewagen van de toenemende
kracht der anti-revolutionnaire partij.
En ziet wat gebeurt?
Nu schijnt het niet meer uit te maken wie daartoe
behoort en wat haar staatkundig geloof is , want de geachte afgevaardigde uit Arnhem, een beproefd staatsman,
die geene partij gaarne zou willen missen, heeft bij de
algemeene beschouwingen, mei vele betuigingen van sympathie, een plegtig afscheid van haar genomen, en terwijl
ik door den geachten afgevaardigde uit Gouda , die hier
verschoon met den veldheerstaf' in de hand, word geprezen, omdat ik inzie dat het oude staatsbegrip van K a n t ,
het oude oekonomische begrip van Ricardo niet meer voldoet aan de behoeften van de hedendaagsche maatschappij ,
en dat de S t a a t , als vertegenwoordiger der maatschappij,
wol degelijk moet blijven behartigen het blijvend belang
des volks, wordt, juist omdat ik, volgens den geachten
afgevaardigde uit Gouda, toenader tot den heer Groen ,
door den geachten afgevaardigde uit Utrecht over mij de
banvloek uitgesproken.
Maar stelde do geachte afgevaardigde uit Gouda, bij de
behandeling van de wet op den kinderarbeid, ook niet den
leerpligt in het verschiet? En nu kan ik het misschien
verklaren dat de geachte afgevaardigde uit Utrecht zich
liever verontwaardigd hield tegen mij dan tegen hom, om
de bekende anti-revolutionaire spreuk: »cum duo faciunt
idem , non est idem ", maar ik begin te vermoeden dat
bij hen evenzeer geldt het tegenovergestelde : » cum duo
non fuciunt idem est idem" en dat hun part ijverband
meer gegrond is op gemoensch ip van kiezers, dan op gemeenschap van beginselen.
Maar de geachte afgevaardigde uit Utrecht wil zijn
praktisch. Good, dan zal de geachto afgevaardigde geene
formule willen verdedigen , die in strijd Es met de feiten ,
of hij , de zoon van dio fiere voorvaderen , zal ook de kracht
betoonen om , hetgeen hij kwaad a c h t , te keeren. Zegt
hij tot mij : controleren , goed; gouverneren , nooit, — persoonlijk is mij dit zeer aangenaam, maar ik vraag aan j
den geachten afgevaardigde: kunt gij wel een van beiden ? !
Gij neemt het hier op voor de beperking van de werking j
van den S t a a t , gij wilt niet weten van Staatsalmagt, en ;
gij hebt voor u de begrooting van Binnentandsche Zaken,
dio u aanschouwelijk voorstelt — vergelijk zo slechts met i
de begrooting van 25 jaar geleden — in welke schrikbarende rede do Staatsbemoeijing is toegenomen. Kom op tegen
deze begrooting! Stel amendementen voor om haar terug
te brengen binnen de waro grenzen ! Neen , gij doet het niet,
gij schijnt dus niet te kunnen; gij gaat met den stroom <
mede; dus uwe beginselen begeven u , zoodra gij werkelijk
zoudt moeten controleren. En toch ziet gij hior niet a l - I

leen om redevoeringen te houden, maar ook om te handelen volgens hetgeen gij meent, dat in het bestuur van
den Staat behoort in acht genomen te worden. Zoo lang
gij ons niet helpt om onze uitgaven fe weren, en om het
Staatsbestuur terug te brengen tot zijne oude grenzen, zoolang blijf ik volhouden dat uwe formule door de
feiton wordt weersproken, dat gij de stof niet beheerschen
kunt, en dat gij moet volgen, waar gij niet heen wilt.
Kunt gij gouvorneren ? Hoo kunt gij dat beproeven, wanneer
gij aan de behoeften der maatschappij niet weet to voldoenr
Gij hebt het bestuur gevoerd, niet over het land, maa ?
over de aanzienlijkste gemeenten des lands. Gy hebt zeker
met belangstelling gade geslagen wat danr sedert voorviel,
en gij hebt dus er op gelet, hoeveel onder uwe opvolgers
voor het lager onderwijs daar is gedaan. Bewijst niet reeds
die omstandigheid hoe het u en uwen beginselen onmogelijk
is om in evenredigheid met de behoeften der tegenwoordige
maatschappij te regeren?
Maar zoo ik beweerd heb dat de Staat als georganiseerde
vereeniging moet doen en behoort te doen wat alleen door
zoodanige vereeniging geschieden kan, ligt daarin geenszins
opgesloten dat do Staat moet tre len op dat terrein waarop
inderdaad de individuele energie behoort te heerschen.
Onze burgerlijke en handels-, evenzeer als onze fiscale
wetgeving behooren mijns inziens te rusten op de begiuselen van vrijen handel en onbelemmerden arbeid. Door
wegneming van monopolien, slagbooraen on hindernissen
moet de. nationale productie tot den hoogsten graad worden
opgevoerd, om zoo langs natuurlijken weg tot eene betere
verdeeling der rijkdommon te geraken. Wanneer het aankomt op toepassing van het vrijhandelsbeginsel, dan behoef ik
bij deu geachten spreker waarschijnlijk niet achter te staan.
Maar als ik er in geslaagd toogt zijn den geachten spreker
tot do theorien van Kant en Ricardo te bekeeren, dan zou
ik eene groote overwinning hebben behaald, want dan zou
ik oen anti revolutionair herschapen hebben in een verdediger van de ideeën die do Fransche revolutie der vorige
eeuw hebben voorbereiden onze wetten bezielen , en terwijl
ik altijd een stap vooruit blijf zou dan de geachte spreker
tot mijne innige vreuïde eene groote schrede voorwaarts
doen. Indien hij dit wil en zich verlangt aan te sluiten bij
ons overal waar wij elkander op oekonomisch gebied en als
voorstanders van vrijen handel ontmoeten , dan reik ik hem
gaarne daar de hand.
Indien ik den Staat wil laten optreden als vereeniging
op zijn gebied, is dat geen roden om hem zich to laten
mengen in de taak eener andere, evenzeer georganiseerde
vereeniging, de Kerk. Waar het er op aankomt de scheiding van Kerk en Staat in al hare regtsgevolgen te verwezenlijken, vindt do geachte afgevaardigde mij steeds aan
zijne zijde. Maar is het volksonderwijs eon onderwerp
dat overgelaten behoort te worden aan de particuliere
industrie en de natuurlijke werking van vraag en aanbod?
Of, zoo neen, is dan dat onderwijs eene zaak waarvan de
zorg behoort aan de Kerk en niet aan den Staat?
Ziedaar de twee hoofdvragen die bij bespreking van het
lager onderwijs moeten gesteld worden.
Ik noemde dat onderwijs: volksonderwijs, en ook daardoor heb ik naar hot schijnt de ergernis van den geachten
spreker opgewekt. Ik wil hem gaarne nader opgeven wat
ik onder volksonderwijs versta en waarom ik het zoo noem.
Iodor redelijk wezen heeft zoowel om zich met zich zelven
te onderhouden en zijn bewustzijn te verhelderen als in
den omgang met anderen , woorden noodig om zijne gedachten uit te drukken ; teekeus om de door elkander
meetbare grootheden , waarmede hij werkt, aan te duiden
en figuren om de voorstellingen aanschouwelijk te maken
die zijne verbeelding schept. Ieder die dus lid wil zijn van
e e n e b e s c h a a f d e niaatsehnnnii moet. lenr«Ti löT.m or» oo^^ïi*.^».

en zoo veel kennis en oefening verkrijgen in het gebruik der
moedertaal dat hij zieh naauwkeurig en met volle wetenschap
van hetgeen hij zeggen w i l , kan uitdrukken. Voorts moet
hij de eerste beginselen aanleeren van de algemeene rekenkunde en in staat zijn om in ruwe omtrekken het beeld
van oenig voorwerp te schetsen. Voeg er bij genoegzame
kennis van aardrijkskunde in den zin waarin die thans
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bij het onderwas genomen w o r d t , zoo dat hij zich een donkbeeld kan vormen van de aarde waarop hij leeft, van de
ligging van zijn land en van de ulgemeene natuurverschijnselen , en zoo veel vertrouwdheid mot do groote feiten der
vadurlandBche geschiedenis , dat hij zioh rekenschap weet
to geven van z^'ne nationaliteit. Ziedaar , mijns inziens,
de kring van het volksonderwijs getrokken ; het kan oonigzins meer , het kan eonigzins minder , maar dut is de kern.
Die kundigheden kan ieder kind verkrijgen in den loeft\jd , waarin van het kind anderen arbeid regelmatig te j
vorderen, misbruik i s , en waarin het kind toch reeds
moet leoren dat leven, werken is. Het kan die verkrijgen,
zonder schade voor zijno gezondheid, zonder onderscheid
van kunne, zonder onderscheid zelfs — ik daal niet in de
bijzonderheden van omgeving af, — zonder onderscheid
van aanleg, want hoe traag ook, dat is voor ieder bereikbaar , en hoe vlug ook, meer wordt zeldon verkregen
zonder overspanning. Dat onderwijs heeft dus een algemeen karakter; het kan niet, zoo als op de middelbare j
scholen, reeds rekening houden met de toekomstige bestemming, dan alleen zeer in het groot. Het is voor allen
evenzeer verkrijgbaar, zelfs voor de idioten en doofstommen ,
do vroegere uitgestootenen van de maatschappij, en wij
verheugen ons over dien triomf der wetenschap, want,
daardoor worden ook die ongelukkigen tot nuttige leden
van de menschelijke zamenleving gemaakt. Is het voor
iedereen verkrijgbaar, het is evenzeer voor niemand ontbeerlek, want onze gansche wetgeving gaat uit van de
veronderstelling, dat lezen en schrijven althans gemeen
goed is. Onze wetten zijn bekend , omdat rij in het
Staatsblad staan. Welke regter zal aannemen dat hij, die
eeno politieverordening overtreden heeft regtmatige reden
van onwetendheid heeft omdat hij niet lezen kan? Wij plaatsen
aan de straat bordjes en nomraers aan de deuren der
huizen en achten alsdan het publiek genoegzaam ingelicht.
En zoo in alles. Wie die eerste kundigheden niet heeft
verkregen dio het verstand openen en het gemoed ontvankelijk maken voor de weldaden der beschaving verkeert
te midden van onze maatschappij als een wilde, die alleen
het oog heeft voor hare stoffelijke genietingen. Zijne dierlijke begeerten worden opgewekt en tevens ontbreken hem
alle middelen om die door goed beloonden arbeid te bevredigen. Het is niet alleen voor de individuen van het
hoogste belang , maar voor het geheele volk dat het volksonderwijs aan aller lippen worde gebragt. Zonder dat geestelijk voedsel, kan het volk de concurrentie met het buitenland niet uithouden en niet blijven wa t het behoort te zijn
en ons volk altijd geweest i s , een volk dat steeds in de
eerste rijen stond onder de beschaafde natiën.
Hoe echter kan die eerste levensbehoefte verkregen worden ? Enkel en alleen door gestadige zorg voor het scheppen
en onderhouden van een behoorlijk onderwijzend personeel,
want de meester maakt de school.
Mogen de kundigheden welke in de school geleerd worden
de allereerste zijn, voor den leeraar is dit misschien juist
de moeijelijkste soort van onderwijs. De eigenschappen
welke in een paedagoog gevorderd worden, onderstellen
eene opleiding welke slechts aan hem ten deel kan vallen ,
die deze aan eene goede inrigting hooft opgedaan en bovendien
daarvoor goeden aanleg bezit. Depaedagogische kennis is veel
noodiger bij den schoolmeester in de lagere school dan bij den
hoogleeraar.
De zorg dat het onderwijs tot zich trekke de beste
krachten uit de maatschappij, waarover het , zal het zijn
doel bereiken, moet kunnen beschikken, die zorg kan alleen
door de georganiseerde vereeniging op zich genomen worden.
Zy alleen kan maken , dat de gelegenheid tot vorming voor
onderwijzers voldoende openstaat, en dat do onderwijzers
die bezoldiging genieten, die ncodig is om hen in bon
stand te doen eeren en de natie regt te geven roem op hare
onderwijzers to dragen.
Indien dit alles zoo is, indien de particuliere industrie
onmogelyk, volgens de natuurlijke wet van vraag en aanbod , kan zorgen voor behoorlijk onderwijzerspersoneel, —
en wanneer do kerkgenootschappen dat wel inzien ton opzigte van hunne godsdienstleeraren, waarom zou de maat-

schappij het dan niet inzien ton opzigte van de leeraren
van het volk? — Dus blijft alleen de vraag over: wie
moet de zorg op zich nomen , de Staat of de Kerk?
Evenzoo is het met de overige belangen van het onderwijs. De particuliere scholen kunnen uit den aard der zaak
alleen daar bloeijen, waar door de schoolgelden dor leerlingen do kosten van de onderneming met winst gedekt
worden ; maar wat zou er van het lager onderwijs worden ,
als do kosten e r v a n , gelijk het behoort gegeven te worden ,
door particulieren moeston worden betaald of zij anders «een
onderwijs genoten? Derhalve, om het onderwijs onder
het bereik van iedereen te brengen, is weder de kracht
dor georganiseerde vereeniging noodig; de particuliere
krachten zijn daarvoor onvoldoende.
Moet de Kerk en niet de Staat zich met die taak belasten ?
Indien de Kerk het doet, dan moet zij het monopolie
hebben; want dan kan zij niet dulden dat er eene school
bestaat, die niet onder haar kerkelijk opzigt geplaatst is.
Di in is dus niet alleen de Staatsschool maar ook de particuliere vrijo school onmogelijk. Daarentegen zal de Staat ,
wanneer hij die zorg op zich neemt, èn de vrije particu1'ere school èn de gezindhoidsschool gaarne naast zijne
scholen zien verrijzen; want de Staat is hot eigenlijk alleon
om het wereldlijk onderwijs te doen. Dat dit wereldlijk
onderwijs niet bedorven wordt, al wordt het met een
godsdienstigen zuurdeesem in d ZJ of geeno rigting doortrokken, dat zal ik niet betwisten. Ik erken integendeel
dat er vele gezindheidsscholen zijn, waar het onderwijs
zelfs betor is dan op de openbare scholen.
En nu heb ik uitsluitend te doen met wereldlijk onderwijs. De geachte afgevaardigde uit Gouda heeft mij toch
zeer goed begrepan, toen hij er niet aan twijfelde, of ik
wenschte de Staatsschool geenszins als vijandin tegenover
de gezindheirlsschool te plaatsen. Eene Staatsschool, die
zou moeten strekken tot verbreiding van eene zoogenaamde natuurlijke godsdienst, bestreken met een Christelijk
vernis, is mij een even groote gruwel als hem.
Indien alzoo de Staat volkomen kan beantwoorden aan
de eischen, ziin onderwijs behoorlijk inrigten en de vrije
particuliere school even als de gezindheidsschool naast zijne
scholen dulden kan , dan ligt reeds daarin een bowijs dat in
onze maatschappij do Staat voor het onderwijs zorgen moet
en niet de Kerk, en dat te moor, omdat wij eigenlijk niet
te (loon hebben met de Kerk, maar (vooral waar sprake
is van gemoedsbezwaren) hoofdzakelijk slechts met ééno
enkele partij in één bepaald kerkgenootschap, en dezo
zeker kan nooit harerzijds op de school aanspraak maken.
Indien bijv. de geachte spreker uit Gouda ons te gemoet
voert: »Gij hebt den Bijbel van de school verbannen",
zou ik hem kunnen vragen: » Wilt gij den Bijbel op de
school, uitgelegd door mij?" Indien de geachte afgevaardigde uit de woorden waarin de rijken, die in de laatste
dagen schatten vergaderen, door den Eschatoloog tot bekeering worden vermaand, het bewijs trekt dat in Nederland een wetboek van don arbeid moet worden ingevoerd om
onze toekomst te verzekeren, dan is die uitlegging, indien
ik haar in het verband lees, mij vreemd; maar wanneer dien
spreker uit hetzelfde kapittel de woorden worden voorgehouden waarbij de eed verboden wordt, dan geeft hij mij eene uitlegging waardoor het verbod vervalt. Ik geloof dat hem de
gaaf' der uitlegging beter eigen is dan mij , maar ik vraag :
Beteekent uw Bijbel op school iets anders dan dien Bijbel
uitgelegd, toegepast en gebruikt zoo als gij het verlangt ?
en is het dan wonder dat er geen Bijbel op de school
wordt toegelaten, indien die school niet is eene bepaalde
gezindheidsschool ?
> Maar indien aan de Kerk het onderwijs niet kan worden
overgelaten en dat ook omdat zij, al is zij van verlichting
Biet afkeuiig, iuch voornamelijk en zoo noudig uitsluitend
het oog vestigt op het zieleheil van hare kinderen, niet
op hunne aardsche belangen, dan vraag ik, of, wanneer
de Staat oen behoorlijk georganiseerd onderwijs weet te
stichten ra te onderhouden , dan de oisch niet goregtvaardigd i s , dat ook ieder kind van het lager onderwijs zal
gebruik maken?
Men zegt: dat is in strijd met het regt van de ouders.
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Dat regt van de ouders begrijp ik niet De geachte spreker
uit Arnhem voegde my bij de algemeene beschouwingen te
gemoet: uw begrip van publiek regt is klassiek. Dat is
ook zoo; ik heb het, even als hij, uit do Instituten van
Justianus geleerd. Alaar hij voegde er by: De Christelijke
maatschappij is gebouwd op hot huwelijk, en dien ten
gevolgo op de familio. Daargelaten of do Kerk in de eerste
eeuwen zich zoo zeer eene voorstanderes van het huwelijk
betoond heeft, weet ik niet beter of de kerkelijke definitie
van het huwelijk is ook weder aan het Romeinsche regt
ontleend; maar ik weot tevens, dat het Christelijk, zoomen
w i l , maar ik zou liever zeggen Germaansch regtsgevoel de
regtsbetrekking tusschen ouders en kinderen geheel veranderd heeft. Terwijl volgens het Romoirjsche regt het
kind was een voorwerp van rej^t van den vader, wil het
Germaansch regt die regtsbetrekking geregeld hebben naar
de verpligtingon der ouders jegens de kinderen. Het kind
is geen voorwerp van regt, maar van liefde. Nu vraag ik:
kan eenig vader beweren, dat het zijn pligt is aan zijn
kind het eerste onderwijs te onthouden, wanneer de school,
waarin dat onderwijs genoten wordt, \oor het kind door den
Staat kosteloos opengesteld is? Zegt men: «Indien gij dat wilt,
onderdrukt gij de minderheid ", zou ik bijna zeggen : «Welnu,
dan moet die minderheid maar worden onderdrukt, want
dan is zij de vlieg die de gansche zalf bederft, en heeft
zy in onze maatschappij geen regt van bestuan. Zegt men:
»Gij moet aan de ouders de keus van de school l a t e n " ,
dat geef ik volkomen toe.
Maar de vraag is slechts: kan men mij verwijten dat
ik aan de ouders de keuze van school niet laat, wanneer
ik aan de vrijheid van onderwijs, aan het echt particulier
onderwijs en aan de gezindheidsscholen geen enkel beletsel
in den weg leg? Ik wil gaarne erkennen dat ook voor mij
de wet van j857 geenszins is het laatste woord, en inderdaad, dio wet zou al zeer slecht moeten geweest zijn , als
wij haar niet langzamerhand begonnen to ontgroeijen, en
zoo het ooit kwam tot eene grondige herziening dier wet,
en ik wil er wel bijvoegen van de Grondwet — want ik
geloof vast dat in de Grondwet dan in nog forscher trekken
de taak van den Staat zou worden omschreven — dan
zou er veel te zeggen zijn voor het gevoelen, hier meermalen door den geachten spreker uit Dokkuni verdedigd,
dat de kosten van het onderwijs zoo niet geheel, dan toch
voor een zeer giool deel moeten gebragt worden ten laste
van het Rijk. En als men er dan in slagen kon om het
toezigt zóó te regelen, dat daarop invloed wierd uitgeoefend
door een goed georganiseerd corps enseignant, dan zou
er, behoudens de beginselen onzer Staatsinstellingen en
een Minister, niogt het zijn voor het onderwijs alleen,
wel toenadering mijnerzijds kunnen worden betoond, tot
het denkbeeld van den geachten spreker uit Gouda; —
en zoo ik mijn gansch ideaal moest blootleggen, dan zou
het zijn ; eene van Rijkswege ingerigto uitmuntende volksschool, openstaande voor een ieder en voor een ieder kosteloos. Wie dan van dio kostelooz ! school geen gebruik
zou willen maken , wie zijne kinderen daar niet wil laten
zitten tusschen de kinderen van allerlei soort van zijne medeburgers , voor hem zou overbly ven de betalende school. Zeer
ten onregte zou men mij verwijten dat ik een vijand ben van
echt particulier onderwijs. Ik ken bij onderv inding uitmuntende scholen van dien aard. Zoo geef ik bijv. aan eene
school als van den heer van Vliet hier ter stede, in vele
opzigten de vooikeur boven openbare scholen. Maar alleen
daardoor kan men de particuliere scholen in do hand werken ,
dat men haar de U-talende kinderen laat. En men zal in
geen geval kunnen vergen dat van de overigens billijke aanspraak op winst van de particuliere scholen het hoogsto
volksbelang afhankelijk worde gemaakt. Als het werkelük waarheid wave dat de openbare school de bijzondere school onmogelijk m a a k t , dan nog zou ik zeggen : concurrentie komt hier niet te pas. Concurrentie is
alleen mogelijk tusschen twee particulieren, die , door
eigenbelang gedreven, met elkander wedijveren , zoodat de
verbruiker de waren voor den goedkoopsten prijs bekomt;
dat is het eenvoudig k a r a k t e r , het terrein van de concurrentie ; door den strijd van het eigenbelang wordt de derde
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I verbruiker gebaat. Maar tusschen den S t a a t , die aan zyn
■ pligt als Staat voldoet en een particulier is concurrentie
! onmogelijk. De Staat handelt hier gelyk bij de regtspraak;
hij zorgt voor zijne regten , maar hij laat aan h e n , die
hunne geschillen door scheidslieden willen beslist hebben,
j de mogelijkheid hiertoe. Moer kan de Staat ton opzigte
van het particulier onderwijs niet doen.
Maar moet de Staat in eenigorlei vorm ook de gezindheidsscholen te gemoet komen ?
De geachte afgevaardigde uit Gouda heeft ons daaromtrent een nieuw donkbeeld onderworpen : hij wil een restiI tutiestelsel aan do ouders. Zeer duidelijk is my dat
i stelsel nog niet. Is het een restitutiestelsel aan de ouders,
| die betalen kunnen ? Maar dan lost de gansche klagt
i zich hierin op dat zij tevens belasting moeten betalen. En
I waarom is het onbillijker dat die ouders in de gemeentej lasten bijdragen dan dat anderen dit doen die geen kin! deren of althans geen schoolga inde kinderen hebben ? Restitutie van belasting komt dus mijns inziens in geen geval
te pas. Indien men zegt: restitutie moet niet gegeven
worden aan b(talende inaar aan niet-betalende ouders,
dan vraag i k : met welk regt vragen die ouders restitutie?
Mij dunkt, het komt altijd neer op een nieuw geldelijk veri band tusschen den Staat en de Kerk of althans kerkelijke instellingen. Zoo geen historische vorbindtenis het belette zou
ik in mijn beginsel van volledige scheiding van Kerk en Staat,
wanneer wij ooit tot eene algemeene grondwetsherziening
komen, zeer gaarne de civile lijst der geestelijkheid uit
de Grondwet willen schrappen. Wij hebben de gesubsidieerde diakonicn afgeschaft. Ik wensch niet op nieuw
soortgelijke betrekking m het leven te roepen en ik betwijfel of, wanneer er werkelijk geloofskracht i s , het dan
do Kerk of eenige kerkelijke rigting aan hulpmiddelen zal
ontbreken om hare school te onderhouden. Ik zou dan
zeggen : gij , dio geeno Staatsinmenging w i l t , die Staatsalmagt vreest, gij zonen van uwe fiere voorouders, doet,
j gelijk zij. Zij hebben met hunno middelen het land gered,
zij zijn niet gekomen met den bedelnap der Geuzen om geld
te vragen voor hunne particuliere scholen. Br is nog een ander
middel. De opbreDgst van den accyns op het gedistilleerd
is verreweg genoegzaam om eene behoorlyke organisatie van
het Staatsonderwys te bekostigen. In dien accijns draagt
niemand bij die niet wil. Laat de K e r k , laten zij die een
geopend oor vinden bij gemoedelijke ouders, zeggen : stort
de penningen, die gij offeren wilt aan den Staat door by
te dragen in den accijns op het gedistilleerd, in mijne kist.
Gaarno zal ik dan den accijns op het gedistilleerd zien
slinken en de gezindheidsscholen , waardoor die van den
Staat overbodig worden , zien groeijen. Maar zoolang dit
niet het geval i s , zoolang de Kerk en de kerkelijke rigtingen de krachten niet bezitten om op die wijze de zedelijke
verbetering van het volk to bevorderen, zoolang acht ik
eene openbare school van Staatswege ingerigt en onderhouden . noodig. En zoo dan de Kerk niet bij magte is
de volksondeugden te keer te gaan, zoo niet vooraf het
verstand van hot volk is geopend, zijn gemoed vatbaar
gemaakt voor redenering en hoogere waarheid, dan bestrijde
do Kerk niet langer de pogingen die wij aanwenden om
in dit opzigt ons volk niet achter te doen bly ven bij anderen.
Zij, die de beginselen der hervorming voorstaan, vergeten
vooral niet dat zij hare kracht juist heeft ontleend aan de
verspreiding van kennis en de vermeerdering van wetenschap Dan bestrijde de Kerk als de magt der duisternis,
niet langer do magt van het licht! In elk geval wij, al
blijft ons slechts de controle over, zullen daardoor weten
te beletten dat aan ons nationaal onderwys worde getornd in
reactionairen zin.

