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DE KOMENDE STEMBUSSTRIJD-

De Dingen zijn niet als zij schijnen :

De worm zit binnen lecker ooft.

En levent Icleur bedeckt venijnen.

Hij doolt zeer licht, die licht gelooft.

VONDKL.

Neen, waarlijk, de dingen zijn niet als ziJN schijnen, in-

zonderheid niet de dingen waar het bij den komenden stem-

busstrijd om gaan zal. Wie licht gelooft , komt in den waan

,

dat het christendom hier gevaar loopt, dat de christenen

van allerlei richting door het gemeenschappelijk gevaar

dat hen bedreigt, bijeengeworpen en door den nood

gedrongen worden het voorheen door onze calvinisten zoo

ver Aveggeworpen christendom boven geloofsverdeeldheid te

aanvaarden. Wie de bladen van christelijke richting van de

laatste maanden leest, en vooral wie de sprekers van die

richting uit den laatsten tijd hoort , wordt licht tot de mee-

ning gebracht, dat de christelijke concentratie niet is eene

kunstmatige uitvinding van den genialen theoloog-politicus

,

die aan gene zijde het al beheerscht, maar eene natuurlijke

consequentie van den loop der dingen. Edoch , hij doolt

zeer licht , die licht gelooft.

In naam van Christus worden katholieken en protestanten

uit verschillende kerkgenootschappen tot één groot politiek

leger bijeengedreven. De onderlinge verschillen worden niet

ontkend, maar deze zijn slechts uitingen van de bij hoogere

ontwikkeling zich voordoende differentieering. De difFeren-

tieering bij den opbouw maakt de eenheid van grondslag

wel wat moeiliiker herkenbaar, maar wie slechts diep genoeg
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doordringt , komt toch bij die eenheid terecht. De christe-

lijke partijen — aldus de voorstelling van rechts — wor-

den ondanks diepgaande onderlinge verschillen , saam-

gebonden en saamgehouden door het gemeenschappelijk

geloof in Christus dat gevaar loopt door de paganistische stroo-

ming der vrijzinnigheid te worden \Aeggevaagd . Dit gemeen-

schappelijk geloof drijft hen , te zamen o]) te trekken voor

de erkenning Gods in ons staatsrecht. Wie Christus belijdt,

doet dat in heel zijn leven , kan dus ook niet anders dan

die belijdenis doen doordringen in zijne samenleving met

anderen , in de maatschappij , waarvan hij deel uitmaakt

;

— hij moet daarvan getuigen ook waar het geldt inrichting

en bestuur van den staat , var de van God gewilde in-

stelling tot het brengen en houden van orde en regelmaat

in onze zondige maatschappij.

Wie niet met mij is, is tegen mij: zoo heet het opnieuw,

met eene nieuwe — ik had haast geschreven: moderne —
wending in den zin. liet is niet genoeg dat men Christns

in zijn binnenkamer l)e1ijdt ; in het staatsieven moet men

die belijdenis uitdragen. Ieder die daaraan niet mededoet,

trekt de lijn van het christendom niet door tot waar zij

doorgetrokken worden moet. Hij beseft niet de onafwijsbaar-

heid der specifiek christelijke politiek ; hij scheidt zich af van

hare op het fundament des christendoms opgetrokken staat-

kunde. Aan zich zelven , niet aan de christen-politici heeft hij

het te wijten , dat hij — hoe godsdienstig hij in zijn eigen

leven ook wezen moge — op politiek gebied bij de ongodisten

moet worden ingedeeld, die nu eens, vriendelijker, met den

naam van belijders der moderne levensbeschouwing, dan

weer, scherper, met dien van paganisten of moderne heidenen

worden aangeduid.

De difïerentieering ontbreekt onder hen die aan deze zijde

worden ingedeeld evenmin als onder de politieke christen-

belijders. Ook hier zijn er schakeeringen op godsdienstig

-zoowel als op maatschappelijk gebied; maar ook hier ver-

bleekt de beteekenis dezer onderlinge verschillen tegenover

de intensiteit van het politieke kleurverschil tusschen de christe-

lijke groepen rechts , de moderne paganistische groepen links.
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Aldus is het dat de dingen schijnen. Maar dekken schijn

en wezen elkander ook? Reeds bij de begrootingsdebatten

in de Staten Generaal werd twijfel daaraan geopperd. Op
verschillende onjuistheden in die voorstelling werd de aan-

dacht gevestigd.

Als de politieke partijgroepeering door dien, alle andere

verschillen in de schaduw stellenden scheidsmuur beheerscht

moet worden ; als de onoverbrugbare klove tusschen de

christelijke en de moderne levensbeschouwing de ondei'linge

differentieeringen tusschen de belijders dier verschillende

levensbeschouwingen op den achtergrond dringt , moet die

scheidsmuur de partijgroepeering beheerschen niet alleen hier

te lande , uiaar overal waar belijders van de beide levens-

beschouwingen te vinden zijn. Toch is dat niet zoo. Noch

in Pruisen , noch in Zwitserland , noch in Engeland , noch

in de Vereenigde Staten — om van andere landen niet te

gewagen — zijn de politieke partijen naar het onderscheid,

dat al het andere in de schaduw stellen zou, gerangschikt.

Wel is waar werd daartegenover door den opperbevelhebber

van onze christelijke legerschare aangemerkt , dat in die andere

landen de christelijke levensbeschouwing uit het staatsrecht

nog niet in die mate verdrongen is als hier te lande. Doch

de argumenten , waarmede dit gestaafd werd , waren weinig

krachtig. Dat Engeland in zijn gansche staatsinrichting tal

van oude vormen heeft , waaronder ook verschillende van

godsdienstigen aard , is overbekend , maar niet minder bekend

is, dat die vormen aan Engeland niet beletten in wezen een

der modernste staten van de wereld te zijn. Het wordt te

dezen aanzien alleen overtroffen door de Vereenigde Staten

,

een land , dat niettegenstaande verschillende historisch ver-

klaarbare godsd enstige uiterlijkheden, in zijn politiek leven

nu juist niet het toonbeeld is van hooge zedelijkheid, laat

staan van diepen christenzin. Men kan dit niet tegenspreken,

al wil men het den Amerikanen gaarne als iine bonne nole

toerekenen dat zij dr. Kuyper, als dominé , voor half geld

hebben laten reizen. ^

' Zie Handelincien Tweede Kamer 1904/5 , bl. 609,
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Alleen daar is de antithese die door den calvinistischen

leider onzer christelijke politiek op den voorgrond geschoven

wordt, in de practische politiek waar te nemen, waar ten

gevolge van het drijven van kerkelijke zijde de vrijzinnigen

tot tegenweer Avorden gedwongen en tot een onderling gedif-

ferentieerd bloc worden samengeperst. Een bloc dat zich dan

te weer stelt om aan kerkelijke overheerschingszucht te ont-

komen of daaraan een breidel aan te leggen. In katholieke

landen als Frankrijk , Spanje , België , waar de kerk het

staatsieven beheerscht of zoekt te beheerschen, is de antithese

in de politieke partijgroepeering verwezenlijkt. Waar zulk een

drijven ontbreekt , blijft zij buiten de politiek en is er plaats

voor de gezonde scheiding naar verschil van inzicht omtrent

staatkundig-maatschappelijke vraagstukken.