De hoor ^lflntgf»n«: De. voriffo spreker heeft voor z'^ne
beschouwingen inzonderheid het thema gevonden in de
rede van den geachten afgevaardigde uit Utrecht; het zy
mij veroorloofd eenigo oogenblikken van uwe aandacht te
vragen om mijne zienswijze medo te deelen aangaande het
gesprokene door den geachten afgevaardigde uit Gouda.
Deze heeft ons gisteren medegedeeld wat hy noemde een
schoolstelsel; hij heeft een tafereel opgehangen van zijne
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verlangens omtrent het lager schoolwezen en hij heeft 1870. En toen die minister gelijk ik hier reeds bij eene
duarvan een volledig programma ontwikkeld. Echter is mg vroegere gelegenheid gezegd h e b , zijne portefeuille neerniet gebleken of dat programma uitging van du rigting, legde , toon kon hij verzekeren dat ten gevolge van zyne
in het algomeon waartoe do geachte afgevaardigde behoort, wet hot aantal onderwijs genietende kinderen in Engeland
dun wel of hot was ecne individuele zienswyze; of het met een half milloen was vermeerderd.
slechts was do uitdrukking van z\jne bijzondere meening,
De reden daarvan ligt voor de hand Zy was dat volgens
dan wel een dool van het politiek progrumma dier partij. die wel van 1870, do Staat kon gelaston het oprigten van
De geachte afgevaardigde zeidc zich daarbij te hebben toe- scholen (art. 5 on velg.): dat er schoolcomraite's, schoolboards
gelegd op eone precise uiting zyner denkbeelden; nu althans waren ingesteld met eene groote magt, do magt zelfs om
— zegt by — geen nevelen, ik zal u watordroppelen govrn belastingen, schooltaxen te heffen (art. 54 en volg ), en
gemakkelijk bijeen te zamelen. Daarin zou een schoolstelsel vooral omdat de schoolpligt in die wet staat geschreven
worden voorgelegd, waarbij alle partij-politiek wordt uit- (art. 74) De schoolpligt onder strafbedreiging tegen do
gesloten. Ik waardeer ten hoogste die intentie van don ouders, on die onmiddellijk in do groote steden, in Longeachten afgevaardigde, en voorzeker heeft hij zijn den, Liverpool, Manchester on vele andere is ingevoerd
stelsel ingekleed in zeer humane bewoordingen. Met ge- geworden. Met zulke bepaliugen behoeft men niet te vragen
noegen breng ik daaraan mijne hulde. Den toon, die maar waarom hot getal scholon en scholieren sedort 1870 in
al te vaak wordt aangeslagen bij het besproken der wet zulk eene enorme mate is toegenomen. Raadpleegt men
van 13 Augustus 1857, heb ik in dierede niet opgemerkt. daarbij den voortvarendon geest, die de Engelsche natie
Thans een woord omtrent de waterdroppelen, door don kenmerkt, dan is dat niet te verwonderen; maar dit geeft
geachten spreker over dit onderwerp uitgestort. En dan niet het minste regt om ongunstige gevolgtrekkingen te
moet ik in de eerste plaats stilstaan bij zijno vergelijking maken ten opzigte van het stelsel door ons in 1857
van onzen toestand sedert 1857 met dien van Groot- aangenomen. Mon mag geen parallel trekken tusschen
Britannie na het in werking tredej der wet van 9 Augustus toestanden, die hoegenaamd niet in iets overeenkomen.
1870. Uit die vergelijking ma ikte do geachte afgevaardigde In Engeland had men alles in te halen, daar had men
ongunstige gevolgtrekkingen ten aanzien van het hier te niets. En hier in 1857 had men slechts het reeds beHier had men
lande gevestigde stelsel van lagor onderwijs. Ik meen echter staande te verbeteren, te ontwikkelen
dat die vergelijking mank gaat, omdat twee geheel onge- een gevestigden historischon toestand die zich steeds en
lijksoortige toestanden tegenover elkander werden gesteld. regelmatig had ontwikkeld , waarin men dus niet kan vergen
De gesteldh id van Engeland vóór en sedert de invoering dien snellen opgang, dien de aandrang van de Kngolsche
van do wet van 1870 en die van ons laud vóór on uk 1857 natie en de Engelsche wet ten gevolge had.
staat in geen enkel opzigt gelijk. Hier toch werd in 1857
Wil men de werking nader loeren kennen van de E n niets anders gedaan dan , hetgeen regtens bestond ingevolge gelsche wet en de cijfers van de uitgaven gedaan voor het
de wet van 1806, nader te ontwikkelen en beter te regelen. schoolwezen door dio school-boards ? Vroeger kostte het
In Engeland daarentegen heeft men in 1870 een fonkel- schoolwezen nagenoeg niets aan de contribuabelen, maar
nieuw systeem ingevoerd. Hier had men slechts voort te in 1870 is men begonnen om door die school-boards belaswerken op die oude basis der wet van 1806, onder welke tingen to doen uitschrijven. Het eerste jaar hebbon de uitik er prijs op stel te zeggen , dut is opgegroeid een orde- gaven bedragen 34 562 pond sterling, ongeveer vier honderd
lievend , verstandig ontwikkeld <?n daarbij godsdienstig volk. duizend gulden: maar het volgende ja-ar stegen die uitgaDit wor.lt te zoor miskend door sommigen. De generation, ven tot 279 272 pond sterling en waren er toezeggingen,
onder die wet van 1806 opgegroeid , vormden geeno on- engagementen getroffen door de committés van 210 843 pond
godsdienstige natie. Dit wordt door menigeen niet genoeg sterling. Men vindt dit en vele andere wetenswaardige
erkend en gewaardeerd.
bijzonderheden in de Quarterly Jlevitw van October 1873.
In Engeland was de gesteldheid daarentegen allertreurigst. Dus eene stijging van uitgaven ten gevolge van de nieuwe
Het lager onderwijs was in diep verval. De Engelsche Staat sclionlinrigting in één j a a r van vier honderd duizend gulden
had er zich nooit aan laten gelegen liggen en alles aan tot ongeveer zes millioen !
anderen , aan de gevestigde kerk en het particulier initiHoe wil men nu dien geheel bijzonderen toestand veratief, aan corporatien, parochien en wat dies meer zij , gelijken met den onzen? Hoe wil m m uit die vergelijking
overgelaten.
trekken ongunstige gevolgen ten aanzien van het stelsel
Maar plotseling is Engeland tot andere gedachten ge- dat hier te lande bestaat?
komen. Engeland is wakker geworden. Engeland ziet do
Vervolgens heeft de geachte spreker ons zijn plan voorzaken altijd van het praktisch standpunt, de ondorwijsvraag gelegd , hoe hij wenscht dat het onderwijs zou worden
zoowel als die van den vrijen handel. De Freeirader al- geregeld en gebragt tot wat hij noemde eene zelfstandige
daar is een man die juist weot wat zijn belang medebrengt, potitie. Ilij zeide : eenigzins in navolging van Engeland
en daarnaar handelt: terwijl er elders wel eens freetraders (volgeus hem) wenschto hij hier te vestigen een zelfstandige
gevor.den worden van oen anderen aard, schwarmerische, organisatie , eene corporatie met het beheer van het onderik zou bijna zeggen onnoozele freetraders , die in de uitkomst wijs bolast en buiten den Staat werkzaam: gomeentolyke
dan ook niet aantreffen wat zij in hun goed geloof meonden schoolraden , daarboven provinciale schoolraden en eindolyk
te mogen verwachten.
een Rijksschoolraad.
Ook op het onderwijs-gebied is en was Engeland bij
Ik vind in dut plan weinig overeenkomst met den Engeluitstek praktisch en utilitair. Het zag in , dat zijne industrie schen toestand , maar ik zie er veel eer eene familietrek
gevaar liep, dat het zijn vang op industrieel gebied niet in met do Keizerlijke Universiteit van Frankrijk, door
zou kunnen handhaven wanneer zijn volk niet meer ge- Napoleon bij de wet van 10 Mei 1806 ingesteld. Ook dat
leken tred hield in onderwijs en beschaving mot andere ligchaam had eene groote inate van zelfstandigheid: met
natiën. Behalve dat begreep Engeland ook nog dit: als dit groote verschil echter dat die zelfstandige instelling,
het kiesregt mogt uitgebroid worden, zou dit eene klasso die organisatie van het Keizerryk geheel berustte op het
in de maatschappij bereiken , die weinig of hoegenaamd monarchaal beginsel. Alles ging uit en hing af u u den
geeno ontwikkeling genoten had. Omtrent die twee zeer Grootmeester der Universiteit , en ik onderstel dat hetgeen
praktische geziglspunton zijn in hot Engelsche parlement de geachte afgevaardigde zich voorstelt, berust op het demofeiten te berde gebiugt die den Eugolsc'tien geest wakker kratischo boginsol, op het denkbeeld dat die schoolraden
hebben gemaakt. Toen is er dadelijk eene parlementaire in al die trappen zouden worden gekozen door belanghebenquête gelast en zijn in twee voorname brandpunten van bende kiezers.
Engelands industrie zoogenaamde Leagues tot stand gekomen,
In Engeland meet men niet denken dat zoude bestaan
te Birmingham en te Manchester. Van daar is de be- eenige zoodanige zelfstandige inrigting; want al de schoolwoging uitgegaan om het onderwijs te verbeteren en die boards zijn ondergeschikt aan het
Edu;ation-department,
heeft vrucht gedragen
De minister Forster heeft het een onderdeel van den Privy Conncil der Koningin; een
voorstel gedaan, wat geworden is de bill van 9 Augustus oppermagtig en somtyds zeor arbitrair te werk gaand lig-
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chaam , dat zelfs hot regt heeft de school-boarde eenvoudig de anti-revolutionaire. Maar wat is meer revolutionair
af te zetten en door andere to vervangen. Dat departement dan op eens al het bestaande to willen omverwerpen?
van opvoeding is wat men elders noemt Joen Minist'rie
De geachto spreker noemt zijne party ook do christelijkvan Onderwijs , gelijk men dit in andere landen aantreft, liistorische. Maar wat is minder historisch dan zoodanig
maar met zeer groote en dikwerf geheel arbitraire attributen. streven naar een plotselingen ommekeer; dan zich geen
In het denkbeeld van den gcachten spreker, om op die rekenschap te 'geven van datgene wat historisch op het
wijze te vormen eene corporatie met zelfstandige organi gebied van het schoolwezen in Nederland bestaat?
satie , bestaande uit door de vorkiezingen van belangheb
In zijn botoog hebben mij overigens nog twoe opmer
benden of hoe ook gevormde ligehamen, waarbij de Staat kingen getroffen.
niet handelend, maar alleen toeziende zou optreden , kan
In de eerste plaats heeft de geachto afgevaardigde gezegd,
ik volstrekt niet deelen. Op dien voet zou hier juist in dat volgens de uitingen van do pers, niet volgens hem,
omgekeorden zin van hetgeen in 1870 in Engeland bereikt is, het vertrouwen der natie op hare vertegenwoordiging zoude
worden gehandeld. Daar heeft men verkregen eenen krach- zijn geschokt of althans is verminderd. D.iarom acht hjj
tigen , doelmatigen staatsinvloed op het onderwijs, hier het noodig dat de groote vraagstukken hier besproken
zou het zijn in plaats daarvan, een strijd in alle mogelijke worden, dat de overtuigingen zich kenbaar maken, in
rigtingen. Wij weten hoezeer op dit stuk de gemoederen pertinente verklaringen opdat de natie daardoor kunne
verdeeld zijn; wat zou er niot al twist en vordeeldhoid booordeelen, wat zij van hare vertegenwoordiging heeft te
uit eene uit dergelijke verkiezingen geboren zelfstandige wachten.
corporatie ontstaan? Ik zou vreezen en verwachten dat
Dit ben ik mot den goachten afgevaardigde volkomen
daaruit niets dan verregaande oneenighoid in den lande eens, in dat gevoelen deel ik ten volle, de natie heeft regt,
zoude geboren worden.
hier van ons te vernemen hoe wij over hare belangen denken.
De spreker heeft wyders rog een andero beschouwing
Men zou doen een stap*'geheel en al terug, juist het
omgekeerde van hetgeen in Engeland gebeurd is — een stap geleverd; de wet van 1857, zeide hij, heeft ■ eene scheur
getrokken in ons nationaal leven"; en de politiek is hier te
vooruit.
Wat zou wel de toestand zijn als zulk eene zelfstandige lande bedorven; zij is bedorven » omdat de onderwijsquaestie
corporatie, zulk eene schoolveregenwoordi^ing zich ont de spil is geworden waarom de politiek zich beweegt "
wikkelde ? Het zou worden een imperium in imperio !
Omtrent het eers-te punt heb ik reeds gezegd dat ik het
Do Staat zou wel de magt hebben, volgens het plan met den geachten spreker eens ben. Het is wenschelijk dat
van den geachten spreker, om regelen voor te schrijven, hier alle rigtingen hare meeningen uitspreken en niet het
om te controleren, om te inspecteren, het gehalte van het minst is dit noodig van deji kant der gematigden, laat ik
onderwijs te bepalen en acten te verleenon, maar hij zou zeggen van de consei vativo rigting Die moet gekend worden;
met dat al staan tegenover eene zelfstandige magt, wolligt die mag niet zwijgen, wanneer dergolijke groote belangen
bezield met hartstogtelijke begrippen, gesterkt door die ter sprake komen.
verkiezingen, die ik niet geloof' dat op het heil van het
Het is wel eens bjvonden eon zwak te zijn van alle
land of lot voordeel van het onderwijs zouden uitloopen. middenpartijen dat zij niet krachtig genoeg uitkomen voor
Ik zou er niets anders in te gemoet zien dan verwarrin<* hare denkbeelden. Er is eenmaal eeDe belangrijke discussie
van attributen, verwarring van beheer en verwarring van | gehouden over het middelbaar onderwijs in de Fransche
goed regelmatig onderwijs.
Kamer van de Pairs Toen heeft Guizot deze zeer ware
Ik behoef er verder niet op te wijzen dat de geachte i opmerking gemaakt :
spreker verlangt dat de toelagen van die gemeentelijke, !
» C'est un grand mal de notre temps, il faut Cuvouer, que
provinciale en Rijks schoolraden niet zouden worden ver- j la timidite', la pusillanimité des opinions modérees en face des
strekt als subsidie maar onder den naam van restitutie en opinions ext> eines ; soit qu'il s'agisse de l'Etat ou udu Clerge',
dat dit dus eigenlijk zou uitloopou op eene oterheersching des que les opinions extreme* se manifestent, Ie* ojrinions movan de meerderheid tegenover de minderheden. Een gedeelte dérees prennent peur et se taiscnt."
der burgerij zou door een ander gedeelte overheerscht
De latere gebeurtenissen in Frankrijk hebben do groote
knnnen worden in eene materie waarvan alleen een alge waarheid in dat gezegde gelegen , op eene wyze doen uit
meen gezigtspunt de leider moet zijn. En dit ware tevens I komen die Guizot in 1814 zeker nog niet vermoedde.
onvereenigbaar met het beginsel dat de middelen uit de !
En dat is ten aller, tijde zoo geweest. Dat was helaas !
algemeene belastingen geput, voor dit algemeen belang in altijd de eigenschap van de gematigden , van do behoudende
handen moeten bljjven van den S t a a t , die deze naar be- rigting. Cicero die de waarheid daarvan in zijn leven
hooren uit een algemeen beginsel moet besteden.
maar al te zeer had ondervonden , heeft in een van zijne
Het heeft mijne aandacht getrokken dat aan het plan pleitredeuen hetzelfde opgemerkt toen hij zeide: • Majoribus
van den geachten spreker inderdaad hetzelfde begrip ten j praesidiis et copiis oppugnatur respublica quam defenditur
grondslag ligt als dat door hem bij de behandeling \ an j toen hij daarbij wees op de audaces , op die stout moedigen ,
het onderwijs voor Oost-Indie ter sprake gebragt.
die altijd in de bres springen voor hunne verlangens, on
Ook duar heette het: verstrek ons de geldon , dan zullen | die dan daarbij nog kunnen rekenen op hen , > qui nutu
wij die wel aanwenden; wij zullm dan scholen bouwen i'npelluntur", op hen die op eon wenk van anderen gehoorzamen
en onderwijs laten geven zoo als wij 't verlangen , maar | en oordeelen volgens de meeniug van anderen. Daartegen
geef ons daartoe het geld. Ik meen dat daar evenmin als hier over stelt hü de conservativen van zijn tijd en zegt:
de Staat mag uit handen geven wet van zijnentwege ge- j » Nescio quomodo tardiores sunt H , principiis rerum neglectis,
schioden moot en wat Engeland in 1870 met zoo veel zorg ad extremum ipsa denique necessitate excitantur, ita ut non
■«•ft verworven. De Staat heeft daarbij te waken voor | nonnumquam cunctatione ac taiditate , duin oiium volunt etiam
het algemeen belang en dit zou op die « i j z e n,et dergelijke sinedignitate retinere, ipsi utrumque amittajit." (Pro Sextio. 47).
ligehamen",;uit welke partij ook gesproten, volstrekt niot
Wat mij betreft, Mijne Heeren, ik geloof to mogen
gediend zijn.
zeggen dat ik mij nooit aan dat oude euvel van do conIk heb steeds tamelijk
Eindelijk heb ik tegen don wensch van den geachten sgrvativen heb schuldig gemaakt
spreker het bezwaar dat men zich daarbij geen rekenschap rond en open -wat ik meen aan do Kamer voorgedragen.
geeft van den bestaanden toestand en van de regelmatige Ik zal dan ook thans geheel mijne meer.ing zeggen over
ontwikkeling die bij alle gevestigde zaken moet worden in die tweede opmerking va.u den geaehien afgevaardigde,
omtrent die scheur in het nationale leven van Nederland , on
acht genomen.
Wat hij ons voorstelde scheen^my, toe eeno" soort] van dat bederf in onze politiek.
droom te zijn, eene fantasmagorie; hij vormde zich een
Aan wien de schuld? Wie heeft die scheur gemaakt?
ideaal, maar in den werkelijkon toestand zijn dergelijke Wie heeft dat bederf doen ontstaan, wio heeft op ééna
zaken onberoikbaar. Men moet altijd te rade gaan met enkele spil de politiek van Nederland laten draaijen ? Wie ?
hot bestaande.
Ik zeg het ronduit, dat komt alleen van een enkelen man
De geachte spreker behoort tot de school die zich noemt], hier te lande, een man die volgelingen heeft weten te vinden ,
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en die omtrent dit nationaal belang en ten aanzien van de
wet van 1857 zoo heeft gehandeld als wij dit sinds een
lange reeks van jaren hebben moeten aanschouwen
Die wet van den lande eischte dan toch als zoodanig
eerbiediging. Maar hoe heeft men haar bejegend ? Heeft
men getracht uit haar de daarin aanwezige kiem ten goede
te ontwikkelen, in do rigting die men beoogde? Heeft
men daartoe zijne geestelijke en stoffelijke gaven besteed?
Neen! Niet in hot allerminste. Men heeft een volksagitatie georganiseerd: men heeft zelfs die mannen van
Cicol'o , non qui nutu impelluntur, op do been weten te brengen ; men heeft het verregaandst exclusivisme betracht on
allen uitgesloten, die zich niet geheel en al aan den wil
van dien eenen man onderwierpen. Men beeft gedurende
oene lange reeks van jaren met eono ongekende bitterheid
allen, die niet alles beaamden, bestreden en vervolgd. J a ,
het is er zelfs toe gekomen, dat uit dat enkele vraagstuk,
op die enkele spil eene soort van Staatspartij georganiseerd
is geworden.
Dat alles heeft de geachte spreker ons in zijne kernachtige woorden zeer juist uitgedrukt: » eene scheur in het
leven der natie en eene beüorven politiek, draaijende op één
enkele spil.
Men heeft steeds zijn heil gezocht in wat men in het
Fransch noemen zou: "faire bande a part". Men heeft de
politieke partijen, die hier op geheel normalen voet bestonden , even als in andere beschaafde en politiek ontwikkelde landen eenvoudig genegeerd. Men heeft ons
voorgeworpen: »er zijn geen consei vative beginselen: gij
allen met elkander zijt mannen van het ongeloof en de
revolutie!"
Ziedaar de oplossing van hetgeen door den geachten
spreker uit Gouda is opgemerkt. Wij hebben in de latere
politieke gebeurtenissen wel eens meer een dergelijk voorbeeld van soortgelijken aard gezien. Er zijn voorbeelden
van individuen geweest, dio, naar het schijnt, met onverzettelijke geestkracht toegerust, met onverstoorbare volharding
doorgingen in ééne rigting en op ééno enkele vaste gedachte,
en die altoos daarop doorgingen hoezeer zij nooit iets hoegenaamd in die rigting verwierven , altijd kracht meenende
te vinden in hun isolement, zonder ooit te komen tot de
erkentenis, dat in dat isolement hoegenaamd geen kracht
was gelegon om iets wezenlijks te verwerven. Verwarring,
scheuring, boderf zijn er het gevolg van geweest. Maat
voor wat men verlangde verkreeg men niets en men zal
op dien weg nooit iets verkrijgen !
En nu vraag ik aan onze geachte medeleden hier tegenwoordig, waaronder ik er zoo vele ken als gemoedelijke,
ernstige en verstandige mannen: wordt het eindelijk geen
tijd om die spil ter zijde te leggen, om dat exclusivisme
te verlaten, om dat isolement als een middel dat niet baat
op te geven ? Ware dat niet in uw eigen voordeel, maar vooral
ook in het algemeen belang? Ware het geen zaak om dien
onbereikbaren eisch van grondwetsherziening te laten varen ;
ware het niet goed in plaats van die scheur in het nationale
leven toenadering te beproeven, en na te gaan of men niet,
met terzijdestelling vau fantasmagorion en droombeelden,
uit de wet van 1857 zou kunnen ontwikkelen, wat door
u en door vele anderen met u , wordt gewenscht?
Daartoe meen ik gevolg te moeten geven aan het eerste
verlangen van den geachten spreker uit Gouda en te zeggen
wat mijne wenschen omtront hot lager onderwijs zijn.
Ik bon niet van de leer der zoogenaamde secularisten ,
die het er voor houden dat de levenswandel van den
menjch op aarde eeniglijk wordt bestuurd door zijne verkregen kennis en niet door de ingevingen van zijn gemoed.
Ik acht het een bedenkelijk vooroordeel als men meent,
dat de inborst van den inonsch door onderwijs alleen zou
kunnen worden verbeterd. Ik meen , dat de feiten , die
wij dagelijks in menigte kunnen waarnemen, dat vooroordeel luide weerspreken. Ik ben op dat punt geheel van
het gevoelen van oen beroemd socioloog van den tegenwoordigen tijd , den heer Herbert Spencer. Hij noemt dat
een ongeloof, hot bijgeloof aan de uitwerkselen van verkregen kennis op het gemoed. Dit denkbeeld ontwikkelt
hij op de hem zoozeer eigenaardige wyze.

(Beraadslaging over hoofdstuk V.)

Hij bestrijdt nog een ander vooroordeel en dat noemt
hij het anti-theologische vooroordeel. En evenzoo komt hij op
togen den wederkeerigen secto-haat, die do menschen onvatbaar maakt om met billijkheid te oordeelen over andore
godsdienstige gezindhedeu , ti'gen dien dwazen afkeer van
den oenen mensch van den anderen , omdat hij iets anders
gelooft.
Welnu , wat dat anti-theologische vooroordeel betreft ,
zet die schrijver als het ware een miskroskoop op den
algemeenen maatschappelijkon toestand en wijst daarbij met
allerlei fijno beschouwingen aan hoe de zwakheden on gebreken van den menscb , ook in zijn dagelijksch bedrijf,
toonen hoe de menigte voortleeft als of er geene enkelo
gedachte was die dat leven bestuurde. Hij toont aan hoe
dringend noodig het is den mensch een rigtsnoer in handen
te goven waarnaar hij zich heeft te gedragen. Hy toont
ook a a n , dat het meest rationele wetboek van zedekunde,
opgesteld door do uitstekendste moralisten , niet in staat zou
zijn den mensch dat rigtsnoor te verschaffen. Hij zegt (dio
socioloog): dat is alleen te vinden in de godsdienst, in het geloof. Hij noemt het een vooroordeel, wanneer men do hooge
waardij van de godsdienstige waarheid miskent, als men
het gewigt van de godsdienstige instellingen uit het oog
verliest, als men die overtollig acht voor het tegenwoordigo en meent dat zij in de toekomst geheel kan worden
gemist.
Dit schrijft SPENCER in zijne » Inleiding tot de sociale
wetenschap". Welnu, die overtuiging is geheel de mijne;
en dat heb ik meermalen van deze plaats gezegd ; nog laatstelijk den 13den November 1871 : » ik aril geen godsdienstlooze sehooV'. Dat woord heb ik toen gesproken en ik
laat het mij niet ontnemen, niet ontfutselen, door wien ook.
Men zal misschien vragen : Wat wilt gij dan met de
openbare school ? ik wensch hier van mijn conservatief
standpunt te zeggen , hoe ik do godsdienstige belangen
en de schoolbelangen in dat opzigt waardeer.
Mijn verlangen is vrijheid , de meest volledige vrijheid
van het onderwijs , maar daar naast de openbare lagere
school, toegankelijk voor de kinderen van alle godsdienstige gezindheden.
Het kleine, niet magtige, niet krachtige Nederland met
zijne zoozeer gemengde bevolking, moet vasthouden aan
dat beginsel. Waarom? Omdat daarin de ée'nheid, de
levensvoorwaarde dor Nederlandsche natie staat uitgedrukt.
In de eenheid der volksschool ligt de waarborg voor het
blijvend bestaan der Nederlandsche natie, voor hare eendragt en tevens voor hare vrijheid van geweten. Bij de
behandeling der wet van 1857 heb ik in deze Kamer dio
beide groote beginselen als de grondzuilen van onzen Staat
met het oog op de onderwijswet verdedigd Ik heb toen
betoogd dat de Staat langs dien weg goede burgers , goede
Nederlanders zal vormen en sedert dien tijd is mijne overtuiging niet in hot minst aan het wankelen gebragt, maar
juiat door de bestrijding meer en meor versterkt.
Maar dit behoeft geen reden te zijn om ons openbaar
onderwijs te doortrekken van een Kantiaansch deïsme,
gelijk men ge/egd heeft; dat onderwijs kan gepaard gaan —
en daarop zal ik straks terugkomen — met het brengen
van don Bijbel in de school; dit onderwijs op zich zelf
moot niet zijn soctarisch, niet confessioneel, maar godsdienstig onderwijs. En wat de vakken van onderwijs op
de openbare lagero school betreft, die kunnen en moeten
aan al die luurlingen gezamenlijk worden onderwezen , en dit
voor zoo ver het te pas komt, op godsdienstige wijze; het
gausche karakter van de school kan en moet godsdienstig zijn.
Lezen, schrijven, rekenen, de beginselen van onze taal ,
van aardrijkskunde, van de geschiedenis, van de natuurkunde, dit alles moeten zij leeren en zien met oen onbevangen oog; dit alles moet hun worden getoond door een
holder glas, niet door een dof glas, niet door een rood glas,
en ook liefst niet door een groen glas — maar door een zuiver
wit g l a s , waardoor de waarheid henen dringt. Wil men
daarop eene doffe, eene neutrale kleur of welke kleur ook
brongen, dun doet men aan de waarheid t e k o r t . Dit heeft
de hoogleeraar Bluntschli onlangs zeer kernachtig uitgedrukt
in deze woorden: »Bei der Unterricht in den allgemein-
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menschlichen tmd nationalen Gegenstclnde ist die confessionele
Fdrbung Entstellung der Wahrheit. (Deutsche Statslehre,
p. 405, 1874).
Maar nu behoeft het onderwijs in die leervakken op de
open bare lagere school gegeven, niet te verhinderen dat daarop
ook het godsdienstig confessioneel onderwijs worde gebragt.
Daartoe moet men de wet slechts onbevooroordeeld inzien,
niet verblind door partijdrift, maar onbevangen.
En wat bevindt men dan ? De wet stelt de openbare
lagere school voor godsdienstig onderwijs open; in art. 23,
laatste zinsnede, zegt de Staatwet tot de Kerk : Treed binnen,
ik open voor u do deuren van mijne scholen , de volksschool
is voor u toegankelijk; geel' onderwijs, gij Kerk, aan de
kinderen die tot u bohooren; dat onderwijs kan ik, de
Staat, niet geven, ik ben een leek; maar gij zijt de K e r k ;
gij zijt bij magto en zelfs verpligt om dit te doen. In die
zelfde rede, waarop ik reeds wees, drukte GUIZOT dit
denkbeeld uit in deze woorden: nVEtat nest point athée .
mais l'Etat est laïque et doit rester laigue pour Ie salut de
toutes nos libertés."
Een van de laatste koeren voorzeker, dat hij in het open
baar het woord voerde, op de jaarlijksche algemeene ver
gadering van de vereeniging tot bevordering van het lager
onderwijs onder de Protestanten, sprak GUIZOT op 20 April
1872 nog deze merkwaardige woorden: «Do Staat is leek,
bij uitnemendheid leek: de wereldsche orde is zyn gebied;
de geestelijko orde ligt buiten zijnen werkkring. Dit begin
sel strekt in de menschelijke maatschappij tot waarborg
voor het regt, voor de vrijheid en voor den vrede. De
Staat heeft noch de roeping noch het regt om onderwijs
in de godsdienst te geven of in zijnen naam te doen geven.
Maar die onbevoegdheid leide niet tot onverschilligheid;
zoo de godsdienst al niet tot den werkkring behoort der
magten van den Staat, mogen deze toch hare zedelijke
waarde en haren grooten invloed in de maatschappij niet
miskennen ; haar pügt brengt mede dat zij daar rekening
mede houden , en aan de godsdienst door volledige vrijheid
de gelegenheid geve hare roeping te vervullen."
In diezelfde rede verdedigde GUIZOT ook nog de leerpligtigheid. Ofschoon hij daaromtrent zeven jaren te voren
nog had getwijfeld en zelfs eeno andere meening had ver
dedigd , was hij nn tot de overtuiging gekomen dat die
wel degelijk in het belang van Frankrijk en zijno bevol
king geëischt werd. (Staatscourant van 26 April 1872.)
Kan aan dat regtmatig verlangen van GUIZOT , het geven
van gelegenheid aan de godsdienst om op de school hare
roeping te vervullen, meer worden voldaan dan door het
voorschrift van art. 23 onzer wet op het lager onderwijs,
waar gezegd wordt: ik, do Staat, open mijne scholen voor
u. Gij — de Kerk — kom in mijne scholen , geef' er uw
godsdienstig onderwijs , breng er uw Bijbel.
Ook ik wensch op dien voet den Bijbel op de school. Ik
zie evenmin op tegen den Bijbel in het Parlement.
Meermalen , zelfs in die rede door den geachten spreker uit
Gouda onlangs aangehaald, heb ik mij als eeno autoriteit,
voor mij de hoogste, op den Bijbel beroepen Ter goeder
trouw kan niemand beweren dat ik den Bijbel uit het
Parlement of uit de school zou willen zien geweerd.
Gij, Protestantsche kork, breng dus uw onderwijs in dn
openbaro school op de daartoe te bepalen uren , de deur
staat voor u open. Gij, Katholijken, brengt er uw gods
dienstig onderwijs en laat de Israè'liten gelegenheid hebben
daar hun geloof'sregel aan hunne kinderen te leeren. Daar
moet het heen en daardoor zullen wij een godsdienstigen
geest in de natie en tevens den geest van verdraagzaam
heid behouden en aankweeken. Wij zullen de kleine I s raëlietjes niet opsluiten in provinciale ghetto's, zoo als ik
hier met verwondering gehoord heb; wij zullen ze in ons
midden opnemen en dat zal hun geen kwaad doen. Daar
omtrent heeft hier mijn geachte vriend uit Amsterdam in
der tijd in 1837 zeer ware woorden gesproken , waarvoor
ik hem nu nog dank.
De verdraagzaamheid behoort langs dien weg bevorderd
te worden en wij moeten de nationale eenheid aankweeken,
die alleen de kracht uitmaakt van ons kleine land, dat niet
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gediend is met al die verschillende schoolkampen, die als
vijanden tegenover elkander staan.
En nu zeg ik nogmaals tot dio ernstige, verstandige en
gemoedelijke mnnnen, die, zoo als ik straks zeide, meenen
heil te vinden in dat isolement, zou het niot moer zijn in
het belang van het land dit standpunt te verlaten. Ziot
de generatien, die dan, sedert 1857 volgens uwo meening
onvoldoende, verkeerdelijk zijn opgevoed
Hadt gij dan in haar belang niet meer kunnen doen, uwe
geestelijke en stoffelijke middelen kunnen aanwenden om
iu dit opzigt de openbare school te verbeteren ? Hadt gy
dan uwo krachten — en zij zyn aanzienlijk — niet beter
benuttigd? -Hadt gij zelfs des noods die laatste alinea van
art. 23 niet meer kunnen ontwikkelen als een weldadige
kiem? Hadt gij des noods niet kunnen aandringen op de
uitbreiding van dat denkbeeld en aldus een godsdienstig
leven op de openbare scholen ontwikkelen, dat heilzaam
zou hebben teruggewerkt op onzen maatschappij ? Ware
het niet beter geweest op die vreedzame wijze op te bouwen
dan onder eene vlag van anti-revolutie af te breken ?
Voor hem, die ineen parlement optreedt, evenzeer als
voor hem die de belangen van anderen in regten heeft te
verdedigen geldt de vermaning van CICERO : ne quid veri
tacere non audeat. Ik althans hoop haar immer te betrachten,
maar wensch daarom dan ook hier te vragen : Hadt uwe
opregte, uwe eerbiedwaardige geloofsijver niet meer nut
kunnen stichten door een anderen weg in te slaan ? Hadt
gij u moeten laten afbrengen van het ware pad , om
te gaan vormen eene would-be politieke partij, dio toch
maar draait op eene enkele spil ? Hadt gij niet moeton
afhouden van eene partijformatie, die alle anderen afstoot
en nog wel het scherpst is jegens hen die het naast aan
hare grenzen staan? Eene parlij die, dit mag men haar
niet ontveinzen, overigens geenszins steunt op eenig ge
meenschappelijk beginsel?
Men hoort uit haar midden allerlei stemmen opgaan :
aan den oenen kant streng behoudend, streng conservatief;
maar aai. den anderen kant verneemt men het geroep: OS
mannen onder ons midden , gij zijt niet genoeg republilceinsch !
Zoo hoorden wij uit haar midden sociaal-demokratische
inzigten ontwikkelen, geheel gelijk aan die welke men ver
neemt van de meest verregaande rigting van dien stempel.
Behalve dat ééne punt valt er bij ulieden op geen
enkel gemeenschappelijk btginsel te wijzen. Ik verzoek u
daarom met aandrang in ons aller belang, in het belang
van het Vaderland , verlaat dat pad en steunt niet langer
op de hulp van hen qui nutu impelluntur. Gij loopt gevaar
van langs dien geheel abnormalon weg te ontaarden in
eene politieke factie die ons nationaal loven al meer on
meer zal verscheuren, onzen politieken toestand al meer
en meer zal bederven.
Stelt daarom die partijschap ter zijde; en als gij u niet
laat beheerschen door enkelen ; als gij uw eigen weg wilt
gaan — waardeert dan daarbij althans het woord van een
man, dien gij met mij hoog a c h t , eenmaal geuit bij eene
merkwaardige gelegonheid, een woord van den heerBEETS,
toon hij verklaarde n dat hij zoude wenschen dat in de behandeling van Christelij k-nationale aangelegenheden anders
gezegd en anders gehandeld mogt worden dan tot dus verre
gebeurde." (Protestantsche Bijdragen I I , 1870 blz. 232.)
Dat woord druk ik u vooral in het belang van die be
ginselen op het hart, en ik eindig mijn betoog met nog
eenmaal de woorden van GUIZOT aan te halen , die zijne
redenering tot de Fransche pairs , in 1814 aldus besloot :
■ Soit que timpulsion vienne des uns ou des autres, soit
qu'on pousse, soit qu'on menace, Ie Gouvernement ne se laissera
ni entraver ni pousser: il continuera a aimer la religion, a
protèger la clerge', a soutenir toutes les libertés civiles, toutes
les libertés religieuses, et dans un tenips qua Dieu seul il
appartient de savoir, la lutte cessera et la reconciliation sera
sincere et pro/onde."
De heer l l e y d e i i r l j f k : Mijnheer de Voorzitter, de heer
Kappeyne van de Copptdlo is heden morgen zoo als ge
woonlijk zeer brillant geweest, maar was hij even logisch ?
Niemand zal ontkennen dat in zijn betoog hier en daar
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iets voorkwam , dat wij allen zouden kunnen beamen , maar
hoe sterk die geachto spreker ook getracht heeft, zijn gebouw in te rigten , de basu faalde. Wat is de grondslag
van het stelsel van den geachten afgevaardigde uit Haarlem ?
De Staat zou geroepen zijn den kinderen bet geestelijk voed*
sel te bereiden en toe te dienen, de intellectuele ontwikkeling en beschaving die zij behoeven. Maar als dat zoo
moet zijn , waarom acht die geachte spreker het dan ook
geen staatspligt te zorgen , dat de kinderen behoorlijk worden gevoed met stoffelijk voedsel?
Ik zie het verschil niet in : wanneer de Staat verpligt
is tot het eene, is hü het ook tot hel andere. Behoef ik
te zeggen tot welke consequentien zulke stelling moet leiden ?
Een van beiden dus. Of do geachte spreker moet erkennen
dat hij overliep naar het kamp der Communisten , of zoo
hij het niet durft, wordt do geheide basis van zijn betoog,
als inconsequent, omvergeworpen.
De geachte spreker heeft het niet laten ontbreken aan
zekere betuigingen van welwillendheid jegens het bijzonder
onderwijs, ik heb reeds om mij heen hooren fluisteren dat
dit was als of' men hoorde zeggen: het geen gij daar vraagt
is zoo slim niot en ik kan mij begrijpen dat gij het vraagt,
maar krijgen zult gij het toch niet. Zulk welwülendhei'fsbetoon is al weder inconsequent; want indien de Staat
geestelijk voedsel bij uitsluiting bereidt en toedient, of
liever, het octrooi heeft van goed voedsel, dan sluit zulks
immers elk ander voedsel uit. Dan moogt gij het bijzonder
onderwijs .niet dulden. Gij moet het verdelgen. E r wordt
hier nu veel gesproken over do Kerk , er worden tegenstellingen gemaakt tusschen Kerk en S a a t . Ik zal mij wel
wachten dat terein te betreden. Alloen zou ik den geachten
sprekor willen vragen : Gij , die de bereiding en toediening
van het geestelijk voedsel in den tegenwoordigen tijd vindiceert voor den S t a a t , wees in uwe historische beschouwingen regtvaardig en onpartijdig. Wie heeft de Europesche
maatschappij uit den ontredderden toestand van het heidendom , het barbarisme gered? Wie heeft toen het geestelijk voedsel bereid en toegediend ? Immers de Kerk ! Op zulk
een tijdstip moest het voedsel des geostes vrij wat krachtiger wezen dan nu; er viel vrij wat meer te doen , do
barbaren , de heidenen moesten worden bekeerd. Stem dus
toe dat er dan ook n o j wel eens eene andere magt geweest
is , welke ook in staat « a i om het bewusto voedsel te
bereiden en toe te dienen.
De geachto spreker heeft ook gezinspeeld op het schrikbarend toenemen van het misbruik van sterken drank en
meende dat de Kerk daar tegen wel wat meer had kunnen
doen. Ik reciproceer dat nu , zonder er eenig verwijt van
te maken aan wion ook en v r a a g ; heeft dan niet juist dat
misbruik eene zoo schrikbarende hoogte bereikt onder ds
werking der schoolwetten van 1806 en 1857?
Ik heb gisteren met zeer veel belangstelling de rede
aangehoord van den heer Kuyper. Ook hier was het talent
buitengewoon. Maar het zij mij vergund zekeren indruk
weer te goven . welken die rode op mij heeft gemaakt.
Onwillekeurig dacht ik aan de luchtballons welke wij
in don laatsten tijd zoo dikwijls hebben zien opstijgen.
Het zijn prachtige vertooningen ! Meesterlijk weet Godard
zijn werktuig to hanteren. Duizende en duizende toeschouwers stroomen toe M a a r , Mijnheer de Voorzitter, de ballon
daalt neer, met groot gevaar dikwerf in voor Godard en
voor zijne reisgenooten Ons bleef weinig meer over dan
de herinnering aan een genot dat vervlogen is.
Ik kom nu op meer praktisch terrein.
Waarom t h a n s , nu de Regering in uitzigt heeft gesteld
eene wijziging van de wet op het lager onderwijs , waarom
nu eene uitvoerige gedachtenwisseling uitgelokt, en waarom
niet gewacht tot het wets-ontwerp zal zijn ingekomen?
Ik geloof werkelijk dat de laatste de meest praktische
weg zou zijn. M a a r , zegt de geachto spreker, wij moeten
wat van de Regering weten , omdat de verkiezingen naderen.
Ten eenenmale onjuist, Mijnheer de Voorzitter, de kiezers
zijn niet geroepen om regtstreeks een oordeel uit te spreken
over eenige Regering, maar moeten zich slechts vergewissen
van de beginselen der candidaten. Dit is geheel iets anders !
De bevolking heeft er niets geen belang bij om vóór de
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verkiezingen te weten hoe deze Regering over de quaestie
van onderwijs denkt.
Mijnheer de Voorzitter, do redevoering welke wij gisteren uit den mond van den geachten afgevaardigde uit
Gouda vornamen, levert onder anderen ook dit nadeel o p ,
dat het anderen wederom dwingt tot spreken. Wanneer
iemand uit het anti-radicale kamp opstaat en een programma
ontwikkelt, zou zoo ligt het geheele kamp onder verdenking kunnen komen van dat program in zijn geheel te
willen. Om nu die verkeerde opvatting to voorkomen —
en schrik niet, Mijnheer de Voorzitter, want Ik zal, na
de herhaling van mijn kort, sedert jaren ontwikkeld program, eindigen — wil ik zekerheidshalve — de Regering
staat er geheel buiten en heeft mij niets te antwoorden —
nu nog oens zeggen wat ik verlang. Men gelieve ket slechts
in overweging te nemen , nu schoolwetswijziging aanstaande is.
1°. Wijzigt art. 33 zóó, dat schoolgeldheffing door de
gemeentebesturen , behoudens van armen , verpligtend worde
gesteld, met bepaling dos noods van een fninimum, bijv.
onder controle van Gedeputeerde Staten. De eer van den
wetgever vordert het; de geschiedenis van het ontstaan
des woordeken kan is, wat de heer Blaupot ten Cate (de
Wet op het Lager onderwijs, bladz. 110), er ook van
zegge, b?kend. Zie onder anderen de aanteekenirg des
heoren Kreenen op dit artikel.
2". Verduidelijkt art. 3G zóó", dat geene subsidien worden verleend aan gemeenten , die niet in den straks aangegeven zin schoolgeld heffen.
3°. Verleent hulponderwijzers in bepaalde gevallen het
regt om aan het hoofd van bijzondere scholen te staan.
4 ' . Verbetert de examens
5°. Gepft meerdere waarborgen van onpartijdigheid,
door de medewerking van vertegenwoordigers der bijzondere scholen bij het examineren verpligtend te stellen.
Ziedaar, Mijnheer de Voorzitter, nogmaals mijn klein
program. Het moge evenwel wet worden.
D J heer S a a y m a n s V a d e r : Het is mij wel eens voorgekomen , Mijnheer de Voorzitter, dat er tusschen deza
en de overzijde der Kamer verschil bestaat aangaande de
opvatting der Grondwet; terwijl er toch naar mijne zienswijs eene verpligting op de Kamer rust, ons streng to
houden aan hare voorschriften en die te eerbiedigen, is
het mij wel eens voorgekomen dat men aan de overzijde
eene andere opvatting hiervan heeft, zich minder aan het
letterlijk voorschrift verbonden acht en meent zulks te
mogen opvatten naar eigen inzigt; dit trof mij reeds bij
mijne eerste optreding in deze Kamer ten j a r e 1866 , vreemdeling destijJs op het politiek terrein.
Moest het mijne verbazing wekken, dat ik destijds hoorde
bestrijden een der praerogativen der Kroon, de benoeming
namelijk van den heer Mijer als Gouverneur-Goneiail van
Nederlandsch Indie; ik herinnerde mij bij die gelegenheid
toch hoe in gelijke omstandigheden vroeger gehandeld was
onder het Ministerie van de Ministers Thorbecke t n Fransen van de P u t t e , hoe, toen do Kamer ook destijds aanmerkingen meende te mogen maken op het ontslag van de
heeren van Kaders en Stieltjes, die beide Ministers alleen
antwoorden dat zij revindiceerden het regt der Kroon , om
ambtenaren te benoemen en ook te ontslaan , wijzende tevens
op do perken binnen welke zich alléén do bevoegdheid der
Kamer uitstrekte, en dat de Kamer hierop zweeg en hot
gegeven ontslag als eene daad des Konings eerbiedigde;
en het moest mij dus bevreemden, hoe do Kamer toen
onder een nieuw .Ministerie , eene gansch andere interpretatie gevende aan de Grondwet , die benoeming meende te
mogen bestrijden ; hetzelfde vond later plaats met de ontbinding der Kamer , een r e g t , dat als het hoogste praerogatief der Kroon , zoo als de Minister zeide , tijdens de
behandeling der Grondwet, te beschouwen w a s , en dus
onttrokken aan de beoordeeling der K a m e r , en dat men
desniettegenstaande tot een punt van debat m a a k t e , ten
gevolge waarvan men den Koning, in strijd met art 73
der G r o n d w e t , verpligtte een nieuw Ministerie te benoemen.
Ik breng hiermede in verband hetgeen wij nog onlangs
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uit den mond van den afgevaardigde van Eek hoorden ,
om hieruit te mogen afleiden , dat men zich aan de overzijde minder gebonden aeht aan de bewoordingen der
Grondwet, dan wel dezerzijds plaats vindt.
Als zoodanig komt mij ook voor de wy's, waarop men
meent te mogen opvatten de woorden: scheiding van Staat
en Kerk; men spreekt hierover als van eene nieuwe gebeurtenis , welke eerst sedert het laatst optreden van den
heer van Bosso, als Ministor van Finantien, zou zijn
tot stand gekomen , bij gelegenheid van het afschaffen van
de Ministerien van Eerodionst, en hecht hier aan de boteekenis als of daardoor een nieuwe stand van zaken zou
geboren zijn en alle band tusschen godsdienst en Staat
zoude zijn opgelost, en de Staat dus op oen geheel godsdionsteloos standpunt zich zoude bevinden, in strijd met
liotgoen vroeger steeds erkend werd
De V o o r z i t t e r : Ik verzoek den heer Saaymans V a d e r ,
wanneer hij de scheiding van Kerk en Slaat wenscht te
behandelen, daarmede te wachten tot hoofdstuk V I I B aan
de orde komt, waar de zaak afzonderlijk wordt behandeld.
De heer S a a y m a n s V a d e r : Ik wenschte deze zaak
in verband te brengen met die van het lager onderwijs ,
waarop ik terstDnd zal terugkomen.
De V o o r z i t t e r : Ik hoop dat de heer Saaymans Vader
daar spoedig toe zal komen.
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Zoo lang onze Grondwet dus bestaat mag in Nederland
regtens geone andere openbaro school gevolgd worden dan
die welke opvoeding en onderwijs vereenigt en het Christendom aan do jeugd leert kennen als de bron van maatschappelijke beschaving en volksgeluk; dat die kennis zich
slechts behoort uit te strekken tot do hoofddonkbselden
van het Christendom en niet afdalen in het leerstelligevan cenig kerkgenootschap , spreekt wel van zelf, anders
toch hield de school op toegankelijk te zijn voor allon ,
zoo als de Staatsschool behoort te zijn.
Dat hot onderwijs van den Staat behoort uit te g a a n ,
hierin kan ik mij geheel vereenigen met de zienswijs van
den spreker uit Haarlem, omdat ook ik geloof, dat eene zoo
gewigivolle taak als de vorming van don toekomstigen
Staatsburger, tot de roeping der Regering behoort, zoo
als dan ook de Grondwet zulks voorschrijft ; dat men inmiddels dit beginsel zoo ver zou mogen trekken, dat men
het stichten van bijzondere scholen zonde mogen verbieden ,
hierin verschil ik geheel in zienswijs met den spreker,
daar zulks een ingrijpen zoude zijn in het geheiligd re»t der
ouders , dat in Nederland niot mag geduld wordon. Vrijheid
van onderwijs is de leer der Grondwet, en die leer behoort
waarheid te zijn: het is de roeping van den Staat die vrijheid te eerbiedigen ; geen monopolio, sprak daarom de
Minister Thorbecke, mag in Nederland voor de Staatsschool bestaan, daar aan alle burgers van den Staat gelijl'e
regton , wat het onderwijs betreft, toekomen. Zij die eene
andere meer dogmatische opleiding wat het godsdienstige
betreft, voor hunne kinderen verlangen, mogen daarin
niet worden belemmerd , zij mogen dus ook aanspraak
makon op eene gelijke behandeling met de openbare school;
geniet deze subsidie, ook zij hebben aanspraak hierop, in
gelijke verhouding, naar het getal der van hunne school
gebruik makende kinderen. Door het oprigten van bijzondere
scholen toch wordt de Staat ontlast van het onderwijs dier
kinderen , en nu is het wol in strijd met alle beginselen
van regt, in strijd met allo denkbeeld van vrijheid, wanneer
de Staat hun dit regt tot subsidie zou willen ontzeggen en
dus noodzaken van de Staatsschool gebruik te maken.