Als hier te lande die gezonde partijgroepeering, welke in

aantocht scheen en welke in het wezenlijk belang des lands

zijn zou , weer wordt teruggedrongen door de tegenstelling

tusscheu clericalisme en anti-clericalisme, dan zal de weinig

te benijden ,/eere" daarvan toekomen aan den in woord het

clericalisme vijandigeii en met de daad het clericalisme

steunenden en navolgenden calvinist Kuyper. ')

• De anti-revolutionairen hebben er ernstige bedenking tegen, bij de cl er ie al en te

worden ingedeeld. Zij erkennen geen clerus en geen kerk als verbindingsschakel tusschen

de calvinistische individuen en God. De gemeensrhajj der calvinisten met God is recht-

streeks, zonder tusschenkomst van clerus en kerk. Wel niemand 2al dit willen tegenspreken.

Doch dit neemt niet weg, dat de calvinistische godsdienst in het maatschappelijk leven

zich uit in den kerkdijken vorm.

))In de werkelijkheid bestaat het godsdienstig leven der natie nu eenmaal voor de over-

groote meerderheid niet dan in den kerkelij ken vorm; en het is dan ook
in dien vijrm en in dien vorm alleen, dat de overheid met deze
uiting van het nationale leven in aanraking heeft te trede n."

(De laatste spatieering is van mij.)

Aldus schreef Dr. Kuj'per in Ons Prograiu. 'Ie druk, bl. 381 en De Standaard van 2

.luni 1899 citeerde die woorden met instemming.

Welnu, dit zoo zijnde, kan de eisch der erkenning van God in het staatsrecht (zie

Dr. Kuyper's rede Vülharden bij het Ideaal, inzonderheid bl. 19/20) niet anders beteekenen

dan verhooging van den invloed der kerkgenootschappen in en op den staat. Immers de

kerkelijke vorm is de eenige vorm waarin de staat met het godsdienstig leven der natie

in aanraking treedt. En het drijven naar die invloedsversterking der kerkgenootschappen

in en op den staat brengt gevaar niet zich voor godsdienstvrijheid , voor vrijheid van

denkbeelden in het algemeen, en wordt volgens het taalgel^ruik rnet recht als kerkelijk
of clericaal aangewezen.

Hiertegen werd door den president-minister wel aangevoerd, dat deze redeneering mank
gaat aan eene verwarring van «twee heterogene dingen, namelijk God en godsdienst."

{Handelincjon Ttv. K. 1904, bl. 540). Doch deze tegenwerping is alleen iets waard als een

staaltje van Dr. Kuyper's onovei'trefbaarheid in het goochelen met groote woorden.

Immers de zucht naar erkenning van God in het staatsrecht zal toch wel niet anders
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En niet alleen overal zou de antithese tiisschen chris-

telijke en moderne levensbeschouwing de politiek hebben te

beheerschen , indien haar de innerlijke beteekenis toekwam

,

waarvan onze christelijke regeering haar den schijn geven

wil, maar ook altijd. Doch hiervan is zoo weinig sprake,

dat wij in dr. Kuyper een onverdacht getuige hebben voor

het slechts tijdelijk bruikbaar zijn der antithese.

Nog slechts enkele jaren geleden — de Vrijzinnig-De-

mocraat bracht het dezer dagen in herinnering ^ — wierp

hij de antithese tusschen christelijke en moderne poli-

tiek zoo ver mogelijk van zich at'. In Ons Program ^

was de theorie ,/alsof alle christelijke elementen in Europa
,

't zij die in de roomsche kerk nog verbleven, of in den

boezem der hervormde kerken bloeiden, tegen het ougodde-

lijke drijven der revolutie gemeenschappelijke zaak konden

maken" nog „bedenkelijk" en ,/al te goeddenkend", alleen

vathebbend ,/in sommige achterhoeken van den lande, alsook

bij sommige verachterden in het midden des lands", en

leidend tot ,/politieke spierverlaniniing". Groen werd daar

geprezen om den ,/nationalen tact van zijn nederlandsch ge-

voel" dat hem deed heendringen //uaar dat beter en meer

puriteinsche standpunt, waarop men aan den Christusbelij-

der te Rome ten deele de hand reikt, maar den ])olitieken

ultramontaan blijft bestrijden".

Dit wat betreft de onbruikbaarheid van de antithese in

het nog geen twintig jaren achter ons liggende verleden. En

voor de toekomst antwoordde de minister-president in de

Tweede Kamer , op de opmerking zoowel van oud-liberale als

van vrijzinnig-democratische zijde gemaakt, dat samenwerking

der gauches van chi'istelijke en vrijzinnige groepen tegenover

de droifes van beide groepen heel wat gezonder en voor het

kunnen wezen dan een uiting van godsdienstigheid en godsdienstig leven ; liet in toepassing

brengen van die zucht niet anders dan een vorm van godsdienst. En dan geldt voor

deze uiting van het godsdienstig leven , zoo goed als voor elke andere dat zij zich hult in

kerkdijken vorm. Trouwens wie dit ontkennen wil , moet zijne oogenvoor de werkelijkheid

moedwillig sluiten. De erkenning van God in het staatsrecht leidt bij katholieken tot heel

andere ronsequenties dan bij calvinisten.

1 Zie het nummer van 10 Februari j.1.

2 2e druk, bl. 21-23.
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land vruchtbaarder zijn zou dan de groepeering naar de

thans vooruit geschoven wordende antithese

:

,/Vraagt men mij nu of ik een dergelijk samengaan per

se uitgesloten acht, dan antwoord ik daarop, dat dit mijns

inziens niet steeds het geval behoeft te zijn, ja, dat er een

moment denkbaar is, waarin eene zoodanige groepeering niet

alleen mogelijk, maar ook noodig zou kunnen zijn.

„Wanneer zulk een moment zal gekomen zijn, welke ge-

gevens het zal opleveren , laat ik rusten ; ik acht het niet

noodig en nuttig mij hiei- in phantasmagorieön te ver-

diepen. Ik beweer alleen, dat de mogelijkheid er van niet

ontkend kan worden". ^

In zijn repliek trachtte de minister-president aan deze woor-

den wel eenigszins hun beteekenis te ontnemen, door op te

merken dat hij niet gesproken had van de eventueele nood-

zakelijkheid eener „duurzame vereeniging der democrati-

sche groepen". • Het is echter duidelijk dat dit aan de zaak

niets verandert. In de erkenning toch der eventueele nood-

zakelijkheid eener t ij d e 1 ij k e vereeniging der democratische

groepen ligt onontwijkbaar opgesloten de erkenning der

tijdelijkheid ook van de „christelijke" coalitie van thans.

Voorheen de antithese als fundament der partijgroepen

verworpen en voor de toekomst de mogelijkheid der ver-

loochening van haar overheerschende beteekenis als zoodanig

niet alleen opengelaten , maar als eventueel noodzakelijk

erkend.