De heer S a a y m a n s V a d e r : Hot is u allen bekend.
Mijne Heeren , dat die scheiding van Staat en Kerk niet
toen eerst is tot stand gekomen , maar dat dezelve vóór
dien tijd reeds bestond, j a reeds bestond vóór do Grondwet
van 1818, en dat men desniettegenstaande steods beteekenis is blijven hechten aan de verklaring van den Minister
tijdons de behandeling van art. 1G5 der Grondwet dat de
Staat ofschoon gelijke bescherming verleenende aan alle
kerkgenootschappen in het Rijk, niettegenstaande dit haar
godsdienstig standpunt bleet behouden. Het heeft mij daarom dan ook getroffen , dat do spreker uit Haarlem , ofDe zitting wordt voor een kwartieruurs geschorst.
schoon met dit alles volkomen bekend , heeft kunnen beweren dat de wet op het lager onderwijs in dien zin
De V o o r z i t t e r doelt na de hervatting der zitting mede,
zoudo behooron gewijzigd te worden , zoo ik dien spreker
wel begrepen heb , dat alle godsdienstig karakter hieraan dat de heer Mackay kennis heeft gegeven, dat hij ten
zoude behooren te worden ontzegd; ik eerbiedig dien spreker gevolge van ongesteldheid de zitting niet kan bijwonen.
als een man van buitengewone gaven en zeggingskracht
Dit berigt wordt voor kennisgeving aangenomen
maar meen mij toch in dezen tegen hem te mogen stellen,
en vast te houden aan de uitspraak van de Regering, die
De beraadslaging over het wets-ontwerp tot vaststelling
tijdens de behandeling van art. 194 der Grondwet in de van hoofdstuk V aer Staatsbegrooting voor 1875 {Departement
dubbele Kamer verklaarde, dat zij het lager onderwijs zoo- van Binnenlandsche Zaken) wordt voortgezet.
danig wenschte in te rigten. dat geene terzijdestelling van
het godsdienstig beginsel en den diepen eerbied welke de
D J beraadslaging over het lager onderwijs wordt hervat.
tnensch aan het Opperwezen verschuldigd is, zoude plaats
vinden, zoo als het thans bestaande onderwijs, als ik in
Do heer © v a n A ' l s n i n t o t S e v c n a e r : Mijnheer de
mijne laatst gehoudene rede breeder aantoonde, hiervan ! Voorzitter, ik neem hot woord met nog minder genoegen
do blijken draagt; en na is het mij dus na de stellige [ dan ooit, omdat ik door ongesteldheid het voorregt heb
verklaring van den Minister, aangaande het grondwettig gemist, om de discussie van gisteren bij te wonen en do
standpunt van de Regering betrekkelijk de wet op het t belangrijke redevoeringen , onder andore van onze geachte
lager onderwijs, onbegrijpbaar, dat men met behoud van medeleden de heeren Messchert van Vollenhoven en Kuyde bestaande Grondwet, kan spreken van eene neutrale per, niet heb gehoord. Ik val dus al zeer ongelukkig midden
of godsdier.stlooze school voor de toekomst. En was het in de discussie. Maar het onderwerp dat hier behandeld
dan zoo vreemd, Mijne Heeren, dat de Regering er prijs wordt, is van te groot gewigt, om mij daaromtrent geheel
op stelde, reeds bij het ontwerpen der Grondwet, te doen onbetuigd te laten.
uitkomen op welken grondslag het toekomstig lager onderDe heer Kappeyne hoeft onlangs tot die fractie van do
wijs zoude rusten ? Was het haar niet bekend hoeveel
Nederland aan dat beginsel te danken had ? Wist zij het niet Kamer en van het land, waartoe ik mij gelukkig reken
dat datzolfde beginsel Engeland groot had gemaakt en te behooron, een soort van verwijt gerigt betrekkelijk de
Amerika tot dat toppunt van niagt had verheven , en moest verwijdering die in lateren tijd is ontstaan tusschen deze
zij er dus geen prijs op stellen , te doen blijken van hare fractie en de staatkundige party waartoe dat geachte lid
gezindheid om dit beginsel ook in de jeugdige harten der behoort. Dat verwijt was gekleed in die kiescho vormen,
kinderen, aan het Staatsonderwijs toebetrouwd, in te pren- die wij van den geachten afgevaardigde gewoon zijn en had
ten ? Wat toch ziet men in andere landen, waar dit be- '■zelfs een uiterlijk van welwillendheid. Evenwel, in den
ginsel niet als elementair beginsel van opvoeding erkend grond was het volstrekt niet welwillend: het ging toch
wordt, dan voortdurende opstanden en woelingen, die de gepaard met het aankondigen en aanprijzen eener zoogenaamde moderne levensbeschouwing, de gevaarlijke theorie
welvaart der Staten ten gronde rigten.
van den modernen Staat.
•
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Ik kan mij derhalve door den welwillenden vorm niet
Inten weerhouden om met een paar woorden den geachten
afgevaardigde te bestrijden.
Zijne rede by do algemeene beschouwingen gehouden en
die van heden morgen , hebben , hoe schitterond ook, het
afdoend bewijs geleverd, dat het verwijt vim verwijdering
regtstreeks behoort te worden teruggezonden aan zijn adres
en dat van zijne geestverwanten.
In 1848 en volgende jaren volgdon wij een gemeenschappelijk vaandol, waarop het schoono woord vrijheid geschreven stond.
Voor eenige dagen en ook heden heeft de geachte afgevaardigde duidelijk en klaar op het vaandel, dat hij thans
volgt, een ander woord geschreven, het woord: * tirannie" ,
en wel staatstirannie , de ergste tirannie die er wezen kan ,
omdat de Staat beschikt over zoo geduchte magt.
W a t is volgens den geachten spreker het denkbeeld van
de modernen S t a a t , het denkbeeld waarop hij ook zyne
beschouwingen over het onderwijs gebaseerd heeft, het
denkbeeld dat hem de concurrentie tusschen vrij en Staatsonderwijs doet afwijzen.
Vooreerst absorbeert volgens dat denkbeeld de Staat
a l l e . ten minste de beste, intellectuele krachten : in de
eerste plaats voor zijne ambtenaren ; in de tweede plaats
voor het onderwijs (onderwijzers en leerlingen); in de derde
plaats voor het leger. Men zie slechts de eerste der aangehaalde redevoeringen.
Daaruit leert men nog iets anders. Alle werkkrachten ,
alle stoffelijke middelen , alle kapitaal zal moeten worden
besteed ten behoeve van den S t a a t : voor publieke werken,
voor onderwijs, voor het leger.
Wat er zal overblijven voor het individu, weet ik niet :
dat zal moeten opgaan in den Staat. Wie nog do rijkdommen zal kunnen verzamelen , om die fraaije theorie te
betalen , ik weet het even min ; daar de Staat over alle
krachten beschikt. Het zal heeten : uit de wieg naar de school,
uit de school naar het leger, en in het leger tot dat gij zift
een versleten man.
Dat is de theorie van den geachten afgevaardigde, zoo
als wij haar al fraai wel beginnen te leeren kennen uit
de praktijk van sommige landen van Europa. Men zou het
idéé van den heer Kappeyne kunnen vergelijken bij eeno
fraaije woning, voldoende aan alle eischen der kunst,
maar zonder bewoners die er gebruik van kunnen maken.
Er zouden wel zijn de bouwlieden en hunne helpers ; wel
dezulken die les geven in de wijze hoe men het huis bewonen moet, on anderen aan wie dit geleerd wordt ; de
overigen zouden buiten op wacht staan om te zorgen dat
het huis niet bestolen wordt; maar eigenlijke bewoners
zouden er niet overblijven. Dat ik niet te ver g a , blijkt
uit sommige andere gezigtspunten der beide redevoeringen.
Wij zullen niet alleen hebben een achtsten Minister voor het
onderwijs , maar ook een negenden voor de gezondheid. Dat
is letterlijk gezegd. Ik wanhoop niet ook den Staat keukenmeester te zien en evenzeer den Staat leverancier van godsdienst. Dit laatste hield ik voor onmogelijk , nu men hier
zelfs de Ministerien van ï>redienst heelt afgeschaft, en
toch het gaat er henen , want de Staat moet ook zorgen
voor het toenemen der zedelijkheid.
Met de theorie van den geachten afgevaardigde gaat
men regtstreeks naar het socialisme, zoo als de heer
Heydenrijck heeft gezegd, of liever nog naar het communisme , want waar de Staat alles is voor allen , waar de
Staat alles, ook het individu , absorbeert, daar is , volgens logische consequentie, alles voor allen. Dat is het
communisme, en niets anders.
Ik weet w e l , dat de geachte afgevaardigde dien weg
volstrekt niet op wil; hij zal voor de consequentie terugdeinzen ; maar de theorie , die hij voorop zet, leidt er toe,
en die praemissen stelt, moet gevolgen noodzakelijk slikken.
Mijne beschouwing van den Staat is eene geheel andei e.
Mijns inziens bestaat de roeping van den Staat enkel in
het handhaven van de openbare orde en in de beveiliging
van personen, regten en goederen. Daarvoor mag de
Staat over allo noodige middelen beschikken ; hij mag
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zelfs de vryhoid beperken ; hij mag zelfs materieel geweld
bezigen, maar beiden niet meer dan noodig is.
En nu zeg ik tot den heer Kappeyne: Op rnijn vaandel
staat nog altijd geschreven het woord: » Vrijheid", op uw
vaandel staat het woord: »Staatsalmagt, Staatsvoorzienigheid ", en als er verwijdering tusschen ons is gekomen ,
aan wien dan de schuld ? Wie hooft het vaandel verlaten,
gij of ik ?
Ik blijf staan op het terrein der vrijheid. En wat ligt
er op dat terrein ? Daarop ligt veel dat verkrijgbaar is
ook zonder uitersten, ook zonder herziening dor Grondwet,
want die die wenscht, die wil ik niet. Mijn ideaal is in
de eerste plaats, dat van Staatswege aan een ieder zoo
veel mogelijk gegeven worde juist die school die hij verlangt ; dat is de hoogst mogelijke uitdrukking van vrijheid.
Op dat gebied zou men kunnen hebben de confessionele
scholen, de neutrale scholen, misschien ook enkele aan
de godsdienst vijandige scholen, indien er waarlijk iemand
gevonden w o r d t , die zoo iets vooi zijne kindoren verlangt.
Dit ligt in de Grondwet, dio ook aan h e m , die aan de
godsdienst vijandig is, gelijke regten toekent. Ik betreur,
ik verfoei zulk misbruik van de vrijheid; maar do Grondwet hoeft de vrijheid niet willen beperken op godsdienstig
terrein. Zulk onderwijs moge schadelijko gevolgen hebben
voor den Staat, hij kan die verminderen door van don
anderen kant de godsdienst te beschermen En dan , ik twijfel
niet aan den triomf van de godsdienst, als deze waarlijk
vrij met het ongeloof concurreert. Derhalve, geef ieder zoo
veel mogelijk do school die hij verlangt. Dat wensch ik in
de eerste plaats. Maar is dat bereikbaar onder onze tegenwoordige Grondwet ? Zonder aarzelen antwoord ik, j a .
Ik heb eenmaal tegenover Thorbecke de stelling verdedigd,
dat de Grondwet bij het onderwijs even goed positive,
als negative eerbiediging van de godsdienst toelaat. Ik
mag, zoo luidde mijne stelling, volgens de Grondwet zekor
niets doen wat hinderlijk is aan de godsdienstige meeningen
van anderen, dat is, ik moet negatief eerbiedigen; maar
niets in de Grondwet verhindert mij no^r boter te handelen ,
en dio meeningen ook positief te eerbiedigen door aan
iedereen de school te geven die hij verlangt. Thorbecke
antwoordde mij dat de eisch der Grondwet niet verder
ging dan negative oerbiediging, maar sprak niet" tegen
dat positive eerbiediging geenszins strijdt tegen de Grondwet. Dit heb ik in mijue repliek nog geconstateerd.
M a a r , hoor ik zeggen , confessionele scholen ; dat zou
gevaarlijk zijn voor don Staat, dat kan niet, want daardoor zou do Staat verliezen dat kostbaar onderpand van
eenheid voor de natie, gelegen in een zelfde openbare
school voor allen. Voor de hoeveelste maal moet ik hier
nu antwoorden, dat dwang de slechtste band van eenheid
is, dat dwang wel wrevel en tweedragt, maar nooit eensgezindheid, aankweekt; dat wij andere en betere banden
van eenheid hebben? En voor do hoeveelste maal moet ik
wijzen op de veeljarige ondervinding van een naburigen
Slaat, die bij het nagenoeg uitsluitend bestaan van confessionele scholon, van groote verdeeldheid is gekomen tot
eenheid, en de mannen gevormd in gescheiden scholen,
mot do grootste eendragt heeft zien zamenwerken tegen
den buitenlandschen vijand. Is niot de confessionele school
in Pruissen lange, lange jaren bijna de eenige school geweost ? Hoe kan men dan hier zeggen dat dio gevaarlijk
of praktisch onbestaanbaar is ? Ik weet zeor goed wat tegenwoordig in Pruissen en Duitschland gebeurt, maar ik spreek
van den toestand, die tot 1871 of 1872 in Pruissen bestaan

beeft.
Kan ik echter dat ideaal niet verkrijgen, dan is er iets
wat geheel binnen de grenzen van de tegonwoordige onderwijswet ligt en dat het gemis van myn wensch voor een
aanmerkelijk deel kan vergoeden : subsidien ; niot subsidion,
zoo als de tegenwoordige wet wil, voor volstrekt neutrale
scholen, maar ook ten behoeve van godsdienstige scholen.
Men kan dit denkbeeld op twee wijzen toepassen. Men
kan het subsidie facultatief, en men kan het verpligtend
stellen. Ik verwijs voor dit laatste — tegenover oen Minister
volkomen op de hoogte van dit onderwerp, even als van
geheel zijn Departement — kortheidshalve eenvoudig n a a r
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een plan, dat ten vorigen jare of iets vroeger de rondte
deed door alle dagbladen, en waarin een stelsel van verpligt subsidie ontwikkeld werd. Dit is dus een nieuw idéé.
W a t ik vraag is enkel uitbreiding of wijziging van art. 3
der schoolwet.
Verder ligt het in mijn denkbeeld van vrijheid dut van
Staatswege niet meer worde geëischt by acte-examens voor
onderwijzers of leerlingen (middelbare scholen) dan werkelijk ncodig is. De Grondwet vordert onderzoek naar de
noodige bekwaamheid. Maar die eisch van bekwaamheid
kan men niet willekeurig uitbreiden. Men zou dan even
goed van onderwijzers op de lagere school een doctorschap
in een van de geteerde vakken kunnen vorderen. Kwand
zou dat doctorschap zeker niet doen, maar het zou een
buitensporige eisch wezen. Men moet letten op het multum
en niet op de multa; do onderwijzers moeten wat zij weten
goed weten, muar de eisclien moeten niet te hoog zijn.
Ik heb een vergelijkend examen bijgewoond voor een onderwijzer op de lagere school waar gevraagd werd : — ik dacht
dat men een examen ging afnemen aan toekomstige ministers—
» welke middelen bezigde Lodewijk X I om de politieke eenheid van Frankrijk te verkrijgen ?"' Heeft de onderwijzer dat
noodig to weten, om op de lagere school gued onderwijs
te kunnen geven?
Somwijlen ontsnapen aan de mannen van het onderwijs
aardige aveux in den zin , van hetgeen ik hier wensch en
voorsta. Zoo heb ik onder anderen in den loop van dit j a a r
in de Nieuwe Bijdragen, waarvan ook medewerkers zijn de
heeren van der Heim en Moons, een artikel gelezen, geteekend W. C. — n a a r die initialen te oordeelen geschreven
door don heer Coolen — en waarin de schrijver zegt dat
het onderwijs op de lagere school eigenlijk omvat: lezen,
schrijven, rekenen en teekenen. Wordt dit denkbeeld ook
ten grondslag genomen bij examens ter verkrijging van
acte of rang?
In de Nieuwe Bijdragen vinden wij een insgelijks zeer
interessant artikel van den heer Roodhuizen , die daar verhaalt hoo hij in Westphalen verscheidene lagere onderwijzers
aantrof , menschen van geen hooge wetenschappelijke vorming, veel minder dan bij ons het geval is, die bijv. de u r n e n stelling van een locomotief niet zouden kunnen verklaren ,
maar goed op do hoogte zijn van hetgeen zij moeten onderwijzen. Een enkel onderwijzer stond daar zonder hulp voor 120
leerlingen; maar toen de heer Roodhuizen dien man zag
onderwijzen ging dat flink , en toen de kinderen ondervraagd
worden, hadden deze zooveel kennis bijv. van geographie,
dat het voor mij eene groote vraag is of onze kinderen die
zelfde kennis hebben opgedaan bij onze geleerde onderwijzers. Ik herhaal, Mijne Heeren: praktisch multum en
niet multa.
Evenzoo moesten wij dien weg bij het middelbaar onderwijs betreden, dat ik thans niet bespreken mag, en waar
omtrent ik daarom alleen wil zeggen, dat het mij heeft
verwonderd dat na de praktische wenken en het plan
voorkomende in het verslag der Utrechtsche commissie van
1873 aangaande de wijzigingen in de examina enz., men
hieraan nog niets heeft gedaan. Zie Staatscourant van 25
en 26 Januarij 1874.
Gaat men den bedoelden praktischen, eenvoudigen weg
op voor het lager onderwijs, dan zijn die exorbitante bezoldigingen die men op het oog heeft — ik zeg niet die
men heeft bereikt — ook niet noodig: men late den onderwijzer wat hij is en make van hem geen groot heer, geen
groot geleerde, die hij geen van beide behoeft te wezen.
Op den weg der vrijheid acht ik het werk van den Staat
hoofdzakelijk te zijn aan te vullen waar de particulieren,
de kerk of anderen te kort schieten.
Op den weg der vrijheid ligt ook — het moge vreemd
klinken, maar het is zoo — het maken van strafbepalingen
tegen de onderwijzers die do wet overtreden , die do neutraliteit schenden der openbare school en dus de vrijheid
en gelijkheid van godsdienstige meeningen te na komen;
gelyk vaak genoeg, of liever te vaak geschiedt. Ik meen
"dit een vorig j a a r te hebben aangetoond. Op dien weg
zal men het ook van praktisch nut achten om niet voor
alle scholen dezelfde eischen te stellen en op nieuw ver-
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schillende rangen voor onderwijzers in te voeren, ten einde;
tevens de emulatie en den lust tot voortwerken bij de
onderwijzers gaande te houden. Op dien weg ligt almede
de toepassing van art. 20 op de vrije school
Ook de vier denkbeelden van den heer Heydenrijck, om
nu te zwijgen van andere punten, beaam ik volkomen.
Men bedenke toch dat do vrijheid voor ons allon van
het hoogste belang is. Immers wees ik er in den aanvang
op dat de geachte afgevaardigde uit Haarlem den Staat
objectief tot een tiran maakt; thans moet ik ook nog doen
uitkomen wat de Staat subjectief wezen zal. Subjectief is
bij de wil der meerderheid, der meerderheid van hen die
invloed hebben op het Staatsbestuur, derhalve van de
kiezers. Is het kiesstelsel goed en verkeert men in kalme
ti.. den, dan mag men b\j het volk eene vrij groote mate van
gezond verstand verwachten, dan zal inderdaad do meerderheid de uitdrukking zijn van allezins respectabele beginselen en gezonde denkbeelden. Maar zal dat ook nog
waar zijn bij een slecht kiesstelsel, of bij elk kiesstelsel,
maar in bewogen tijden, wanneer op den voorgrond treedt
wat Thorbecke noemde de volksmaan van den dag ?
Zal dat ook nog waar zijn, wanneer het volk wordt
begoocheld door eene van die schitterende theorien, zoo als
de heer Kappeyne er eene voordroeg: des te gevaarlijker
omdat zij met zooveel talent worden voorgedragen en aangepreekt? Wordt het volk misschion nooit geïmpressioneerd
door eene of andere schoonklinkende, maar eigenlijk leugenachtige leuze ? Of is hot niet denkbaar dat eene of meer
kategorien van personen, die op dezen oogenblik in den
Staat grooten invloed hebben, behoefte voelt aan het verkrijgen of bestendigen van het monopolie der voordeelen ,
die de Staat kan afwerpen? Al die gevallen zijn denkbaar
niet alleen, maar praktische voorbeelden daarvan zijn bekend. Is derhalve de moderne Staat niet eene abstractie
waar tegenover men de grootste behoedzaamheid moet in
het oog houden , j a , waar tegen men zelfs eene soort wanrouwen koesteren moet?
De constitutionele theorie is schoon, maar onwaar in
de prakiijk Ik vraag, of er in de praktijk veel overblijft
van dat evenwigt van magten, hetwelk in de Grondwetten
geschreven staat , en volgens hetwelk eene andere magt
regeert en eene andere controleert ? Is niet inderdaad in
alle constitutionele landen met weinig uitzonderingen de
toestand deze: dat de parlementaire meerderheid regeert?
Ligt dit niet volkomen in de theorie van den geachten
spreker uit Haarlem? En heeft hij niet juist daarom den
ei^ch gesteld, dat er een parlementair Ministerie zijn moet,
een denkbeold dat ik anders op zich zelf volstrekt niet
afkeur ? De meerderheid zal in den modernen Staat veelal
de minderheid onderdrukken. Daar loopt het op uit. De
leden der meerderheid vinden dat misschien zoo kwaad
niet Maar men vergete toch vooral niet, dat zij, die heden
meerderhoid zijn , morgen minderheid worden kunnen , dat
dit zelfs dikwerf geschiedt, en dat dus dio verdrukking
gevaarlijk is voor iedereen, zonder ondorscheid.
Nog oen enkel woord aan den heer VVintgens , dien ik
heden, ook om de grooto welwillendheid zijner rede, met
bijzondere belangstelling heb aangehoord.
De heer Wintgens meent dat de school niet godsdienstloos
behoeft te wezen , en een ander geacht lid dat daar eene
soort van algemeen Christendom zoude kunnen aangekweekt
worden. De staf is te dikwerf over datalgemeen christendom,
boven geloofsverdeeldheid, gebroken, dan dat ik er nog iets
over behoefte zeggen. Maar bij den heer Wintgens stond eene
andere dwaling op den voorgrond : hij wil godsdienstig onderwijs doen geven in het gebouw van de school, en meent dat
daarom ons onderwijs niet langer godsdienstloos kan genoemd
worden. Dat zou de godsdienst brengen in het schoolgobouw, niet in de school. Dat dubbel onderwijs heeft zoo
weinig met elkaar gemeen , dat niets belet dat in het eene
wordt afgebroken, hetgeen in het andere is opgebouwd.
Hot bewijs daarvan meen ik bij eene vorige gelegenheid
te hebben geleverd. N u nog een paar voorbeelden. Uit
de programma's blijkt dat op onderscheidene hoogere
burgerscholen gebruikt wordt het bekende werk van
professor Jorissen, herzien door dr. Dozy. W a t vind
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Ik in dat schoolboek, dut ik overigens gaarne in zijne
waarde laat ? In de eerste plaats wel iets over de
Israëliten , maar een plegtig stilzwijgen over Mozes, den
groeten wetgever van Israël. In de tweede plaats een plegtig stilzwijgen omtrent den Christus, den stichter van het
Christendom. Christus wordt er niet anders in vermeld
dan in eene tijdrekenkundige tafel: zooveel jaren vóór en
zooveel jaren na Christus. Meer niet. Van het Christendom
wordt niets vermeld voor Constantijn , en dan gezegd, dat
deze het Christendom als staatsgodsdienst medebragt op
den troon. Daarentegen wordt bijna eene geheele bladzijde
gewijd aan Mahomed , en deze wordt zoo welwillend behandeld , dat een Mahomedaan er waarschijnlijk niets tegen
zou te zeggen hebben. En op bladz. 144 wordt Juliaan de
apostaat ook al zeer heusch behandeld. Wij lozen daar :
» Onder zijne opvolgers , die nu eens het rijk verdeelden ,
dan weder het alleen bestuurden, is Julianus verreweg
de belangrijkste. Wegens zyn afval van het Christendom
kroeg hij den naam van Apostata (den afvallige). Hij was
echter een uitmuntend vorst, die in het Oosten het a a n zien van het rijk trachtte te herstellen door een krijgstogt tegen het Nieuw-Perzische rijk, in welken hij omkwam."
Ik heb hier nog een boekje van twee onderwijzers, de
heeren Nuwer, hoofdonderwijzer te Groningen, en Reynders,
hoofdonderwijzer te Nieuweschans. Men leze daar eens
hetgeen gezegd wordt omtrent de Hervorming en vrage
zich dan eens af, hoe dat o n s , Katholijken, smaken moet.
Dat boekje wordt op de lagere scholen gebruikt en ik voeg
er bij, somtijds nog misbruikt. Ik zou nog tal van voorbeelden kunnen noemen, en citeer nu nog, om den geest
van sommige onderwijzers te doen kennen, eene kritiek,
die in het Weekblad voor het lager, middelbaar en gymnasiaal
onderwijs in de maand Octoher jl. is geleverd, omtrent het
vter'k]eLBeginselen der dierkunde, van dr. H. W. Waalewijn.
Die kritiek zegt onder anderen: «Zonder eene enkele maal
over de afstammingstheorie te spreken, wat in een schoolboek voorzeker ook nog niet te pas komt, geeft dr. W.
zoo veel feiten, die hiermede in verband staan, dat 't ge- ;
leerde de leerlingen bij hunne intrede in de maatschappij
niet ligtelijk tot de voorvaderlijke begrippen zal doen overhellen " Dus de progressive apentheorie wordt in de boeken
voorloopig nog niet gedoceerd, maar toch al vast geïnsinueerd. Het doceren zal later komen; of moet de onderwijzer aanvullen wat in het boek nog ontbreekt?
I k , Mijnheer de Voorzitter, hecht de hoogste waarde
aan de openbare school, omdat wij haar niet missen kunnen , althans niet missen zullen; maar daarentegen vorder ,
i k , dat de openbare school zij, wat zij naar de wet be- |
hoort te zijn : werkelijk neutraal. En daarom kan ik mij
niet vereenigen met het denkbeeld van den heer Wintgens,
die meent dat het voldoende zou zijn, van eenvoudig godsdienstonderwijs te doen geven tusschen de schooluren Daarmede zou men niet kunnen beletten dat oen schoolmeester
afbreekt, wat de godsdienstonderwijzer heeft opgebouwd.
Ten slotte zal ik eene autoriteit aanhalen, die men niet
zoo gemakkolijk verworpen zal, geput uit een wetenschappelijk tijdschrift, uit de Spectator van 13 December 1873.
Handelende over de discussien omtrent het onderwijs ,
hier in het najaar van 1873 gehouden, zeide do Spectator «
» Doch wat nu de hoofdzaak aangaat, want al deze dingen
zijn bijzaken, daarin was do strijd tegen den heer van
Nispen zwak. En ze moet zwak zijn , omdat ze niet waar
is. Ik betwist niet de goede t r o u w , maar de juistheid.
Och laat men het toch inzien, on ingezien het erkennen ,
het onderwijs kan niet volstrekt neutraal zijn en het is
onkerkelijk, ja kerk-ondermijnend".
Mij dunkt dat oordeel is duidelijk en afdoende.
De heer d i o d c f r o l : Mijnheer de Voorzitter, ikgevojlde
geene opgewektheid om mij te mengen in het debat, uitgelokt door den geachten afgevaardigde uit Gouda, en ik
gevoel die nog niet. Ik heb daarom den loop van het debat
afgewacht, om de Aandacht der Kamer te vestigen op hetgeen ik meen to kunnsn noemen eene retrospective beschouwing.
Bij de discussien over het adres van antwoord op do
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Troonrede, heeft tusschen den Minister van Binnenlandsche Zaken en den geachten afgevaardigde uit Arnhem
eene korte woordenwisseling plaats gehad over de onderwijsquaestie. Geen der medestanders van dien geachten afgevaardigde op het stuk van onderwijs heeft aan dat debat
deel genomen. Van de schoolwetmannon, de voorstanders
der schoolwet, heeft niemand gesproken. Blikbaar bestond
het besef, dat men van het adras-dobat niet moest maken
een strijdperk.
Toch heeft de Minister van Binnenlandsche Zaken bij
die gedachtenwisseling woorden gesproken, die niet verdienden met stilzwijgen te wordon voorbijgegaan.
Ik wensch die woorden thans te releveren; en daaromtrent eenige opmerkingen in het midden te brengen.
De Ministor heeft bij die gelegenheid te kennen gegeven
dat bij de Regering, zoo als ook de zeer duidelijke zinsnede
der Troonrede medebragt, het plan bestond tol herziening
van de wetgeving op de drie takken van onderwijs, ook
het lager. De Minister voegde er bij: » E n inderdaad heeft
zich in de allerlaatste jaren eene merkbare boweging geopenbaard die, zoo ik hoop, tot toenadering kan leiden.
Bepaald van de zijde, waarvan men dit vroeger niet vermoedde, en waar een zeker fetichisme zich vertoonde, als
of er aan iedere letter en komma van do wet van 1857
het heil van de opvoeding afhing, heeft zich een uitgedrukte
wensch tot herziening doen hooren."
Het feit is volkomen w a a r , dat zich van die zijde,
waarvan de Minister dit vroeger niet vermoedde, van de
zyde der voorstanders van de wet van 1857, van h e u ,
die men de schoolwetmannen noemt, eene beweging heeft
geopenbaard dringende naar herziening der wet. Dat
fetichisme, waarvan de Minister sprak, zoo het ooit bestond, bestaat inderdaad niet meer.
Maar welke herziening was het object der beweging van
de zijde der schoolwetmannen? Welke herziening willen
zij, welke de Minister? De Minister zeide alleen welke
herziening hij niet wilde, niet welke bij wèt wilde. En nu
verklaar ik al aanstonds, dat ik niet verlang te w e t e n ,
welke herziening de Minister wil.
Ik ben niet gewoon naar den inhoud van toegezegde
wetten to vragen : ik pleeg die af' te wachten. Welke herziening de Minister 7iiet wil is duidelijk: hij zeide, dat eene
herziening, naar de beginselen , die door deze Regering in
haar midden besproken zijn, niet zou moeten leidon tot
wijziging van het Grondwetsartikel, noch ook tot afwijking van het beginsel dat de openbare school, bruikbaar
en toegankelijk moet zijn voor ieder. Die herziening dus
wil de Minister niet. Ook zonder deze verzekering, bij
het adresdebat gegeven, zou ik daaromtrent volkomen
gerust zijn. De Minister die eenmaal hier, van dezelide
groene tafel, met kracht en klom heeft verklaard, dat hij
niet dulden zal, dat er een smet op de openbare school
geworpen worde, kan met geen mogelijkheid eene grondwetsherziening willen waarbij ons in plaats van Staatsscholen, sectescholen zouden gegeven worden. Ik ben er
ook volkomen gerust op, dat de door den Minister beoogdo
herziening ons niet geven zal die provinciale, — waarom
ook niet plaatselijke? — ghettos, zoo als de geachte afgevaardigde uit 's Gi'avenliage ze karakteristiek noemde, die
de geachte afgevaardigde uit G o u d a , in den vorm van
provinciale kostscholen, zoo gracieuselijk aan myne geloofsgenooton heeft aangeboden. Ik twijfel er geen oogenblik
aan, dat do Minister het beginsel der neutrale school,
zoo als ik mij die bij het debat over de schoolwet hob
voorgesteld , zal handhaven; die neutrale school, die, zonder
kerkleer op te nemen in het onderwijs, daarom niet godsdienstloos is, en waarvan, juist zoo als ik haar wenschte, het
bestaan in Nederland niet kan geloochend worden zoolang
niet door feiten wordt bewezen , dat art. 23 dor schoolwet
e^ne onwaarheid is. Ik weot dus welke herziening de
Minister niet wil.
Maar indien ik niet verlang te wolen welke herziening
de Minister wel wil geloof ik toch geen onnut werk to
doen , als ik zeg , welke herziening zij , bij wie do Minister in de ullerlaatste jaren toenadering meent to zien,
welke herziening de schoolwetmannen wel willen, welke niet.
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Ik heb geen mandaat, maar ook geene vrees voor een
désaveu.
Als de schoolwetmannen herziening willen , dan is het
in paedagogischen zin , met het oog op de gebreken van
paedugogischen aard , die eene zeventienjarige toepassing
der wet heeft doen kunnen ; dan bedoelen zij verbetering
van het gehalte van onderwys, van het inkomen der onderwijzers, van het stelsel van het onderwijzend hulppersoneel
en nog zoovele andere punten, door don heer Moens verleden j a a r in eene belangrijke redo ontwikkeld. Op die
herziening dringen de schoolwetmannen aan. En , ik zeg het
met vreugde, op dat gebied schijnt werkelijk overeenstemming te bestaan.
Ik wil slechts wijzen op de rede van den geuchten afgevaardigde ui: Gouda, waarin menige nuttige en belangrijke wenken voorkwamen, tot die herziening van de
paedagogischo bestanddeelen der wet betrekkelijk.
Maar er is eene andere herziening mogelijk, die de
schoolwetmannen niet willen; het is die herziening, die
ten doel zou hebben , direct of indirect , aan het openbaar
onderwijs te ontnemen , wat het bijzonder onderwijs heet
te behoeven om met de Staatsschool te kunnen concurreren ;
die herziening, die aan het openbaar onderwijs direct of
indirect zou ontrekken levenssappen, die het behoeft, om
daarmeJe het bijzonder onderwijs te voeden; het is die
herziening, die aan het bijzonder onderwijs, dat aanspraak
heeft op vrijheid, en op vrijheid alleen, zou schenken bescherming — de antithesis van vrijheid — e n , let wel,
bescherming door den Staat tegen zijn eigen onderwijs;
het is de herziening, die ten behoeve van hot bijzonder
onderwijs de verhooging van het peil en de verbetering
van hot gehalte van het Staatsonderwijs, waaraan eene
algemeen orkendo behoefte bestaat, zou belemmeren, zoo
niet onmogelijk maken.