Maar hoe dan te verklaren dat juist nu die antithese de

politiek en de partijgroepeering hier te lande wél be-

heerschen moet? Ook op deze vraag heeft de minister-

president zelf het antwoord gegeven. „Ligt er niet iets waars

— zoo vroeg hij — in deze opmerking, dat, wanneer men

gevoelt dat eene tegenstelling ons goed doet, men er dan

gaarne mede voor den dag komt? Merkt men daarentegen

of gevoelt men dat de tegenstelling schade doet, dan be-

mantelt men ze liefst eenigszins". ^

1 Handelingen Tivecd'! Kfum'r 190i/5. bl. 542.

2 t. z . p. bl. 605.

3 t. z. p. bl. Ü09/10
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Kan het in het licht der zooeven medegedeelde uitspraken

van denzelfden politicus cynischer? Eerst moesten de cal-

vinistische volgelingen , door aanvuring ook tegen Rome,,

op de vereischte hoogte van geestvervoering worden gebi'acht

,

om blindelings alles te aanvaarden wat hun in naam der

christelijke openbaring wordt aangeboden. Bij de kleine

luiden, onder wie dr. Kuyper destijds vooral zijne volge-

lingen recruteerde, werd de strijd tegen Rome in die dagen

vermengd met een sterk democratisch ijveren, liet in mijn

opstel in de vorige aflevering van dit tijdschrift geciteerde

artikel uit (k Standaard van 7 April 1894 Avas zeker wel

een onverdachte uiting van den democratischen geest , die

destijds in dr. Kuyper's volgelingen werd ingeblazen. Daar-

na, toen het democratisch-calvinistische drijven genoeg

vruchten had opgeleverd, om van een samengaan met Rome
kans op verovering van het regeerkasteel te kunnen ver-

wachten, werd — met zorgvuldige vermijding van het

woord, om sommige ouderen van dagen niet schichtig te

maken — de leuze van het christendom boven geloofsver-

deeldheid vooi den dag gehaald en de christelijkheid in de

natie tegen de revolutie in het harnas gejaagd. Bij deze,

bijna zonder overgang verrichte, zwenking kwam echter onver-

mijdelijk zoowel het specifiek calvinistische alsook het demo-

cratische karakter der anti-revolutionaire partij in verdrukking.

Geen wonder, dat wie fundamenteele scheidingen op den

voorgrond brengt of laat glippen naar mate zij hem //goed

doen", m. a. \n. naar mate hij er politieke zijde bij spinnen

kan , de mogelijkheid wenscht open te honden , straks weer

terug te keeren tot de stelling dat de leuze: //tegen de

revolutie het geloof" bedenkelijk en te goeddenkend is en

dat ter wille van het democratische element in de antirevo-

lutionaire staatkunde met de ongodistische democraten

tegen de conservatieve katholieken gemeene zaak moet

worden gemaakt. Maar geen wonder ook , dat wanneer der-

gelijke politieke draaierij in naam des Heilands wordt aan-

gediend , en aan de goO gemeente wordt op het hart gebon-

den dat zij zich ter wille van de eere Gods daarnaar hebbe

te gedragen , — geen wonder dat hij het aanschouwen
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daarvan, het aan velen moeilijk wordt een gevoel van hart-

grondigen afkeer te onderdrukken.

De onwaarde van de antithese als fundament voor poli-

tieke partijgroepeering blijkt reeds voldoende uit de wijze

waarop dr. Kuyper zelf er mee omspringt. Maar het loont

de moeite haar nog wat nader te toetsen.

Indien het waar ware, dat de onderlinge verschillen in

de christelijke en de vrijzinnige groepen alle verbleeken

tegenover het groole verschil dat heide groepen scheidt, zou

dit in het maatschappelijke leven moeten te voorschijn komen.

Vooral op het stuk van het onderwdjs. De onderwij skwestie

toch is een dier politieke vraagstukken , bij welke de anti-

these nog het meest in overeenstemming schijnt met de

werkelijkheid. Welnu, als de antithese hier waarlijk de

onderlinge verschillen tusschen de roomschen en de calvi-

nistische Christusbelijders op den achtergrond drong, zou

het in ons volk heel anders toegaan dan het gaat.

Gesteld, er is op een plaats naast de openbare — volgens

het oordeel der christelijke partijen, godsdienstlooze — school

eene katholieke school, doch geen school met den bijbel.

Gaf de antithese een juist beeld van de werkelijkheid, dan

zouden de op die plaats wonende calvinisten hunne kinderen

als één man moeten zenden naar de in het gemeenschappe-

lijke christendom wortelende katholieke school en aan deze

school ver de voorkeur geven boven de ,/godsdienstlooze"

openbare. Is dat nu de werkelijkheid ? Ieder weet het

tegendeel. Zoo het al voorkomt, dat kinderen van calvi-

nistische ouders eene roomsche school bezoeken, is het eene

hooge uitzondering. Voor die ouders is de openbare school,

in vergelijking met de katholieke, verreweg het minste van

twee kwaden.

En laten wij de onderstelling een weinig veranderen en

een plaats als voorbeeld nemen waar, naast de openbare

,

wél eene calvinistische school met den bijbel, maar geen

katholieke school is. Weet niet ieder dat in zulk eene plaats

de katholieke kinderen de openbare en niet de calvinistische

school bezoeken?
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Terwijl de antithese den schijn wil wekken, dat voor de

beide hoofdgroepen der christelijke regeeringsmeerderheid de

eenheid van hun christelijk geloof hun onderling verschil op

den achtergrond stelt tegenover de ongodistische vrijzinnige

partijen, leert de weikelijkheid dat beide die hoofdgroepen,

in hun maatschappelijk leven het onderling verschil hooger

aanrekenen dan hetgeen hen scheidt van de vrijzinnigen.

Voor hunne kinderen kiezen beide groepen de ^/godsdient-

looze" openbare school boven die van de dolende zusterkerk.

Doch ook de practische stembuspolitiek van de laatste

weken werpt een eigenaardig licht op de zoo naar voren ge-

schoven antithese. De verkiezingsstrijd voor het lidmaatschap

van den gemeenteraad van Amsterdam , onlangs gevoerd in

district IX aldaar, is te dezen aanzien bij uitstek leerzaam.

Er waren daar vier candidaten : een christen-democraat , een

sociaal-democraat, een vrijzinnig-democraat en een voor deze

gelegenheid conservatief geworden liberale candidaat. Alzoo

één belijder van de christelijke en drie volgelingen van de

paganistische levensbeschouwing. Ware de antithese meer

dan valsche schijn , dan zouden de christelijke partijen

zich, zonder te letten op onderlinge ditferentiecring, hebben

moeten scharen aan de zijde van den eenen candidaat die

met hen wortelt in de belijdenis van Christus. Doch het ge-

schiedde anders. De katholieken vooraan, de antirevolutio-

nairen schoorvoetend volgend
,
gaven den christen-democraat

prijs om den paganistischen oud-liberaal te steunen. De

politieke liefde voor den broeder in Christus moest wijken

voor de politieke vrees voor den democraat in dien broeder.

De antithese wil de onderlinge verschillen kunstmatig doen

wegvallen voor het groote verschil in levensopvatting tusschen

links en rechts; de werkelijkheid dringt dat kunstmatig naar

voren geschoven verschil op den achtergrond en doet — de

antithese ten spijt — den conservatieven paganist van chris-

telijke zijde verkiezen boven den democratischen christen.

Neen, waarlijk, de dingen zijn niet als zij schijnen. Hij

doolt zeer licht , die licht gelooft.