Zulk eene herziening willen de schoolwetmannen, zij,
bij wie de Minister in de allerlaatste jaren toenadering
heeft meunen te ontwaren, — zulk eene herziening willen
zij niet. Maar van zulk eene herziening zijn sporen te vinden
in de Regeringsantecedenten van dezen Minister.
De Minister heeft, bij het adresdebat gesproken vaneene
voortgezette studie en behartiging van het onderwerp, die
hem in de overtuiging hebben bevestigd dat herziening der
schoolwet in zekere mate noodzakelijk is. Ik hoop van
harte dat die voortgezette studie en die behartiging van
het onderwerp den Minister eveneens de overtuiging zullen
gegeven hebben of nog geven, dat voor eeno herziening
als ik zoo even schetste, do toenadering, die hij hoopte,
onmogelijk is. De Minister make zich daaromtrent geene
illusien.
Ik herhaal overigens nog eens: ik vraag den Minister
niet n;iar zijn horzieningplannen: ik verlang dio niet te
kennen. Ik zal ze tijdig genoeg vernemen als die plannen
in een wetsvoorstel geformuleerd voor ons zullen liggen.
De heer v a n L o o n : Mijnheer de Voorzitter, ik heb
alleen het woord gevraagd om, na de belangrijke redevoering van den heer Kappeyne, hem als het ware acte
te geven van zijne verklaring, door mij en door degonen
die, even als i k , tot de Christelijk-historische partij gerekend worden te behooren , aandachtig opgenomen , waardoor
wij weten waaarheen wij onder zijn geleide gaan en vermoedelijk te regt zullon komen.
Ik ben dankbaar voor alle duidelijk uitgesproken overtuigingen, voor elk duidelijk uitgewerkt plan. Wanneer
wij begaafde staatslieden, aan de overzijde van de Kamer,
hunne plannen zien ontwikkelen , met betrekking tot het
levenselement der natie, het lager onderwijs, dan zijn wij
er zeer op gesteld dat met ondubbelzinnige woorden voor ons
worde verklaard waarheen die plannen ons zullen brengen.
En nu , zonder mij te begeven in de vele en zeer sierlijke
uitwerkingen in do rede van den hoer Kappeyne vervat,
Constateer ik dat het einde van zijn stelsel dit i s :
Wanneer die geachte afgevaardigde met diegenen wier
ziel on wier orgaan hij ook in deze, zoo sprekende, kan
gerekend worden te zijn, wanneer die geachte afgevaardigde en de zijnen hun doel zullen verkregen hebben, dan
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zal de Staat geven: kosteloos onderwijs aan allen e n , als
een noodzakelijk sequeel daarvan, zal de Staat opleggen:
verpligt onderwijs aan allen. Daar dit nu onder de tegenwoordige wetgeving toch niet geheel kan worden verwezenlijkt, spreekt de heer Kappeyne den wensch uit, dat
de Grondwet moge herzien worden, maar in a«<t-antirevolutionairen geest. Hij voegt er bij, dat dan voor hen
die geld hebben en geld bestemmen willen voor bijzondere
scholen , de vrijheid overblijven zal om zulke scholen op
te rigten, waarin dus alleen de zoodanigen zich zullen
kunnen verlustigen die, behalve de offers, dio zij reeds
moeten brengen aan een geheel kosteloos algemeen onderwijs, nog do kosten zullen willen dragen van het byzondo r
onderwijs dat zij voor hunno kinderen begeeren.
Ik herhaal: ik ben dankbaar voor deze verklaring,
omdat wij daardoor weton op welke wys wij vooruit zullen
gaan, wanneer de mannen van die rigting nog meer dan
tot nu toe hot goval geweest is het rour van Staat in handen zullen hobben. Men zal dus niet alleen de Staatsschool
geven als eene noodzakelijke aanvulling van datgene wat
door particuliere krachten niet zou kunnen gedaan word e n — en wij erkennen dat particuliere en zelfs ook kerkelijke krachten niet alles zouden kunnen doen— ik zeg:
men zal ons dan niet enkel de Staatsschool als aanvulling
geven, maar de Staat zal zich zelf een monopolie toekennen , dat nog slechts noode eene concurrentie van hen,
dio ze betalen kunnen, toolaten kan, en dat gereed is om
ook die concurrentie zoo spoedig mogelijk af te schaffen.
De heer Kappeyne heeft toch zeer duidelijk uitgedrukt,
hetgeen hij in zijn hart had, namelijk, dat er geen eigenlijke concurrentie tusschon den Staat en particulieren mogelijk en denkbaar i s , en dat, wanneer wij klagen dat de
concurrentie voor ons te zwaar is , j a , dat zij op den duur
onhoudbaar wordt, wij eigenlijk klagen uit weelde^ vermits ons nog eene concurrentie toegestaan wordt, die
eigenlijk al lang had behooren afgeschaft te zijn, terwijl
de neutrale Staatsschool — gelijk die door den geachten
afgevaardigde uit Haarlem werd voorgesteld — moest wezen hot ideaal en eldorado , waarin goheel het volk , wat
het lagor onderwijs betreft , opgelost wordt.
Un homme averti en vaut deux. Ofschoon wij zeer goed
wisten hoe over het algemeen de gezindheid is van velen
dergenen , die altijd beweren dat zij eene volledige vrijheid willen laten , mits die vrijheid ook voor zich zelven
eischendo, is het ons veel waard dat wij zien hoe de vrijheid, die eene partij voor zich zelve eischt, eigenlijk, gelijk do heer van Nispen zoo goed heeft uitgedrukt , niets
anders is dan dwingelandij op de grootste schaal van alle,
staatsdwingelandij, dio goene concurrentie tegen zich toelaat en ook, zoo spoedig die partij daartoe magtig genoeg
i s , alle mogelijke concurrentie zal afschaffen en zelfs de
magt'ging tot het stichten van bijzondere scholen zal doen
intrekken; want het logische gevolg van hetgeen door den
heer Kappeyne is gezegd, is dit, dat, wanneer de Grondwetsherziening mogelijk zal zijn in don zin en naar de
meening van den hoer Kappeyne, die dan zóó zal moeten
plaats hebben, dat de vrijheid, die men nu nog heeft om
bijzondere scholen op te rigten , afgeschaft wordo, en dat
de tegenwoordige schoolwet van 1857 zal moeten worden
vervangen door eene andere, die (in denzelfden geest waarin
deze is aangevangen, maar na de ondervinding in 14 j a r e n
opgedaan , dat de beletselen die aan do vrijheid van onderwijs in den weg gestold zijn, niet toereikend zijn geweest om die vrijheid geheel weg te nemen) zal moeten
zorgen dat die vrijheid door een pennestreek van den wetgever vernietigd worde. Wij nemen acto van dio verklaring on hopen daarmede ons nut te doen.
De beer H e e m s k e r k , Minister van Binnenlandsche Zaken:
In de uitstekende redevoeringen, die gisteren en heden over
dit onderdeel van het hoofdstuk zijn gehouden, is niet veel
voorgekomen, dat een regtstreeksch antwoord van de Regering vordert.
Met genoegen merkte ik op , dat er ditmaal geen klagten
zijn vernomen over de toepassing der wet op het lager
onderwijs , die hier in vorige jaren somtijds werden gehoord.
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Wel heeft de geachte spreker uit Gouda eene zekere be- mannen quand inême, zeggen: » eene school die zich tot
slissing , ik meen betreffende de gemeente Dantumadeel, taak zou stellen om deïsme, zelf) onder een vernis van
aangeroerd; maar hij vergiste zich in die aanhaling, en Christendom, in te prenten , zou mij een gruwel zijn". Dit
zijn aangename teokenen van toenadering.
ik zal op die vergissing natuurlijk niet urgeren.
Ik zal de programma's door verschillende sprekers ontDe geachte spreker uit Breda toucheerde het onderwerp
•der schoolboeken. Dit kan ik echter niet beschouwen als wikkeld niet analyseren. Het zou misschien oen aangenaam
eene klagt over de toepassing der wet, want in de wet onderwerp van behandeling zijn, maar ik geloof dat i k ,
van 1857 ligt niet gelijk in de vroegere verordeningen de met het oog op de plaats waarop ik de eer heb te staan
verpügting voor de Regering om eene lijst van schoolboeken en met het oog op de discussie die werkelijk reeds een
te hebben of over de schoolboeken eene censuur uit te oefenen. wijden omvang genomen hoeft en van haar uitgangspunt,
De debatten hebben dus geloopen over eene toekomstige de begrooting voor 1875, ver verwijderd is geraakt, verherziening der wet op het lager onderwijs. Nu zou het keerd zou doen, wanneer ik mij thans in eene kritiek begaf
niet moeijelijk vallen , als iemand lust gevoelde dat te ont- van de twee plannen van schoolwetgeving van den geachten
wikkelen , de veelvuldige antithesen in de geuite adviesen, spreker uit Gouda. Het is eene zaak die beter in de stilte
nevens elkander te stellen en daaruit dan af te leiden hoe van het Kabinet nog eens kan worden overwogen, dan
moeijelijk eene dergelijke herziening zou vallen. I k , die dadelijk thans bediscuteerd.
(misschien ten onregte, want de geachte spreker uit AmDit alleen. Met groot genoegen, ook alweder uit het
sterdam deed zijn best mij eenige illusien te ontnemen) oogpunt van toenadering, merkte ik op, dat de geachte
mij nog altijd vlei dat eene bevredigende, althans voor spreker uit Gouda den wensch naar grondwetsherziening
eene groote meerderheid bevredigende, oplossing mogelyk loslaat, dat hij zich dus neerlegt bij het bestaande art. 194,
i s , doe dat niet, en zal liever bij de synthese blijven.
uitgelegd, zoo als ik meen dat het steeds door de meerMen is het vrij wel eens over één hoofdpunt en daarvan derheid is uitgelegd, dat hij afziet van oppositie tegen het
is ook de Regering uitgegaan toen zij openingen gaf, onder woord >>Christelijke" in art. '23 der schoolwet, en dat hij
anderen bij de behandeling van het adres van antwoord, de toegankelijkheid en bruikbaarheid der openbare school
d a t , hoeveel goeds de wet van 1857 en het schoolwezen voor ieder, even als ik, als beginsel wil admitteren. Wijkt
dat daaronder bestaat, mogen hebben, niettemin de do geachte spreker daarmede af van hetgeen men jaren
paedagogische uitslag daarvan niet alles is, wat men er vau lang beschouwd heeft de eisch te zijn van de Christelijk
verwachten kan. Met deze wet on met den besten wil van historische rigting? — ik weet het niet, ik beoordeel het
opvolgende Regeringen om de wet naar letter en bedoeling niet, want niet aan mij heeft hij dit te verantwoorden.
uit te leggen, staat Nederland , in zake onderwijs, nietboven- Zoo ver ik heb nagegaan, niet in geschriften voor een
aan onder de natiën. Het getal dergenen die do allereerste enkelen dag, die geschreven zijn pour la galerie en daarom,
beginselen van wetenschap (lezen en schrijven) ontberen , is niet ernstig bedacht zijn, maar nagegaan in serieuse werken
nog altijd groot, getuigen de huwelijksacten en de militie- over het onderwirp, zoo als bijv. de Geschiedenis der wet
staten. Men'spreekt veel van het peil van het onderwijs. Dat van 1806, van wijlen den heerMeylink, en de Geschiedenis
zoogenaamde peil is zeer moeijelijk te beoordeelen ; men heeft der schoolwet, van den heer Otterloo, dan zou ik zeggen
daarvan geen zelfrogistreronde peilschalen, want bij de dat er transformatie plaats heeft, en de eischen thans lager
meeste scholen voor lager en meer uitgebreid lager onderwijs gesteld worden dan vroeger.
is geen examen bij het verlaten der school. De eenige maatEen punt, waaromtrent verschil van zienswijze bestaat
staf, en dat is een halve, bestaat dan wanneer zij , die het tusschen de geachte afgevaardigden uit Gouda en H a a r lager onderwijs genoten hebben, zich aanmelden om tot een lem en mij , mag ik niet laten voorbijgaan. Beide heeren
hoogeren tak van onderwijs op te klimmen, on daarin hoeft hechten zeer weinig aan concurrentie en aan het beginsel
hetgeen men de volksschool noemt, niet zóó gunstige re- van vrij onderwijs. Dit beginsel, in onze Grondwet gesultaten opgeleverd, als men zou wenschen. Om niet ver worteld , acht ik meer waarde te hebben , dan daaraan in
te gaan heeft de ondervinding het in deze stad geleerd b j hunne redevoeringen werd gegeven.
de toelating tot de teeken-akademie en tot de ambachtsDe concurrentie zou niet mogelijk zijn , zegt de geachte
schsol. Dit zelfde is ook elders ondervonden. Het is er spreker uit Gouda, en hij ging daarbij zoo ver, dat hem
verre van daan, niet alleen dat de meerderheid der de voor zijn betoog noodige cijfers ontschoten ; immers
leerlingen bekend zijn met al de vakken, in art. 1 der noemde hij een veel lager cjfer voor do kinderen die van
wet genoemd, maar zelfs het gereede gebruik van de moe- het bijzonder onderwijs gebruik maken , dan het werkelijke
dertaal als werktuig om hunne gedachten duidelijk uit te ; aantal. Volgons de couranten noemde hij 17000 — ik verdrukken, en de grondbeginselen van het cijferen, dus de stond 7 0 0 0 0 — maar beide getallen zijn onjuist. Volgens
allereerste hulpmiddelen om hunne verstandelijke vermo- de laatste statistieke opgaven (van 1871) waren in het
gens ten nutte van zich zelve en van de maatschappij beste kwartaal de getallen van kinderen op de dagschool
aan te wenden, ontbreken te dikwijls. Het is er verre der openbare en van die op do bijzondere school, als
van d a a n , dat dit het algemeene goed is van do kin- 364 000 en 110 000; dit laatste cijfer is dus niet zoo miniom.
deren die de lagere school verlaten. Dit wijst op de
De geldquaostie laat ik nu daar , daar wij anders zounoodzakelijkheid van eene verbetering , die ochter slechts [
-voor een gedeelte door wijziging der wet is te verkrij- den komen tot de vraag omtrent schoolgeld en restitutie,
gen. Ziedaar reeds een punt van overeenstemming. Ook beide thans onvruchtbare onderwerpen. Maar d*e goachte
de geachte spreker uit Amsterdam . die zich anders meer afgevaardigdo uit Haarlem betwist de kracht van het
tot de antithese gewend had, zal dit niet ontkennen, j vrije onderwijs, vooral uit oen kerkelijk oogpunt ; de
en bij de discussie, die het j l . voorjaar hier is gevoerd Kerk zou , volgens hem , alloen dan nuttig op het onderover den schoolpligt, is ook dit punt in een helder licht wijs kunnen werken, als zij de magt had om te dwingen.
geplaatst. Maar het tegenwoordige debat heeft nog meer Met bescheidenheid moet ik zeggen — want de geachte
synthesen doen kennen. Welk groot verschil in v o r m , ! afgevaardigde heeft zeer veel gelezen en bezit veel historische
inkleeding en phraseologie bijv. tusschen den geachten spre- kennis — dat mijn onderzoek mij heeft geloid tot een gansch
ker uit Nijmegen en dien uit Haarlem moge bestaan , ver- ander resultaat. De Kerk k a n , vrij zijnde, zeer veel toeschilt evenwel het multum non multa van den een niet heel brengen tot beschaving, en zij heeft dit gedaan maar, waar
veel van het programma voor de volksschool van den ander. zij heeft gezegd, niet •> gelooft gij ? " maar » gelooft"; waar
Wat meer i s , ik hoorde in de r e d e , gisteren met bewon- zij dwong om in te gaan, — daar heeft zij bekrompen
derenswaardig talent, en te gelijk met min of meer ver- gehandeld en is zij ingekrompen, daar heeft zij zelve de
moeijonde volubiliteit, door den geachten spreker uit Gouda nadeelon ondervonden. Doch waar zij vrij w e r k t , on niet
uitgesproken , de uiting dat een schooltoezigt van Regerings- tracht te dwingen, daar kan zij nog steeds veel doen, en
wege om de neutraliteit te handhaven hem noodzakelijk is zij nog immer eene magt, waarop moet gerekend worden.
•voorkomt. Aan de andere zijde hoorde ik den geachten
De geachte afgevaardigden uit Gouda en Amsterdam
spreker uit Haarlem, den woordvoerder van de schoolwet- i hebben aangeroerd wat van Regeringswege bij het adres
van antwoord werd gezegd. Ik meen dat door de be-
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schouwingen daaromtrent geheel is opgeheven het v e r w y t ,
buiten de Kamer tot de Regering gerigt, als wilde zij hare
zienswijze eenigzins in nevelen hullen. Herziening der
schoolwet heeft behoord en behoort nog tot het regeringsprogram , maar andere zaken moeten voorgaan. De geachte afgevaardigde uit Gouda noemde dat zeer geestig
«wachten in de antichambre"; en dat wachten soheen hem
niet te vervelen.
Maar welke herziening ? Geene herziening van het
grondwets-artikel; en nu zegge men niet, dat herziening
van de Grondwet toch wel zal komen ; neen , ik moet de
Kamer daarbij houden ; geen herziening van dat artikel.
H u n , die deze wel wenschen en in der tijd in hunne
banier schreven , zou het al zeer weinig baten, wanneer
alle de 193 voorafgaande artikelen der Grondwet herzien
wierden en niet haar art. 194 ; en over dit alleen spreken wij.
Ik spreek natuurlijk tot hen , die de zaak kennen en behoef die dus niet verder te ontwikkelen wat er uit de
niet-herziening van art. 194 voortvloeit.
In de tweede plaats : vasthouden aan het beginsel, dat
de openbare school bruikbaar en toegankelijk zij voor ieder.
E r is gesproken over het debat, neen, over het stilzwijgen in de Eerste Kamer. De Regering heeft daar het
stilzwijgen bewaard , omdat het volstrekt niet noodig was
dat te verbreken. De Fierste Kamer heeft gemeend bij het
antwoord op de Troonrede, waarin herziening van het
onderwijs in het algemeen was aangekondigd een woord te
moeten spreken. En welken zin was dat woord ? Een zin , die
voor ieder duidelijk en klaar was. Het was geen leqon
directe aan de Regering, maar een wenk. De Eerste Kamer
zou misschien — zij kon zich dat althans voorstellen —
geene gelegenheid hebben, weder te spreken vóór dat haar
een of ander wets-ontwerp tot wijziging van eene der
wetten op het onderwijs weid aangeboden. Zij heeft eene
waarschuwing willen geven opdat niet veel moeite, veel
talent, veel vlijt en tijd verspild wierden, en dat niet van
deze zijde van het Binnenhof een of ar der wierd voorgedragen, dat tot veler leedwezen aan de andere zijde schipbreuk zoude lijden.
Het was dus de eenvoudige wenk: herzie, zco gij wilt.
do w e t , maar tas-t niet aan het hoofdbeginsel.
Welk beginsel kan daarbij bedoeld worden? Misschien
de Grondwet ; n a a r dan zou het adres zich niet zeerjuist
hebben uitgedrukt. Het moest datgene zijn , waarin de wetgever zonder daartce door do Grondwet geroepen te zijn
geweest, eene keuze heeft gedaan.
A r t . 194 der Grondwet, onderscheidene zaken bepalende
betreffende den gewonen wetgever en de Regering, heeft
meer dan ééne mogelijkheid opengelaten , met eerbiediging
van ieders godsdienstige begrippen, om de inrigling van
het openbaar onderwijs te regelen, Het is nu en meermalen
gezegd: eerbiediging van ieders gezindheid kan plnats
hebben: 1°. cp Pruissischen voet, dat de openbare school
naar de godsdienstige meeningen gedeeld zij, of 2°. door
algemeenmaking. zoo als bijons. De wetgever heeft daaromtrent eene keuze gedaan in de twee wetten, die tot
nog toe tot regeling van het onderwijs zijn gemaakt. Ik ben
natuurlijk geen uitlegger van de woorden der Eerste Kamer,
maar ik houd het er voor , dat haar hoofdbeginsel dit is ,
en overeenstemt met dat der Regering. De Regering houdt
het voor onbegonnen om op dat p u n t , hetwelk met de
Grondwet strookt, maar niet volgens de Grondwet verpligtend w a s , op den inpeslagen weg terug te gaan. Zij
wil geene Grondwetsherziening, geene afwijking van die
voor allen bruikbare en toegankelijke school. Dus eece
geruststelling, eene verklaring althans.
Nu vraagt de heer Kuyper: zult gij een overmaat van
openhartigheid gebruiken en zeggen , wat gij nog vorder
wilt behouden of loslaten van de wet op het lager onderwijs ?
In de vraag ligt het antwoord opgesloten. Een overmaat
is iets verkeerds. Als men vraagt: zult gij eon overmaat
gebruik» n? dan is het als of men zeide: zult gij geene goede
maat gebruiken? Met andere woorden , het ware niet in het
belang van de zaak , van datgene wat de Regering zeer zou
wenschen tot stand te brengen, dat een bestendige twistappel uit het midden van het volk werd weggenomen. Het I

1875.

(Beraadslaging over hoofdstuk V.)

ware niet in 't belang der zaak , wanneer wij nu traden
in de bijzonderheden van de herziening van de wet op het
lager onderwys, terwijl elke voorbereiding door de Grondwet vereischt tot de discussie van de zaak ons ontbreekt.
Eindelijk is er gevraagd: zult gij bij de moeijelykhedon,
welke die zaak medebrengt, eene Staatscommissie benoemen ?
Daaromtrent moet de Regering zich nog het antwoord reserveren. E r is in het denkbeeld van eene Staatscommissie
(de geachte spreker zeide eene royal commission, maar dat
zal wel hetzelfde wezen) veel aantrekkelijks. Daardoor zou
licht opgaan , wat den Minister, die in de eerste plaats
staatsambtenaren hoort, welligt ontgaan kon. Maar er is
dit tegen, dat de uitvoering van de zaak dan een aanmerkelijken tijd zou worden uitgesteld. Staatscommissien werken niet zeer vlug. De kunst is lang, het leven is kort —
zoowel het physieke als bet politieke — en het zou mij eene
zeer groote vreugde wezen, indien het mij in dit korte leven,
gegeven ware de zaak van het hooger onderwijs en de
zaak, waarover wij thans spreken, tot een voldoend einde
te brengen. Ik zou mij daardoor hoogst gelukkig achten en
meenen dat ik meer had verkregen dan ik verdiende. Maar
brengt men de zaak in handen van eene Staatscommissie ,
die welligt zeer uitvoerige beraadslagingen heeft, dan houdt
dat lang op. Ik kan dus op dit punt nog geen bepaalde verklaring geven. De Regering zal het overwegen.
De heer M e s s c h e r t v a n V o l l e n h o v e n : Heb ik het
gisteren betreurd dat de heer Kappeyne niet tegenwoordig
was toen ik mijne rede hield over het onderwijs, ik betreur het heden te meer omdat het nu gebleken is dat
mijne beschouwingen hem niet geheel juist zijn medegedeeld. Onder andere, ware de geachten spreker tegenwoordig
geweest, dan had hij vernomen waarom ik eerst gisteren
in eene weerlepging ben getreden van hetgeen hij bij de
algemeene beschouwingen gezegd heeft. Ik geloof dat hij
de redenen, die ik nu niet zal herhalen, ook zou hebben
gebillijkt. Maar in de tweede plaats zou de geachte spreker
i dan bemerkt hebben dat ik de leerpligtigheid niet als hoofd! zaak van mijne rede heb beschouwd. Wat ik daarvan gezegd heb, is alleen dit dat ik schoolpligtigheid, zoo als do
geachte spreker het noemde, als een allerongelukkigsten
eindpaal aanmerkte, vooral wanneer het onderwijs werd
ingerigt naar de moderne levensbeschouwing van dezen
geachten afgevaardigde.
Voornamelijk ben ik opgekomen tegen de theorie van
het Staatsalvermogen , van dat beweerde logt, j a zelfs van
dien beweerden pligt van den Staat om alles naar zijne
inzigten te regelen, daardoor in zijn ijzeren j u k te klemmen
al zijne ingezetenen , de individuele vrijheid onmogelijk te
maken en te smoren, en de gelegenheid af to snijden, waardoor onderwijs naar hunno inzigten zou kunnen gegeven
worden. Ik beu echter niet opgekomen tegen do staatszorg
voor het onderwijs. Vooral aan het lager onderwys kan
de Staat niet ligt te veel zorg besteden ; die zorg moet
niet alleen krachtens de Grondwet, maar ook, al schreef
die dat niet voor, volgens onbeschreven hoogere wet een
der voornaamste pligten van den Staat geacht worden.
Ik ben er ttgen ojgekomen dat de Staat beletten zou dat
anderen, met zijne inzigten niet instemmende, naar eigen
inzigt onderwijs zouden doen geven. Ik heb ook niet gevraagd wat wenschelijker zou zijn, of de Staat dan wel
de Kerk die zorg voor het onderwijs op zich zou nemen.
Ik maak geen onderscheid tusschen de vereeniging als Kerk
erkend en alle andere particuliere vereenigingen, wat het
onderwijs betreft. Ik wil aan iedere vereeniging, beter of
slechter georganiseerd, aan ieder ingezeten regtepersoon
en anderen, het regt, de vryheid laten om onderwijs te
geven, mits natuurlijk onder de beperking die de Staat
omtrent de bevoegdheid en regeling voorschrijft.
Ik begrijp niet waarom alleen eene georganiseerde vereeniging onderwijs zou moeten kunnen geven of doen geven.
Het is niet de vraag of de vereeniging georganiseerd i s ,
maar of' het onderwijs dat zij geeft georganiseerd is volgens
de wetten van den Staat. Ik verlang noch onze voorouders ,
noch hunne schoolinstellingen terug; ik laat ze met den
geachten afgevaardigde in hunne graven rusten.
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Ik bon ook hervormingsgezind, maar in dien zin dat de
hervorming verbetering en vooruitgang moet zyn , en geen
teruggang bij voorbeeld naar den Spartaanschen tijd. A a n genomen zelfs dut onze voorouders de volksbelangen niet
genoeg hebben behartigd , dan hoop ik hen voorby te streven
op dit gebied.
De geachte ufgevaardigde uit Haarlem zegt dat hij met
mij medegaat, wanneer ik vrijhandel verlang. M a a r ,
Mijnheer de Voorzitter , dit is een onderdeel. Ik verlang
il vrij te handelen" in alles, zoolang ik althans daardoor
niet in strijd kom met algemeene belangen of mij niet
schuldig maak aan overtreding van de wet. Do geachte
spreker wil mij de vrijheid laten om, in mijn huisgezin,
alles in te rigten zoo als ik dat verlang; maar met het liefste
wat ik in huis, neen in do wereld bezit, mijn kind, mag
ik niet handelen naar eigen overtuiging, maar zou ik het
Hanrlemsche programma moeten volgen !
Neen , Mijnheer de Voorzitter, opvoeding en onderwijs
behooren bij elkander; ik wil die niet gescheiden hebben,
Als ik op do Staatsschool slechts een deol, zij 't een gewigtig,
geniet dan kies ik eene andere school, waar geen splitsing
van b ide elementen plaats heeft maar opvoeding en onderwijs hand aan hand gaan.
Die minderheden , zegt de geachte spreker , worden welligt
verdrukt , misschien zelfs verpletterd , maar als zij het
goede niet willen laat zo dan verdrukt en verpletterd
worden. Zij bederven de maatschappij. Wanneer ze het
goede niet willen , dat wil zeggen als zij niet willen wat
die geachte afgevaardigde onder dat » g o e d e " verstaat.
Fraaije theorie !
Ik herhaal , Mijnheer de Voorzitter, de Staat kan voor
het lager onderwijs niet ligt te veel doen. Daarom zal ik
alle aanvragen steunen , die de Regering in staat zullen
stellon nog meer te doen. Maar late men dan de vrijheid
van anderen eerbiedigen , en die niet j u r e of facto vernietigen. Dit laatste geschiedt thans. Ook de gemeentebesturen zullen voor het lager onderwijs niet ligt te veel doen.
De geachte afgevaardigde heeft op zeer beleefde wijze
te kennen gegeven d a t , in een vroeger door mij bekleede
betrekking, welligt meer door mij had kunnen gedaan
worden voor het lager, voor hot volksonderwijs. Hij heeft
daaruit afgeleid dat ik welligt geen zoo groot voorstander
was van het volksonderwijs. Ik moot vragen : of alles te
gelijk kan plaats vinden; moet niet alles in eene gemeente
meor geleidolijk ter hand genomen worden ; zijn er geen
andere belangen te behartigen en te bekostigen dan alleen
die van het onderwijs? Behoort het niet tot een van de
eerste pligten van een bestuur te zorgen, dat de ingezetenen j
niet te zwaar worden belast ? Dit alleen in antwoord op
die bedenking.
Do spreker heeft ons zeer behartigenswaardige beschouwingen medegedeeld omtrent de eischen aan het lnger onderwijs te stellen. Ik kan die bijna geheel overnemen , ik ;
betuig mijne bijna volkomene instemming met al wat die
geachte afgevaardigde daaromtrent heeft gezegd , even als ,
met de omschrijving van de nood'ge vakken voor het lager j
onderwijs. Niemand zal die kennis aan de volksklasse I
willen onthouden.
M a a r , heeft de geachte afgevaardigde er bijgevoegd, j
ik — de Staat — heb alleen te doen met het wereldlijk
onderwijs. Begrijpt de geachte afgevaardigde dan niet, dat j
iemand die dat wereldlijk onderwijs niet verkiest, toch de |
golegenheid moet hebben om zijne kinderen onderwijs te
doen genieten? Wanneer do eindpaal van zijne wenschen,
de schoolpligtigheid , eindelijk tot stand komt , is dan toch
niet het noodzakelijk gevolg van zijn systeem , — het is reeds
aangevoerd, maar het kan niet genoeg herhaald worden,—
dat alle onderwijs zal gegeven worden , zoo als de Staat
het inrigt en volgens de inzigten van dien idealen Staat,
en dat alle ander onderwijs zal vernietigd zijn ?
Een enkel woord over do concurrentie. Ik mogt daaromtrent steun vinden bij den Minister, die h e t , evenzeer
als ik , onbogrijpelijk vond , dat de concurrentie als iets
onmogelijks, iets ondenkbaars door den geachten spreker
is \oorgesteld.
D J heer Kappeyne heeft eene vergelijking gemaakt en
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gezegd dat concurrentio in deze evenmin denkbaar is tusschen
particulier en openbaar onderwijs, als tusschen do regtspraak door scheidslieden en die tusschen regters van den
Staat, maar de geachte spreker maakt m i j , wanneer zijne
theorie opgaat, het kiezon van arbiters onmogelijk , hij belet
mij om eene andere regtspraak dan die van den regter in
te roepen.
Ik heb met veel genoegen vernomen uit de rede van den
geachten spreker uit Gouda, dat hij ook acht heeft geslagen op hetgeen ik de eer h a d , verleden j a a r , by de
behandeling van dit hoofdstuk der begrooting in deze Kamer
in het midden te brengen , als middel om de bij de Grondwet gewaarborgde vrijheid van onderwys , zoo al niet te
bevorderen , althans mogelijk te maken.
De geachte spreker heeft de door mij bedoelde bijdrage
restitutie genoemd , ik acht voor het ook door hem bedoelde
middel den naam van uitkoop of afkoop beter. Maar ik
verheug er mij in dat hjj mijn gevoelen en het door mij
aangehaalde voorbeeld niet onopgemerkt heeft gelaten.
De geachte afgevaardigde uit Haarlem, om tot dezen
terug te keeren, is geëindigd met de belofte , dat hij met
alle kracht eene wijziging der schoolwet in reactionairen
zin beletten zon. Die verklaring heb ik met genoegen gehoord. Ik vreesde dat zyne gehechtheid aan oude theoriën
hem misschien tot eenige reactie drijven zou. Ik verheug
mij dus over zijne belofte en zal hem daarin steunen.
Thans eene wet in reactionairen zin te wijzigen — wie
gruwt niet van dat denkbeeld ? Wie wil er reageren ?
Er wordt zooveel gesproken over partijen; maar waar
is de partij van reactie?
Ik zelf' behoor tot geen partij, gelijk ik reeds meermalen
de eer had te verklaren. Of de meeningen, door mij geuit,
en die door den geachten afgevaardigde uit Haarlem bestempeld zijn als anti-revolutionair, dien naam verdienen,
dat zal ik zelf niet beslissen ; anderen , die mij beoordeelen ,
moeten dat weten. Ik voor mij houd het er voor, dat mijne
meeningi-n overeenstemmen met de historische en Christelijke beginselen.
Programma's van partijen ken ik in ons land niet, en
ik gevoel geen vrijheid om van eene partij te spreken, zoolang er geen programma bestaat, dat haar juist omschrijft.
De geachte spreker is geëindigd met mij te vragen:
«kunt gij controleren en gouverneren, gij, anti-revolutionairo partij?"
Hij vergunne mij te antwoorden met de wedervraag:
» kunt gij controleren? kunt gij gouverneren? hoe ook de
naam uwer partij zij?" Het is moeijelijk zijn eigen vermogen en zijne eigene talenten zoo in het openbaar te beoordeelen. Ik althans doe het niet.
De heer M o e n s : Mijnheer de President, het was mijn
voornomen niet om mij in deze discussie te mengen. Ik
zog niet dat het mijn voornemen niet geiveest is, maar na
de redevoering van de geachte afgevaardigden uit Haarlem
on Amsterdam (de heeren Kappeyne van de Coppello en
Godefroi), achtte ik het overbodig er iets aan toe te
voogen
Ik zou wol lust hebben gehad om den geachten afgevaardigde uit Gouda in zijne utopistische beschouwingen een
oogenblik te volgen en hem uit de hooge sferen , waarin
hij zich bowoog, eens , als hij wilde , op de aarde te doen
nederdalen , om dan daar gelijkvloers met hem te praten
over de schoone beelden, die hij ons in de toekomst voorspiegelde, maar ik zag daarvan af, omdat ik meende, dat wij
voor dergolijkehoschouwingon binnen kort veel beter gelegonheid zullen hebben en dan zal misschien zijn standpunt
ook wol weder wat veranderd wezen. Dan is hij welligt
door de beschouwingen juist van deze dagen er toe gekomen weder wat verder achteruit te gaan. Hy heeft nu
reeds enkele eischen opgegeven. Hij wil nu al geen herziening meer van art. 194 alleen, maar Grondwetsherziening. Wie weet of hij dan nog niet een stap ware achteruit gegaan, en gedacht h a d : om mijn doel te bereiken
moet ik beginnen met eene volksherziening, want ik zie
d a t , zoo lang de bevolking in Nederland is zoo als zij i s ,
geen e andere regeling mogelijk is dan zoo als zij in de
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Grondwet is nedergeschreven. Ik zie nu en heb het door
de discussie weder geleerd, d a t , wat ik wil, door mijne
buren noch ter regter- noch tor linkerzijde wordt begeerd.
I k zie dat mijne beste geestverwanten, als ik hen buiten
ontmoet , het hoofd afwenden en mij te gemoet voeren: gy
moest weten d a t , hetgeen gij gezegd hebt, praktisch onuitvoerbaar is.
Maar die gelegenheid om over dat alles te spreken is
mij bijna ontsnapt, en dat ik nu het woord heb gevraagd
was naar aanleiding der rede van den Minister, die mij
dat uitzigt benam.
Hij heeft— zal ik zeggen aangegrepen ? ik weet het niet,
maar hij heeft zich althans vastgehouden aan het denkbeeld ,
uitgesproken door den afgevaardigde uit Gouda. Hij heeft
gezegd: het is bij de Regering in overweging aan eene
Staatscommissie de herziening van de onderwijswet op te
dragen. Hij voegde er aanstonds b i j : daar is legen, dat
dit wel wat Ung kan duren. Daarover zullen wij het allen
wal eens zijn. Als eene Staatscommissie aan het werk is ,
werkt zij zoo spoedig niet. Maar zoodoende komt de
Minister in strijd met zijne pertinente verklaring, tweemaal
aan den heer van Zuijlen gegeven , dat zijn gevoelen gevestigd was, maar het er op aan kwam de regte formule
te vinden , en dat men zeker kon wezen, als er niets tusschen
k w a m , dat niet alleen nog in deze zitting een ontwerp
zou ingediend worden, maar dat het ook zou kunnen
worden behandeld.
Ik was dus in die stellige afwachting en verheugde mij
hartelijk; maar nu komt de Ministor zeggen dat het in
overweging is , het werk misschien aan eene Staatscommissie op te dragen. Als nu de overweging van dat punt
eens zoo laDg duurdo, dat daarna, als de Minister beslist
geene Staatscommissie te benoemen , de tijd weder te ver
verstreken was om over zijne eigene wijziging na te denken, dan zouden weder die onverhoedsche verhinderingen
gerezen zijn, waarover hij in zijne rede tot den heer van
Zuijlen sprak. Ik zou den Minister dus wel willen bidden:
Laat toch die overwegingen ter zijde. Uw gevoelen staat
vast; zoek de formule; maar maak u sterk, dat zij gevonden moet worden. Stel u in het belang des volks voor,
niet wat gij meent dat hier wel aangenomen zou kunnen
worden, maar wat in deze materie in het belang des volks
moet worden gedaan. Want de nood is hoog gerezen;
wetsverandering moet er komen; wij gaan met ons onderwijs niet alleen niet vooruit, wij staan niet s t i l , maar wij
gaan achteruit. De onderwijsnood klimt met den dag.
Men moge van overdrijving spreken , maar degenen die met
de zaken van nabij bekend zijn , weten dat ik niet overdrijf.
En al stond ik alleen, toch zou ik volhouden wat ik beweer , en hun die het ontkonden te gemoet voeren : ge
kent den toestand niet.
Ik zal daar nu niet veel over spreken; bij de behandeling der amendementen zal er gelegenheid zijn dit met
feiten te staven ; maar zeker is het dat er in de zaak eene
beslissing moet komen; uitstel mag niet langer gegeven
worden.
En daarom nog oens: ik bid den Minister dat hij afzie
van dat voornemen om te overwegen of eene Staatscommissie hem helpen kan. Hij heeft gezegd dat hij een wetsvoorstel zal indienen. Daartoe is hij verpligt , in het belang van het onderwijs, in het ware belang van het land.
De heer H u y p e r : De Minister meent dat ik mij vergist heb. Hij giste dat ik bedoeld had de gemeente Uantumadeel. Maar do Minister vergist zich zelf in die gissing.
Hij zal mij verstaan als ik zeg dat ik op het oog had het
dorp Bijlaard.
De Minister heeft zich aan het verwijt van nog andere
vergissingen blootgesteld. Hij meende reeds een dronk te
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waarbij hij waande aan te zitten. Het spijt mij hem, voor
zooveel mij betreft, deze illusie te moeten ontnemen. Hij
verkeerde toch in den waan dat ik afstand zou hebben
gedaan van mijn stelligen, onbewimpelden eisch van wijziging van art. 194 der Grondwet, als onmisbaar, zal do
gewetensvrijheid bij ons volk op het stuk van onderwijs
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ten vollo geëerbiedigd worden. Even als gisteren verklaar
ik daarom heden nogmaals dat ik bij dien eisch niet alleen
persisteer, maar ook iedore poging, waartoe my do weg
op wettige on loyale wijze openstaat, zal blijver, aanwenden om tot dit doel te geraken.
Eindelijk, de Minister meende dat ik in zóóver althans
met den geachten spreker uit Haarlem conspireerde, dat
ook mijn streven gerigt was tegen de vrijheid van onderwijs. Hoezeer ik streven wil naar de grootst mogelijke
urbaniteit van uitdrukking, meen ik toch te mogen vragen
of het, nadat ik gisteren in den breede van deze. plaats
heb aangetoond dat ik juist de zelfstandigheid van het onderwijs beschouw als het eenig denkbaar middel om het volksonderwijs hier te lande te doen bloeijen , den Minister geoorloofd i s , nu voor te stellen als of ik de vrijheid van
onderwijs belaagde. Ik voor mij blijf persisteren bij wat
ik gisteren betoogde: eerst dun zal het onderwijs ten onzent
tot zijne eer komen, als h e t , uit den politieleen atmospheer
g e r a a k t , eene quaestie van sociaal belang zal zijn geworden.
Do geachte spreker uit Sneek heeft gemeend achteruitgang in mij te bespeuren. Zoo gaat het. Als men halstarrig
op zijn eisch blijft staan , dan heet men stijfhoofdig ; en
als men eene poging w a a g t , om , zoover dit met vastheid
van overtuiging is overeen te brengen , hand aan hand te
gaan mot anderen, dan heet h e t , dat men zijn standpunt
verlaat. De dubbele vocabulaire staat den geachten spreker
al naar gelang van het oogenblik ten dienste. Maar als
hij mij toevoegt: zoo zult gij allengs tot den eisch
om bovolkings-herziening komen , dan antwoord ik hem :
geachte mede-afgevaardigde ! Wat doet gij en de uwen sinds
jaren anders dan het Staatsgezag te misbruiken om de
natie te endoctrineren en te liberaliseren, met liet voornemen om , eorst dan als gij in uwen geest het volk herzien
zult hebben door middel der Staatsschool , uwe tegenstanders
too te geven , wat uw uitnemendste woordvoerdors reeds lang
erkenden , dat ons regt door u niet geëerbiedigd wordt.
De geachte spreker uit de residentie heeft mij heden
een waar genot bereid. Hij heeft op de beminnelijkste
wijze ons het beeld voor den geest doen rijzen van die
j conservativen van den echten stempel, wier streven bij
mij altijd den grootsten eerbied w e k t e , al schijnt wat ze
beoogen mij eene illusie te zijn. Zijne aanmerking op het
Engelsche schoolsysteem zal ik kortheidshalve tor zijde
laten , ofschoon het mij weinig moeite zou kosten in menig
opzigt met de stukken in do hand do onjuistheid zijner
redenering ain te toonen. Liever blijf ik in de groote lijnen
! van het debat.
Van zijn standpunt— een standpunt dat ik volkomen waardeer — heeft do geachte spreker zoeken aan te toonen dat hot
stelsel der wot van 1857, dat van conservativen oorsprong is en daarom te regt de conservativo liefde wekt,
vooral daarom aanbevelenswaardig is omdat het voldeed
aan deze tweo eischon : dat het de eenheid der natie bevordert en dat het ons bewaart voor de godsdienstlooze
school.
Do eenheid der natie! P^onheid en eenheid is twee. Al
naar gij wilt. De eenheid van den verwer die alles met
één zelfde kleur bestrijkt, of de eenheid dio de kunstschilder nastreeft, die door de rijkste verscheidenheid van
schakeringen en kleuren eene hoogere eenhoid bij de harmonie de kleuren zoekt. De oenheid , die de geachte afgevaardigde wil, door allen dans la même moulo te werpen,
is de eerste; de eenheid die ik beoog is de eenheid van
het bloemenbed waarbij iedere bloem haren eigonaardigen
groei en kleur behoudt, waaruit juist de hoogere harmonie
geboren wordt.
De godsdienstlooze school wordt door dat stelsel vermeden ;
w a n t , zeide de geachte spreker, na de schooluren kunt
gij , Kerk , in het schoollocaal binnen treden. De geachte
afgevaardigde heeft èu door zijn spreken in de Kamer èn
door zijn optreden in de maatschappij , te goed en te dikwyls getoond dat zijn hart ook voor de kinderwereld klopt
en dat hij in die kinderwereld te huis i s , dan dat ik hem
met die verklaring vrij kan laten uitgaan. De geachte
afgevaardigde toch zal mij toestemmen dat als hij ooit
kinderen van de school heeft zien komen, kinderen dio
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daar lang, zeer lang, van 9 tot 12 uur, op de schoolbanken
hun arbeid hebben verrigt, en stil moesten zitten , om zich
in de dressuur der school te wringen , zij dan niet, waarlijk
niet, verlangen in hun vrijen tijd nog naar de catechisatie te
gaan. Och neen , dan wenschen zij, laat mij het eenvoudig
uitdrukken, hun boterham te eten , zich niet hunne makkers
te vermaken of naar een speeltuig te grijpen. Ik verzoek
den geachten spreker eens bij de leeraren van de godsdienst onderzoek te doen of zy niet du ervaring hebben
opgedaan dat waar dit stelsel is toegepast, het schier
onmogelijk was de minste aandacht bij het kind te wekken.
In ernst, als de hersenen van het kind afgemat zijn is
het dan geschikt voor het bespreken van de hoogste,
teederste belangen, niet alleen van dit maar ook van het
eeuwig leven? En roept men dan do Kerk om op zulk
een oogenblik de school binnen te treden, dan zal zij ,
dunkt mij, antwoorden; » Ik wacht liever op den Zondag,
en geef aan mijne zondagschool een nieuw elan. Dan heb
ik althans frissche krachten. Neen, moe.n het godsdienstonderwijs, na het gewoon onderwijs , onder zulke conditien
gegeven worden, het resultaat zou geen liefde voor, maar
afkeer van en weerzin tegen de godsdienst zijn.
Ook heeft de geachte afgevaardigde een enkel woord ten
beste gegeven over de anti-revolutionaire rigting en mr.
Groen van Prinsterer. Daaromtrent drie opmerkingen.
Vooreerst zegt de geachte afgevaardigde: uwe partij
draait op één spil, het onderwijs. Mij dunkt het zijn de
slechtste raderen niet die dit doen. Zondor sarcasme,
meen ik zelfs te mogen vragen of de conservative partij
uiet in kracht zou winnen, als ook zij die ééne spil
vond, waarop zij zich bewegen kon, en in een zuiver beginsel steunpunt vond.
Mijne tweede opmerking is deze: Men zegt: » uwe rigting
is verstrooid, gij zijt niet eensdenkend noch eenswillend."
Mag ik vragen: Behoeft men wol buiten deze Kamer te
gaan om naast elkander een twee-of drietal leden te stellen ,
die zich als conservatief aandienen en tusschen welke ligt
even groot verschil ware aan te wijzen , als tusschen de leden
der Christelijk-historische rigting onderling? Niet do uniformiteit geeft kracht aan eene rigting; alloen zulk oene
rigting is krachtig die onderling, openlijk durft debatteren,
wetende dat het einddoel dat men nastreeft daardoor geen
schado lijdt.
De heer Groen van Prinsterer.' Als ik dien naam hier
hoor uitspreken en daaraan dan wordt toegevoegd dat op
hem de schuld rust van het bederf en de scheuring in ons
nationaal levon, dan meen ik daarop kortelijk te mogen,
misschien te moeten antwoorden. Niet in phraseologie, om
in breede woorden de liefde uit te spreken en de hoogachting te betuigen die ik dien uitmuntenden staatsman toedraag, maar om aan te wijzen wat mijns inziens de grooto
verdienste is waarop hij zich tegenover het vaderland beroemen mag.
In het conservative stelsel der schoolwet van 1857 wordt
aangenomen, dat de Staat geen partij in zako van godsdienst mag kiezen. Vroeger deed hij dit door de Staatskerk.
Thans niet meer. Toch bleef men van meening dat het inprenten van zedelijkheid nog wel tor deeg tot het Staatsterrein behoorde, en daarin juist schoolde fout. Als de Staat,
overeenkomstig zijne roeping, beslissen zal wat hij, als Staat,
kan en moet om het zedelijk leven in de natie te doen
bloeijen, dan heeft hij aan dat zedelijk leven zelf te vragen :
welke is uwe natuur, uw levenseisch, uwe wet? Antwoord
op die vraag zou wel zijn : De zedelijkheid bloeit dan het best
als gij, Staat, haar niet doceert maar ze vrij laat geworden
in de maatschappij. Het is eeno illusie dat de Staat zelf
zedelijkheid zou kunnen doceren, want evenzeer bij de
godsdienst als bij de zedelijkheid komen metaphysische
beginselen van anthropologie en psychologie in het spel.
waaromtrent de Staat, tenzij hij dogma's decretere, niet
oordeelen kan. Dit niet inziende heeft men in do wet van
1857 gepoogd aan den Staat niettemin den last te geven,
om toch zedelijke opvoeding te geven, en gevolg hiervan
is geweest — de geachte spreker uit Haarlem heeft er te regt
op gewezen — dat wij werkelijk in zedelijken bloei niet zijn
vooruitgegaan. Wie nu heeft, toen dat zedelijk leven door
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Staatsinmenging in gevaar kwam, pal gestaan; wie is ter
goeder ure voor de levenswet van haar natuur opgekomen ?
Zeg zelf, was het niet mr. Groen van Prinsterer, deoenige
die het gevaar destijds inzag, en er zich met hand en tnnd
tegen verzette en volhield, dat we, den Staat lastgevendde
om zeil' zedelijkheid te doceren , bij logische consequentie
er toe zouden komen om den Staat ook eene eigen godsdienst
te doen onderwijzen, en zoodoende de school te doen vermommen in eene Staatskerk ?
Ik kom tot den heer Kappeyne van de Coppello Een eschatologisch dispuut zal ik niet met hem aanbinden. Hij scheen
er niet naar te wenschen. Anders zou ik hem vragen of
Mozos dan misschien ook eon eschatoloog was, of dan niet
reeds in de geschriften van Mozes dezelfde gedachten van
barmhartigheid worden uitgosproken , ter bescherming van
den daglooner, die ik hier uit Jacobus brief voorlas
Maar de geachte spreker heeft mij een erger verwijt gedaan , toen hij zeide : gij hebt eene droeve partij , die wel
op kiezers maar niet op oen stelsel berust!
Wanneer een ander van de overzijde mij die tegenwerping had gomaakt, ik zou hem de bevoegdheid daartoe niet
hebben kunnen betwisten, maar is de geachte spreker, do
heer Kappeyne, wel de bevoogde persoon om zulk een oordeel over de anti-revolutionaire partij uit te spreken ? Wanneer ik den geachten spreker bij de par.ij aan de overzij
inlasch en dan lees wat in haro organen , in de Arnhemsche
Courant en in het ingezonden stuk van hot Handelsblad, bijv.
nog dezer dagen geschreven werd over het door hem hier ingediende program, toont dit dan niet, dat zijne denkbeelden evenmin door alle de leden der liberalo partij worden omhelsd, als
de mijne door al mijne geestverwanten ? Ook de houding van
dien geachten spreker togenover een Ministerie uit den boezom
der overzij voortgekomen, ontneemt hem althans zou ik
meenen , ten eenen male het regt om aan eene andere partij
het verwijt te doen dat hare globale eenheid in de kiezers
en niet in een stelsel zou berusten. Anders zullen de
kiezers uit Haarlem b'j eene volgende verkiezing zeer in
moeijelijkheid geraken. Immers, indien zij dan niet in
hunne kiezerseenheid optreden maar over een stelsel zullen
oordeelen, dan zullen er velen zijn, die de Arnhemsche
Courant en het stuk in het Handelsblad als de uitdrukking
van hun gevoelen beschouwen, en anderen weor die zich
met het programma van den heer Kappeyne vereenzelvigen.
Gisteren heb ik, over het programma sprekende, gezegd
dat het van dien afgevaardigde uit Haarlem kwam, »die
het digtst bij de ministeriele tafel was gezeten". Men zal begrepen hebben dat ik daarmede doelde op het slot van
zijn programma »gouverneren straks]" N a echter den geachten spreker dezen morgen gehoord te hebben , wensch ik
dit in dier voege te wijzigen, dat ik hoop dat de afstand
tusschen de plaats waar die geachte spreker gezeten is en
de ministeriele tafel, hoe kort die ook schijno, nooit door
hem worde afgelegd, zoo lang hij belijder blijft van de
beginselen , dozen morgen door hem bepleit. Toch wil ik ,
nu eens niet op het hoofd, maar op het hart van don geachten spreker een appèl de coeur doen en hem vragen : heeft
dan het woord barmhartigheid niet meer het vermogen om
eene snaar in uw hart te doen trillen? En indien wel,
hoe kondt gij er dan toe komen, om hier in de StatenGeneraal der Nederlanden te verklaren: mijn stelsel zou
in dier voege het land en het onderwijs in dat land moeten
organiseren, dat alleen diegenen vrijheid van onderwijs
verkrijgen, die het betalen kunnen? Heeft dan de a r m e ,
do minder gegoede ook geen h a r t , ook geen overtuiging,
ook geen wenschen ten opzigte van zijn kroost? En gaat
het dan aan om het woord van vrijheid nog in een program
te durven gebruiken, dat ons biedt: vrijheid voor den rijke,
maar voor den arme dwang f
De p'eao.hte snrnVnr tiooft <yï?n afoïagt «eccncentrccrd in
deze, ik zeg het met diepen ernst, ontzettende uitdrukking: n dan moeten des ?ioods de minderheden maar onderdrukt,
want dan zijn zij de vlieg, die de apothekers zalf stinkend
maakt." Dat enkele woord is mij een volkomen genoegzaam antwoord op mijne vraag, gisteren gedaan: waarde
ambtgenoot, waar zit gij ? Zit gij werkelijk ia dien somberen hoek, waar het despotisme, waar de tirannie, waar
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het Staatsabsolutisme zijne tente heeft opgeslagen ? W a t
is absoluut? Absoluut is wat geen grenzen heeft, of w a t
geen andere grenzen heeft dan het zich zelven gelieft te stollen. Nu vraag ik den sproker: waar zijn by uwe Staatstheorie de grenzen dio de staatsmagt beperken ? En hij weet
ze zoo weinig aan te wijzen dat als er ten slotte in de
conscientie althans zich nog eene grens voor de staatsmagt
zou aanbieden, hij zegt : Verplotter die minderheid, en
neem die vlieg, die mijne kostelijken zalf bederven z o u ,
weg 1 Daartegenover, hy vroeg stelsel tegen stelsel, stel
ik dit : dat de staatsmagt wel ter dege haargrenzen heeft
en dat die grenzen het product, de resultant moeten zijn
van de worsteling tusschen den Staat en de levensvragen
der maatschappij. In die maatschappij bestaan zelfstandige kringen , wier eigenaardig gezag niet ontleend is aan
den Koning op narde , maar aan den Koning daar boven,
en in hunne worsteling met den Staat zyn zij liet dio de
grenzen bepalen, waar binnen het Staatsgebied zich te
beperken heeft. Wanneer een vader liefde, eerbied en
gehoorzaamheid van zijne kinderen eischt, ontleent hij het
gezag daartoo niet aan de Grondwet maar aan Gods
ordening , want hij is vader over zijn kind n bij de gratie
G o d s " , even goed als onze Koning bij de gratie Gods
regeert over het Koningrijk der Nederlanden. Zegt nu
de geachte spreker dat de staatsmagt dermate moet
uitgebreid dat ten leste zelfs de conscientie zou moeten onderliggen; en vraagt gij mij dan wat mij tegenover
dat streven als laatste steunpunt geldt als onwrikbare
vastigheid , waardoor het vrije leven der maatschappij kan
gewaarborgd worden, dan antwoord i k : dat biedt u het
geloof.