Men voere hiertegen niet aan , dat het bij deze gelegen-

heid een gemeenteraadsverkiezing gold , waarbij nog andere
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overwegingen dan die der groote politiek medespreken. Immers

de antithese beheerscht — gelijk het heet — het gansche

njaatschappelijk leven , dus ook het gemeenteleven , en van

billijkheidsoverwegingen om een minderheid te steunen , kon

hier geen sprake zijn. Oud-liberalen telt Amsterdam's ge-

meenteraad genoeg ; chi'isten-democraten heeft hij er niet

één. Met advocaten uit dv. hoogere lagen der burgerij als

de van christelijke zijde gesteunde oud-liberaal , is hij heel

wat ruimer bedeeld dan met vertegenwoordigers van de kleine

burgerij , waartoe de gecandideerde christen-democraat behoort.

Alles had de christelijke partijen er toe moeten brengen haar

mede-christen te kiezen , indien het stilzwijgend aanvaarde

conservatief-reactionaire karakter van het christelijk verbond

hen niet er toe gebracht had , de bestrijding van den demo-

craat hooger te stellen dan de handreiking aan den mede-

christen.

Een derden toetssteen levert de })iactijk van het christelijk

kabinet. Bij het inzetten van den stembusstrijd in 1901

wees dr. Kuypei' in zijne rede Volharden, bij hef Ideaal , op

blz. 12, drie punten aan, die ,/eerst recht het gevaar aan

het licht (deden komen) , dat den christelijken grondslag van

heel ons staatsieven bedreigt" -. 1". de leerplichtw^et van

minister Goeman Borgesius „die inbreuk maakt op het ge-

zinsrecht", en (2".) „Cort van der Linden's eerste voorstel om

de wigge van den kantonrechter in de huwelijkseenheid te

drijven en (3°.) om de begrippen van schuld en straf te

verzwakken."

Hoe is nu de houding van het christelijk kabinet oj)

deze drie punten geweest? Ik begin met het derde punt.

Toen van anti-revolutionaire zijde , ter versterking van

de begrippen van schuld en straf, werd aangedrongen

op wederinvoering van de doodstraf, \\'erd door den

minister van justitie, een der sympathiekste leden van

het kabinet en een der weinigen die zelfstandigheid

tegenover den minister-president weet te handhaven , zoo

beslist mogelijk verklaarde: l'' dat de leer dat de overheid

den plicht zou hebben de doodstraf in het strafstelsel op

t€ nemen niet — gelijk hem van niet calvinistische zijde
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werd tegemoet gevoerd — een ,/clencaal dogma" is en 2*^ dat

wederinvoering van de doodstraf voor de beveiliging van de

maatschappelijke orde niet wordt gevorderd. ' Wat het tweede

punt betreft het volgende. In art. 1639, in, van het ontwerp

van wet tot regeling van het arbeidscontract wordt de wigge

van den kantonrechter veel dieper in de huwelijkseenheid

gedreven dan door eenig voorstel van nünister Cort van der

Linden werd gedaan, en dit niet in navolging van den vrij-

zinnig-democi'aat Drucker, maar als eigen vinden van den

christelijken minister van justitie. En eindelijk het eerste

punt. Het christelijk kabinet heeft de leerplichtwet, die inbreuk

maakt op het gezinsrecht, niet alleen gehandhaafd ; maar in

de memorie van toelichting, bij het ontwerp arbeidswet

1904 , blz. 6 onder letter a, spreekt minister Kuyper i m p 1 i-

c i t e uit, dat het in het belang der kinderen zou zijn ge-

weest, indien de leerplichtwet zich tot het dertiende levens-

jaar had uitgestrekt.

Een scherper strijd tusschen theorie en practijk dan op

deze drie punten, door dr. Kuyper naar voren gebracht ter

teekening van het gevaar dat den christelijken grondslag van

ons staatsieven bedreigen zou , is moeilijk denkbaar. In de

practijk het christelijk ministerie den christelijken grondslag

van ons staatsieven niet minder bedreigend dan het gevaar-

lijk paganistische ministerie deed.

Ik kan, dunkt mij , op dit stuk met het voorgaande vol-

staan. • De antithese is onecht, zij dekt de werkelijkheid

niet. In de christelijke coalitie is het reactionair-conservatieve

element hoofdzaak, het christelijke element komt eerst in

de tweede plaats.

Dit komt al aanstonds uit in de niet-benijdenswaardige ge-

makkelijkheid waarmede de minister-president ter wille van

1 Handp.Ungen Tweede Kamer 1903/4. bl 779. Zie ook 19012/, bl. 437.

- Het min oirbare bedrijf van Dr. Kuyper om — gelijk hij in de Tweede Kamer deed
(Zie Handelingen 1904/5 bl. 6j8) — van de moderne levensbeschouwing te getuigen
dat zij eindigt in zelfmoord, en die levensbeschouwing vergoelijking van de zonden van
Sodom en Gomorra toe te dichten — gelijk hij deed in zijne Jubileumrede van 24
Mei 1904 — ga ik met stilzwijgen voorbij. Zulke onbehoorlijke politieke speculatiën ver-

oordeelen zich zelve. Of zou Dr. Kuj'per soms in staat zijn te bewijzen of zelfs miar waar-
schijnlijk te maken dat zelfmoord en de zonden van Solom en noniorni onder zijne ^Chris-

tenen" minder voorkomen dan onder onze »Paganisten" /
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de coalitie, zich heeft losgemaakt van zijne vroegere demo-

cratische gevoelens.

Voorheen groot voorstander van het volksleger, wil de

minister-president daarvan thans niet meer weten. Voorheen

als eisch stellende het volk met onwankelbaar vertrouwen

te gemoet te gaan , spreekt thans Avantroinven in het volk

uit zijn woorden en daden. Zijn vroeger vertrouwen op het

volk deed hem het volksleger als zijn ideaal erkennen, ^

zijn tegenwoordig wantrouwen maakt hem daarvan kop-

schuw. - Voorheen met heel zijne partij uitgaande op bezui-

niging in de legeruitgaven, ^ werkt hij nu in de coalitie mede

tot eene uitzetting dier uitgaven als nooit te voren. * Voor-

heen tegenstander van lange kazerneering, gaat hij, door

wantrouwen in het volk geleid , met den minister van oor-

log eendi'achtiglijk samen in het streven om den last dier

lange kazerneering over een grooter deel der dienstplichtigen

uit te strekken ;
'' — een streven dat alleen dank zij de

tusschenkomst van den vrijzinnig-democraat Marchant, bij

eene in het zand verloopende poging bleef. '* Voorheen zoo

fel ijveraar voor een huismanskiesrecht, dat in numeriek

resultaat bij het algemeen kiesrecht niet of nauwelijks be-

hoeft achter te staan en ook het vrouwenkiesrecht tot

zekere hoogte toelaat, ~ dat hij geen woorden had hard

en scherp genoeg ter afkeuring van het grondwetsartikel

dat de finale oplossing der kiesrechtkwestie belet ,
^ leent

hij zich thans tot een regeeringsprogram, niet slechts voor vier

of acht jaar, maar voor onbepaalden tijd, waarop de kies-

rechtuitbreiding wordt gemist, en past hij, door tusschenkomst

van zijne slaafsche meerderheid, op pogingen tot herziening

van het door hem zoo fel gehekelde grondwetsartikel op de

meest krasse manier de politiek van het lijdelijk verzet toe.
^

1 Handelingen Tweede Kamer, \m)li, bl. 1038 en 1081.

2 t. 2 p. 1903/4. bl. 659.

^ Program van actie der anti-revolutionaire partij, punt V.

•* Vgl. Handelingen Tweede Kamer, 1904/5 bl. 958.

5 t. z. p. 19U2/3, bl. 1353/55; art. 109 ontwerp wijziging der militiewet van 1901.

« t. z. p. 1903/4, biz. 341-346.

7 Zie Standaard, 20 eu 22 Mei 1901.

» t. z. p. 9 /Ipril 1894.
'' Zie voorloopig verslag van het .afdeeliagsonderzoek der ontwerpen tot gi-oiulwotsherzie-

Jiing van do Vr. D. en de S, D. Itninerloden.
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Voorheen de finale oplossing van de electorale kwestie als

noodzakelijke voorwaarde stellende voor sociale hervormingen
,

tracht hij thans een aantal wetten op sociaal gebied binnen

te halen, zonder aan de oplossing van de electorale kwestie ook

maar een oogenblik aandacht te schenken , anders dan

om haar tegen te honden.

Zulk een prijsgeven van vroeger beleden democratische

denkbeelden door het hoofd van het kabinet, doet het

ondemocratische karakter daarvan reeds voldoende uitkomen

;

maar het zittende kabinet is niet slechls on democratisch

,

het is anti-democratisch, het is conservatief en reactionair.

Hiervan zijn kenteekenen te over.

Uiting van reactionairen geest is het, bij de wijziging

dei' gemeentewet de deur zorgvuldig te sluiten voor vrouwen

die liet secretaris- of ontvangerschap eener gemeente mochten

begeeren als middel om in hun onderhoud te voorzien ; bij

het voorstel tot eene tweede wijziging in diezelfde wet —
in strijd met de eischen van het anti-revolutionaire program

op liet stuk der gemeentelijke autonomie ^ — de gemeenten

te willen beperken in hare bevoegdheid tot het uitoefenen

van bedrijven ; bij de voorgestelde wijziging der provinciale

wet de mogelijkheid tot het exploiteeren van een bedrijf —
bijv. een intercommunale tram of eene provinciale brand-

verzekering van boerenhofstedeii — voor de provinciën te

willen afsnijden; een voorstel tot het uitgeven van millioenen

voor snelvuurgeschut op eene zoodanige wijze door te drijven,

dat de kamers geen tijd hadden dat voorstel behoor-

lijk te onderzoeken ; nieuwe millioenen , die men voor

de doorvoering zijner maatregelen noodig heeft, te willen

opleggen zonder eenigszins rekening te houden met de draag-

kracht dergenen die men zal treffen ;
- aan de postadmi-

nistratie eene bedekte censuur te willen opdragen over plaat-

en drukwerken ; een ambtenaar, die in dagen van opwinding,

buiten zijn dienst, te ver gaat in zijne critiek op de regeering,

te straffen met ontslag (ontslag-Lindeman) ; een officier het

leven lastig te maken , omdat hij aan het hoofd staat van

1 74e art. 10.

- Zie mijn nrtikel in dp vorige aflevering.
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een aan het legerbestnnr niet welgevallig dispuutgezelschap

van officieren (zaak-Reitsma). loting van reactionairen geest

was ook de stakingswet van het voorjaar van 1908, voor

welke ook de liberalen zich, jammer genoeg, ten slotte

hebben laten vinden, maar die toch van liberale, althans

van links-liberale zijde, — naar ik vertrouw — nooit in zóó

reactionairen geest zou zijn voorgesteld.

I it den aard der zaak kan ik deze punten slechts aan-

stippen. Rij ieder daarvan stilstaan, kan ik niet. Ik zou dan

veel te wijdloopig worden. Slechts één uitzondering moet ik

daarop maken en wel ten aanzien van de stakingsgeschiedenis

van het voorjaar van 1903. Ik ben daartoe verplicht door

den minister-president zelf, die zich te mijnen aanzien in de

Eerste Kamer (dus buiten mijn tegenwoordigheid) een verre-

gaande onbehoorlijkheid veroorloofde, die hij, als aanspraak

makende op den naam van fatsoenlijk man, verplicht zal

zijn goed te maken.

Ik ga zoo aanstonds o}) de heele stakingsgeschiedenis nog

wat nader in, maar wil beginnen met dit persoonlijke feit

af te doen.

Ziehier de zaak. In December 1902 kwam een der toen-

malige directeuren aan het Vriesseveem in mijn kwaliteit

van directeur van het Centraalbureau voor sociale adviezen

l)ij mij om raad, aangezien eene zeer ernstige staking in

het havenbedrijf te Amsterdam voor de deur stond, waarvan

de omvang en de gevolgen niet te voorzien waren. Ik moest

dien veemdirecteur toen antwoorden, dat het Centraalbureau

voor sociale adviezen, krachtens zijn neutraal standpunt, zich

niet mengen kan in stakingskwxsties. Ik gaf hem echter,

wegens de groote beteekenis van de door hem voorziene

staking (de uitkomst heeft genoeg bewezen , hoe juist hij

zag) den raad zich te wenden tot den minister-president en

dezen omti-ent den ernst van den toestand in het haven-

bedrijf van de hoofdstad in te lichten
,
gelijk hij mij gedaan

had. Misschien, zoo zeide ik hem , vindt de minister daarin

aanleiding tot het beproeven eener minnelijke schikking.

De veemdirecteur in kwestie vroeg toen een audiëntie bij
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den minister-president aan en verkreeg die. Wat ik nu aan

de regeering , in verband met de stakingsgeschiedenis , van

den aanvang af, onder meer, heb verweten en nog verwijt,

is dat zij — niettegenstaande de minister-president, door het-

geen op die audiëntie hem medegedeeld werd, gewaarschuwd

was omtrent deu ernst van den toestand in de amsterdamsche

haven ,
— liet verloop van dien toestand niet volgde met de

aan haar in zulk een ernstig geval passende nauwlettendheid.

De minister-president, die het gew'ettigde van het verwijt

gevoelt , tracht het te ontzenuwen door eene tweeledige ver-

keerde voorstelling te geven. Hij wil het doen voorkomen
,

alsof de veemdirecteur dien hij te woord stond , kwam als

afgezant van mij om hem mijne meening over de zaak te

melden. Dit nu is vierkant bezijden de waarheid
,
gelijk de

minister even goed weet als ik ; maar — aangezien het bij-

zaak is, — laat ik het gaan. De tweede verkeerde voorstel-

ling daarentegen is van ernstiger aard. Tedereen weet, dat

niemand in December 1902 voorzag, dat uit de te ver-

wachten groote staking in het havenbedrijf te Amsterdam

eene spoorwegstaking zou voortvloeien. Hiervan uitgaande,

tracht de miuister met een hardnekkigheid eene betere zaak

waardig, het publiek te doen gelooven, dat ik niettemin

zou beweren in December 1902 de spoorwegstaking wél te

te hebben voorzien en hem daarvoor te hebben doen waar-

schuwen. Het is duidelijk dat zulk eene bewering mijnerzijds,

op zijn zachtst genomen, zoo allerzonderlingst zou wezen,

dat, als ik mij aan het aan den man brengen van zulke

malligheden schuldig maakte , al wat ik verder in de

stakingsgeschiedenis aan de regeering verwijt, te recht als

gebazel van hetzelfde allooi terzijde gesteld zou mogen

worden.