» D e onderwijzer onthoudt zich van iets te leeren, te
doen of toe te laten wat strijdig is met den eerbied, verschuldigd aan de godsdienstige begrippen van andersdenkenden".
Wanneer nu de onderwijzer op de school brengt een
bock, dat hinderlijk is voor de godsdienstige opinio van
anderen, dan doet hij iets dat wordt verboden bij art. 2 3 ;
en wanneer hij zulk book hg zyn onderwijs bozi"t, het
uitlegt, de kinderen er iets uit laat van buiten leeren
hetgeen dikwijls gebeurt — dan kan niet worden tegengesproken dut hij iets leert dat valt in het boreik van art. 23.
Maakt het verschil of or verkeerde dingen geleerd worden
uit een boek, of mondeling? Ik kan onmogelijk anders
denken , of ook de Minister houdt, niettegenstaande zijn
antwoord, beido gevallen voor bepaald strydig met den
eerbied voor andersdenkenden, in art. 23 voorgeschreven.
Do Minister heeft gezegd — het zijn ongeveer zijn eigen
woorden — dat hij niet langer verpligt is er eene lijst van
schoolboeken op na te houden en censuur daarover uit te
oefenen Had ik ook regt te beweren , dat nieuwe strafbepalingen noodig zijn tegen hen die de schoolwet en met
name art. 23 overtreden ? Maar het is de taak on de pligt
der Regering, om de wet te doen naleven. Als haar daartoe
de middelen ontbreken . dan moet zij zich die verschaffen,
des noods by de wet. Voldoet de Regering niet aan dien
pligt en schiet zij te kort in de t a a k , haar bij de Grondwet opgedragen, de taak van de uitvooring der wet te
verzekeren , dan zal ik tegen mijne hoop en verwachting
en tot mijn innig leedwezen genoodzaakt zijn haar te bestrijden.

Het geloof, dat is geen confessionele belijdenis, maar dat
geloof, hetwelk de innerlijke verbondenheid van mijn p?rsoon in het diepste van mijn hart is aan dion God, dio
leeft daarboven, en aan wiens almagt ik door het geloof
de magt kan ontleenen om, indien al de Staat zijne gansche
magt tegen mij keerde, des noods alleen pal te staan en
te toonen , dat in de conscientie, mits door het geloof aan
een hoogere magt verbonden, eene grens gesteld is , die zelfs
de Staatsmagt niet duurzaam kan overschrijden. Raadpleeg
de historie slechts. Zoo dikwijls de Staatsmagt beproefd heeft
over die magt daar binnen te heerschen moge zij tijdelijk
hebben getriumpheerd, maar zij is steeds geëindigd met
te bezwijken.
Kwam dan ook ooit de d a g . Mijnheer de Voorzitter,
— en hiermede zal ik eindigen— waarop aan deze ministeriele tafel eene Regering plaats nam , die sprekers program
als Regeringsprogramma aankondigde, zeggende d a t ze des
noods de minderheden onderdrukken , en de vlieg dooden
zou, die de bereide zalf bederven kon, ik zou haar toeroepen: neem dan ook uit het wapenschild der Nederlanden
weg den Leeuw, het beeld der fierste vrijheid, en stel er voor
in stede den Adelaar met het lam in de klaauwen, beeld
der tirannie!

De heer v a n JEck : Ik heb het woord eerst gevraagd
na den Minister omdat ik meende, dat do discussie over
de wijze waarop het onderwijs moet ingerigt worden , niet
te moeten storen; ik twijfel echter of die beschouwingen ,
thans geleverd , wel veel vruchten zullen afwerpen.
Evenwel wensch ik een paar vragen tot den Minister
te rigten omtrent de indiening van do wet die hij ons
voorgespiegeld heeft, en waarin voor mij iets onduidelijks is.
Eerst eene vraag betreffende den voim.
Bij de wijze van behandeling van dit wets-ontwerp komt
veel aan op den vorm waarin het wordt ingediend. De
Minister zou bijv. kunnen voorstellen een paar artikelen
uit de wet te ligten on dio door andere te doen vervangen ;
maar dan zal ieder gebonden zijn. Over niet ter verandering voorgestelde onderwerpen mag men zich dan niet
uitlaten. Zoo zou men niemand bevredigen. Het zou dus
beter zijn wanneer de Minister de geheele wet uan herziening onderwierp; men zou daarom dezelfde wijze van
behandeling kunnen volgen als bij de postwet het geval is
geweest. Vrijheid moet er voor de verschillende partijen
blijven om de wet in dien zin te veranderen als zij noodig
oordeelen ; eerst op dio wijze kan ieder streven om door
verandering eenheid van gedachte te doen ontstaan.
Eene tweede vraag betreft den tyd van indiening.
De heer C. v a n A'ispen t o t S e v e n a e r : Mijnheer de
Ik dacht dat wij daaromtrent eonige zekerheid hadden.
Voorzitter , ik heb slechts weinig te antwoorden en dan nog De Minister heeft den 28sten September aan den heer
maar omtrent één enkel punt. De Minister beeft mij ge- van Zuijlen geantwoord: «Bepaaldelijk heb ik gezegd, en
antwoord , dat mijno opmerking omtrent de niet neutrale herhaal het voor zooveel noodig, d a t , behoudens altoos
schoolboeken geene aanmerking was tegen de uitvoering aan mogelijke tegenspoeden en onverhoedsche verhinderingen , ik
de wet gegeven.
wensch dat in deze zitting ook het wets -ontwerp tot wijziIk moet zoo vrij zijn , omtrent dit punt met den Mi- ging van het lager onderwijs zal kunnen behandeld worden".
nister ten eenen male te verschillen. Toen ik verleden j a a r
Uit die woorden blijkt dat de Minister de bepaalde
over het onderwijs sprak, werd mij tegengeworpen : zie de pro- zekerheid geeft dat hij, als onvoorziene omstandigheden
gramma's na , dan zult gij zien , dat gij ongelijk hebt. Ik erken hem daarin niet belemmeren, dit wets ontwerp nog in deze
de juistheid der opmerking niet: maar de argumenten uit de zitting zal indienen en zelfs zóó" , dat het nog kan behanprogramma's zijn zeker bijzonder afdoende. I k heb nu op deld worden. Ik ben echter niet volkomen zeker, want iu
nieuw een klein kijkje in de programma's geworpen en een voorafgaand betoog aan den heer van Zuijlen haakte
eenï'T" IfillQOlbfM&MI nncrnz'tt'n m DU MllMllt fa Mini«t«r t»

de

zeggen : dat doet niets ter zake.
Degenen, Mijnheer de Voorzitter, die verleden j a a r de
onderwijswet verdedigden, meenden het onderwijs wel
degelijk aan de programma's te moeten toetsen, en zij
hadden gelijk volgens de w e t , in zooverre dit zeker is een
d e r elementen van beoordeeling, en wel een zeer gewigtig.
In art. 23 lees ik:

onderwijs vast.
Nu hoop ik dat mijne meening de juiste i s , dat de Minister wel nog op dit oogenblik vertraagd wordt in de
bewerking van het ontwerp betreffend© hot luger onderwijs, ten gevolge van de onderhanden zijnde regeling van
't hooger onderwijs; maar dat het toch buiten zyne bedoeling ligt het lot van het lager onderwijs van dat van het
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Staakbegrooting

voor het

dienstjaar

hoogor onderwijs afhankelijk to maken. Immers zou, ware
dat het geval, en de behandeling van liet hoogor onderwijs ondervond vertraging, dat dan tevens eeue reden zijn
van uitstel voor het higor onderwijs. Ik zou dus gaarno
weten of ik den Minister goed heb begrepen. Maar nu
heeft de Minister zoo even denkbeelden verkondigd, die
het voor mij zeor twijfelachtig maken of do indiening wel
in deze zitting zal plaats hebben. Want ofschoon hij niet
byzonder was ingenomen met het hem voorgestelde middel,
ontkende hij de mogelijkheid toch niet dat hij do herziening van het lager onderwijs zoude opdragen aan oene
Staatscommissie.
De heer Moens heeft den Minister reeds bezworen dat niet J
te doen; ik voeg mij hier ten eenon male bij. Ik dring zelfs \
bij den Minister op een antwoord aan. Wij moeten, in
dat geval, weten waaraan ons te houden. Daarover zijn
alle partijen het eens., dat er eone nieuwe wot op het
ondorwys moet komen.
Da bestaande wet op het lager onderwijs voldoet niet.
De heer Messchort zegt van zijn standpunt, dat die wot
niet heeft voldaan , en ik verklaar van het mijne dat die
wet eene ramp is voor het land.
Wij moeten dus weten, stellig woten, of er dit jaar een
wets-ontwerp zal ingediend worden. Mon moet dat weten, I
opdat zij die verbetering willen aanbrengen, zullen kunnen '
beslissen of zij genoodzaakt zullen zijn van hun kant oen j
wets-ontwerp daartoe strekkende in to dienen. Zij zouden
misschien anders kunnen wachten, als do Minister thans
stolligo verklaringen geeft. Wanneor do Minister evenwel
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(Beraadslaging over hoofdstuk V.)

omtrent dit punt mogt vorklaren zelf nog in twyfel te verkoeren , zal het misschion pligt zijn daartoo over te g a a n ;
hot is meor dan tijd.
En welkon invloed zullen nu do verklaringen der R e gering mogen hebben op do stom uit te brengen over deze
begrooting? Wat mij betreft, ik zal gaarne met den Minister medegaan en mijno stem aan dit hoofdstuk V geven,
maar indien in een zoo groot bolang niet voorzien wordt,
dan geloof ik dat ik elk j a a r zal moeten zoggen: met zulk
eeno begrooting kan ik mij niet voreenigen.
De vordero boraadslaging wordt verdaagd tot den volgenden morgen ten elf uro.
Daarna wordt de vergadering gescheiden.

VERDETERIXGEN.

In de redo van den heer Messchert van Vollenhovcn, voorkomende op:
bladz. 478 , kol. 1, reg. 11 v . b . , staat: vind ; lees: •> v i n d t " ;
aldaar, kol. 2 , reg. 9 v . b . , staat: leidingen; lees: >> afleidingen";
aldaar, rog. 13 v. b . , staat: volkszoude; lees: » volkszonden".
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