Toen nu de minister in de Tweede Kamer zijne handige

vondst om mijne ernstige grieven tegen zijn stakingsbeleid

te discrediteeren , aan den man trachtte te brengen

,

was ik er gelukkig zelf bij. Op zijne bewering dat de heer

Treub ,/met zijne clairvoyance toen reeds al (in December

1902) voorzien had wat zou komen'' interrumpeerde ik hem
met de volgende woorden : ,/Dat heb ik nooit beweerd. De
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man die bij u gekomen is, heeft mij medegedeeld het ge-

vaar dat te duchten was , niet ten a a n z i e n v a n de

spoorwegstaking, maar voor het geheele bedrijf van

de haven te Amsterdam. Dien man heb ik gezegd, dat hij

beter deed dat mede te deelen aan den president-minister".

Niettegenstaande deze interruptie ontzag de minister-

president zich niet in de zitting van de Eerste Kamer, op

2 Februari j.1. [Hmtdeliiigen 1904/5, bl. 288/9) te zeggen:

,/Wij hebben dezer dagen in de dagbladen kunnen lezen,

dat mr. Treub op publieke vergaderingen heeft gezegd , dat hij

dr. Kuyper heeft laten waarschuwen, toen de spoorwegstaking

komende was. En dat ik dus geprevenieerd zou zijn ge-

weest, wil mr. Treub op alle vergaderingen blijven vol-

liouden, om te voorkomen dat de regeering te veel profijt

van de staking zou trekken.

,/Ik heb met nadruk in de Tweede Kamer meegedeeld,

dat die emissario van ])rof. Treub bij mij geen woord
over de spoorwegstaking heeft gesproken, maar

het alleen gehad heeft over het posten te Amsterdam en

enkele moeilijkheden in de veemen aldaar , en wanneer men

nu gaat zeggen: ,/ik zal, ondanks die krasse tegenspraak,

om politieke redenen toch blijven volhouden dat het zoo

was," dan moet ik dit wel laten voor hetgeen het is en

discrediteert wie zoo te werk gaat zich zelf."

Hiertegenover sta nu mijne verklaring, dat ik in geene

enkele vergadering heb beweerd dat mijn emissario, gelijk

de minister den bewusten veemdirecteur gelieft te noemen,

hem gewaarschuwd had voor de spoorwegstaking.
Dat die ])ersoon met geen woord over de toen door nie-

mand voorziene spoorwegstaking sprak , staat buiten kijf.
^

1 Omtrent hetgeen hij wél mededeelde loopen de voorstellingen van den minister-presi-

dent nog al uiteen.

In de vergadering van de Tweede Kamer van 10 Maart 1903 (Handelingen bl. 949)

zeide Z. Exc. ervan :

»Die mijnheer kwam mij mededeelen, dat in Amsterdam onder de bootwerkers gisting

heerschte en dat men vreesde voor eene groote staking. Dat nu was voor mij niets nieuws;

dit feit was mij volkomen bekend. Toch kon ik hem zonder meer geen steun toezeggen."

En in de vergadering van de Tweede Kamer van 13 December 1904 {Handelingen

bl. 607): ))Hij heeft tot mij gezegd: «Mijnheer de minister, het wordt met de arbeiders

in Amsterdam een onhoudbare toestand : ik ben van het Veem , en wij hebben die en

die lasten , maar dat is het ergste nog niet . het eigenlijke kwaad zit in het «posten." Hij
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Doch nu de minister zich niet ontziet te blijven voortgaan

met mij de dwaasheid, dat die man dit wél zou hebben

gedaan , in de schoenen te schuiven , en daaraan eene be-

tichting van politieke oneerlijkheid vast te knoopen , mag ik

er aanspraak op maken , eu maak ik er aanspraak op , dat

hij zijne bew^ering te mijnen aanzien waar make , als

hij het kan, — wat eene onuiogelijkheid is — en

anders voor zijne beschuldiging van politieke oneerlijkheid

amende konorable make eveu openlijk als hij haar durfde uit-

spreken. ^

Hiermede stap ik af van dit persoonlijke feit, om nog

een oogenblik stil te staan bij de zaak zelve.

Nadat de regeering, van 14 Januari 1903 af, met den dag

meer had kunnen zien, hoezeer de veeuidirecteur, die in

de maand te voren met den minister-president had gespro-

ken , het bij het rechte eind had gehad , toen hij ernstige

verwikkelingen in de auisterdamsche haven voorspelde, deed

zij niets om zich van het verloop daarvan op de hoogte te

houden. Zij lette er niet op, dat reeds van 27 Januari af,

o. a. in liet Volk dagelijks berichten waren te lezen, die er

op wezen, dat de gisting naar het spoorwegpersoneel begon
over te slaan en dat dit personeel tot het besluit was geko-

men
,
geen „besmette" goederen van geboycotte veemen meer

te behandelen. ~ Zoo kon het gebeuren , dat — gelijk de

vertelde daarop van de vreeselijke gevolgen daarvan voor de betrokken personen , hun
vrouwen, kinderen en verdere familie... Ik heb hem toen geantwoord, dat ik de verhou-
dingen bij de veemen inet hem betreurde, maar dat de quaestie van het «posten" niet bij

mij, maar bij mijn ambtgenoot van Justitie thuis behoorde."
1 Ik zal er voor zorgen dat de minister van dit verlangen niet onkundig blijve.
Si Hel Volk, Dinsdag 27 Januari 1903. »Men meent dat de H. IJ. S. M. door het

krachtig optreden der betrokken organisaties aarzelt een ernstig konflikt uit te lokken met
haar personeel."

Het Vulk, Woensdag 28 Januari: „De federatie van nederlandsche spoorweg-
vereeiiigiiigcn en bonden houdt hedenavond een buitengewone vergadering bij den heer
J. ter Heiden, Ie Van Swindenstraat -127, ter bepaling der houding in zake de staking
der boutwerkers, wanneer een der booten in het bassin Rietlanden mocht komen en men
hen wil dwingen met onderkruipers te werken."

Het Volk, Donderdag 29 Januari: «Gisteren avond is in eene vergadering
uitgeschreven door de federaties van spoorwegorganisaties na een uiteenzetting van de
zaak der havenarbeiders door J. J van Gogen en Ter Laere, besloten geen wagens meer
door te zetten voor blaauwhoedenveem en Vriesseveem

,
geen goederen te lossen uit boo-

ten van Wm Muller i.^ Co., kranen te drijven of wagens te vervoeren van Hamburg met
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minister-president in de vergadering van de Tvt'eede Kamer

van 25 Februari 1903 mededeelde — op 31 Januari 1903,

toen de reeds op 29 Januari begonnen spoorwegstaking

plotseling een onverwacht groote uitbreiding kreeg, de regee-

ring geheel onvoorbereid was en dat niet het flauwste gerucht

van de staking vooraf tot eenig departement was doorgedron-

gen. ' Dit reken ik de regeering tot een ernstige grief , en naar

aanleiding van dit zich niet op de hoogte houden en dit

niet voorzien van moeilijkheden voor het spoorwegverkeer,

die — afgezien van den omvang daarvan — reeds dagen

vóór 31 Januari niet alleen te voorzien , maar zelfs min of

meer aangekondigd waren , voerde ik in de vergadering van

de Tweede Kamer van 10 Decemher j.l. den minister te ge-

moet, dat hij bij die gelegenheid getoond had niet te be-

grijpen que gouverner eest prévoir. Ik houd staande dat ik

tot het uiten van deze grief het volle recht had en heb.

Maar deze grief, hoewel ernstig, is niet de ernstigste die

in deze zaak tegen de regeering is in te bningen. Toen

de directie van de IL S. M., op 31 Januari 1903, gedu-

rende de staking, in Den Haag de tusschenkomst der regee-

ring inriep, had deze, geheel onvoorbereid als zij nu een-

maal was en zonder dat zij zich een oordeel had kunnen

vormen of zij iets ten goede doen kon , zich niet van de

moeilijkheid mogen afmaken, door er zich achter te verschui-

len dat zij geene wettelijke middelen tot ingrijpen had.

Ik heb het in de Kamer gezegd , en ik wil het hier her-

halen : dat de regeering op dien gedenkwaardigen dag geen

strafwet en geen militairen bij de hand had , is een groot

goed uit de «Rostock". — Hedenochtend werd geweigerd 45 wagens van Blaauwhoed

door te zetten."

Dit bericht is, met eenige wijziging in de redactie, ook te vinden in liet eerste blad van

De Nieuwe Rott. Courant van 29 Januari 1903.

Van 30 Januari af hebben alle bladen berichten en beschouwingen over de uitbreiding

der staking van de amsterd;irasche havenarbeiders over het spoorwegbedrijf.

Ik vraag nu in gemoede: Mocht de regeórinir, na in de gelegenheid te zijn geweest

dat alles te lezen, op 3L Janu u-i geheel onvoorbereid zijn?

1 HandeUngen Tweede Kamer 1902/3 bl. 926: «De stoornis, einde Januari in het

spoorwegverkeer teweeggebracht, overviel de Regeering geheel onverhoeds. Niet het

flauwste gerucht er van was vooraf tot eenig Departement door-

gedrongen.
„Geheel onvoorbereid op verweer, greep deswege de regeer ing

opzettelijk niet op het eigen oogenblik i n."
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geluk geweest. Ware zij met strafbedreiging of militair ver-

toon aangekomen, zij zou slechts olie in het vuur geworpen

hebben.

Wat de regeering dan wel had kumien en moeten doen?

De minister-president en (of) de minister van waterstaat, be-

seffende dat zij van Den Haag uit de zaak niet konden

doorzien , hadden zich naar Amsterdam moeten begeven en

daar , ter plaatse van den strijd , na bespreking met de be-

sturen van werkgevers en werklieden in het haven- en spoor-

wegbedrijf moeten overwegen , of hun tusschenkomst uitzicht

kon geven op eene minnelijke oplossing van de moeilijkheid

waarin het spoorwegverkeer , als nasleep van den s t r ij d

in de haven, geraakt was.

Hadden zij dit gedaan , dan hadden zij P bemerkt

— de werklieden zelven en de veemdirecteur de heer Geis-

derver kunnen het getuigen — dat de werklieden in

het havenbedrijf op 31 Januari 1903 bereid waren tot be-

ëindiging van den strijd met toegeving van het punt, dat

georganiseerde arbeiders niet mochten weigeren te werken

met ongeorganiseerden, en 2° dat de werkgevers in het

havenbedrijf, onder de moeilijke omstandigheden waarin men

was geraakt, op de overige punten, onder eenigen aandrang,

tot toegeven te bewegen waren geweest. Niet onwaarschijnlijk

acht ik het — en ik heb heel wat meer recht hier een

oordeel uit te spreken dan wie ook der regeeringspersonen

die zir'h achterbaks hielden toen handelen plicht was —
dat een tusschenpersoon , optredende met het zedelijk gezag

van een minister, van den eisch der arbeiders omtrent de

//Onderkruipers" ook nog wel iets had kunnen afdingen.

Maar hoe dit laatste ook zij, — indien de betrokken
ministers naar Amsterdam waren g e g a an , zou-

den z ij geen moeite hebben gehad reeds Zate r-

dag 31 Januari in het havenbedrijf den vrede
t u s s c h e n p a r t ij e n g e t e e k e n d te k r ij g e n . 1) a a r-

mede zou de spoorwegstaking, die alleen een
s o 1 i d a r i t e i t s s t a k i n g tot steun van de h a v e n a r-

beiders was, van zelf, op normale wijze, tot een
einde zijn gekomen.
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De spoorwegdirecties hadden dan niet behoeven toe te

geven aan den met de wet in botsing komenden eisch

van haar personeel omtrent het niet-vervoeren van ,/besmette"

goederen. De staking in het havenbedrijf en daarmede tevens

de spoorwegstaking zouden dan geëindigd zijn en liet spoor-

wegverkeer zijn hersteld door de tusschenkomst van
de regeering. Tengevolge van haar stilzitten, haar weg-

kruipen toen optreden plicht was, eindigde de spoorwegsta-

king in werkelijkheid met een buigen van de spoor-

wegdirecties voor een on wettigen eisch van
haar personeel ten aanzien van het niet-vervoer van

„besmette" goederen, en moest daarna de staking in het

havenbedrijf, zoo goed en zoo kwaad als het ging, met

particuliere tusschenkomst, ten einde gebracht worden.

Hadden de ministers hun plicht gedaan , hadden zij niet

verzuimd hun pres'tige te gebruiken in het belang van

rust en orde, toen dit zoo broodnoodig was , dan zou-

den de arbeiders niet in den roes zijn gebracht, dat de dic-

tatuur van het proletariaat was aangebroken , dan zou de

gisting in de verste verte niet het hoogtepunt bereikt hebben,

dat het na dien gedenkwaardigen Zaterdag bereikte en zou-

den de latere opgewondenheden , met de zoo schadelijke ge-

volgen van dien, aan liet land zijn bespaard gebleven. In

het door de regeeringspersonen op 81 Januari
19 3 g e }3 1 e e g d e verzuim ligt d e g r o n d o o r z a a k

van alle in de volgende maanden voorgekomen
troebelen.

Maar bij deze ééne groote fout heeft het ministerie het

destijds niet gelaten. Nu de opgewondenheid, die na 31

Januari zich van de gemoederen der werklieden meester

maakte, in de eerste plaats aan de regeering zelve te wijten

was, had zij dubbel voorzichtig moeten zijn, die niet nog te

prikkelen bovendien. Zij deed juist het tegendeel. Door

militair vertoon en vervolgens door het indienen der stakings-

wetten, hield zij de opgewondenheid kunstmatig gaande en

versterkte zij haar. Toen die opgewondenheid in de staking

van April eene uitbarsting vond, kon en mocht zij niet dan

aan dat avontuurlijk en afkeurenswaardig bedrijf kort en
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goed een einde te maken. Maar dat neemt niet weg, dat

in den grond der zaak bij haar de verantwoordelijkheid ligt,

dat het tot die tweede staking kwam.

Met het onderdrukken daarvan heeft het kabinet zich

weten voor te stellen als redder des vaderlands , en regeering

en regeeringsmeerderheid hebben zich beijverd daaruit poli-

tieke munt te slaan in overgroote hoeveelheid. Welnu die

munt is valsche munt. Had de regeering in de stakings-

geschiedenis van den aanvang af haar plicht gedaan , dan

waren er geen troebelen gekomen waaraan zij den kop had

behoeven in te drukken , dan was het land voor die troe-

belen en de daardoor berokkende schade bewaard gebleven.

Nu de ministers door hunne aanvankelijke plichtsverzaking

die troebelen in het leven riepen en eerst achteraf— en dat

nog op echt reactionair hardhandige wijze — voor zoover

het nog ging, ten deele weer goed maakten wat zij grooten-

deels zelve misdreven hadden, mist het kabinet het recht,

zich voor ie doen als 's lands redder uit den nood. Het

heeft het land op zijn best slechts gered uit een nood,

waarin het zelf het land gebracht had.

Tenzij het onwaar mocht wezen, dat voorkomen beter is

dan (hardhandig) genezen, verdient de regeering voor haar hou-

ding in de stakingsdagen van 1903 geen lof, maar veeleer blaam.

Ik heb gezegd niet te zullen rusten in het rechtzetten

van de door het kabinet en zijne vrienden even handig als

verkeerd gegeven voorstelling der stakingsgeschiedenis van

1903 en daarmede tevens in het ontrukken aan de regeering

van een politiek fortuintje , dat zij zich toegeëigend heeft,

zonder er de minste aanspraak op te kunnen doen gelden.

Dat dit den minister-president weinig bevalt , begrijp ik

best. Maar ik ontzeg hem het recht, zich daartegen te ver-

weren, door mij van het gebruik van oneerlijke strijdmid-

delen te beschuldigen.

Ik keer na dit intermezzo tot den ons wachtenden stem-

busstrijd terug. Daai'bij zal zoowel het reactionair als het

/^christelijk" karakter van de regeering medespreken.

Onder de specifiek ,/christelijke"' maatregelen zal daarbij
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de lager-on derwij snovel Ie stellig het meest op den voor-

grond komen ; onder de reactionaire maatregelen de tarief-

verhooging.

De tariefverhooging kan ik, na hetgeen ik daarover reeds

schreef, laten rusten en over de lager-onderwijs-novelle kan

ik na het artikel van Mr. van Gilse in de eerste aflevering

van dezen jaargang van dit tijdf=chrift kort zijn. Over het

laatste onderwerp moet ik toch nog een enkel woord zeg-

gen, vooral omdat ik tegenover de schoolwet van 1889 anders

sta dan Mr. van Gilse. Deze heeft zich destijds tegen de

subsidie aan de bijzondere scholen verzet , terwijl ik behoord

.heb tot hen die haar aanbevalen.

Vandaar dat ik van mijn standpunt het grondwettig be-

zwaar tegen de thans voorgedragen verhoogde subsidie korte-

lijk wil ontwikkelen. De heer van Gilse heeft er voldoende

op gewezen dat de rechtsgelijkheid, die men in 18!^9 tusschen

bijzonder en openbaar onderwijs wilde invoeren , heel wat

anders was dan de rechtsgelijkheid waarop de regeering

thans aansturen wil. Destijds beoogde de regeering — al-

dus citeert de heer van Gilse uit Be Pari/ica/ie van Mr.

de Savornin Lohman ,/alleen rechtsgelijkheid der
ouders. Dat tusschen de openbare school — een gemeen-

telijke inrichting — en de bijzondere school geen rechts-

gelijkheid bestaan kan , werd onzerzijds erkend , ofschoon

aanvankelijk eene min juiste uitdrukking in de memorie

van toelichting aanleiding kon geven om het tegendeel te

onderstellen. Het spreekt toch van zelf, dat in de rechts-

wereld eene instelling, die uitgaat van en in handen is van

de overheid , iets anders is dan eene zuiver particuliere

instelling."

Daarin had de heer Lohman volkomen gelijk. Eene parti-

culiere instelling kan in de rechtswereld tegenover den staat

geen aanspraak maken op gelijkheid met eene overheidsin-

stelling. Toch gaat het aanhangige wetsvoorstel tegen die

vanzelfsheid lijnrecht in. Het stelt zich, blijkens verschil-

lende plaatsen van de memorie van toelichting op het stand-

punt als zou in 1889 de rechtsgelijkheid tusschen openbare en

bijzondere scholen tegenover den staat zijn erkend en
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UI cle wet opgenomen , en als zou thans niet anders voor-

gesteld worden dan die rechtsgelijkheid , nog wel niet tot

het einde toe, maar althans een eind weegs verder door te

trekken. En het maakt, blijkens diezelfde toelichting, uit

die rechtsgelijkheid de gevolgtrekking, dat in het vervolgde

staat voor het openbaar onderwijs niets meer zal mogen

doen, tenzij hij hetzelfde doe voor het bijzondere tevens.

De stelling nu der rechtsgelijkheid van openbare en bij-

zondere scholen tegenover den staat is, gelijk de heer Lohman
erkende, eene onmogelijke stelling, die dan ook in 1889

niet in de wet werd belichaamd; de daaruit getrokken

conclusie kan derhalve evenmin ontkomen aan het gebrek

van juridische onmogelijkheid. Maar zij lijdt bovendien aan

ongrondwettigheid. Wel laat de grondwet, die aan de regee-

ring aanhoudende zorg voor het openbare onderwijs ten

plicht stelt, toe dat daarnaast aan het bijzonder onderwijs

uit billijkheidsoverwegingen bijdragen uit 's rijks schatkist

worden gegeven. Maar heel iets anders is het in de wet

het beginsel neer te leggen , dat de regeering aan het open-

baar onderwijs niet meer zorg mag besteden dan aan het

bijzoi'dere. Volgens dat beginsel zou zij in haar zorg voor

het openbaar onderwijs zijn beperkt door hetgeen zij voor

het bijzonder onderwijs doet. Haar zorg voor het laatste

bepaalt dan den aard en de mate van zorg die zij aan het

eerste besteden kan. Uit nu is niet alleen in strijd met de

letter van de grondwet, maar iets zoo allerzonderlings kan

de grondwet niet hebben bedoeld en kan er ook met de meest

spitsvondige redeneering niet in worden gelegd. Een wet

die op dat gewraakte beginsel steunt, is in strijd , in flagran-

ten strijd zelfs, zooweel met de letter als met den geest der

grondwet. Ik hoop dan ook dat De Nederlander zal begrij-

pen dat het zijn wat al te boute uitspraak, dat het blad

//uiet gelooft aan den ernst van het (grondwettig) bezwaar" ^

van hen die het stelsel der wet-Mackay hebben aanvaard

,

zal hebben te herzien.

Dit grondwettig bezwaar is zóó duidelijk , het ligt zóó

1 Zie nummer van 21 Januari j.
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voor de hand , dat het wat veel naar verlegenheid riekt

,

zich daarvan af maken met de plompe opmerking : ,/ik

geloof er den ernst niet van."

Naast het grondwettig bezwaar zijn er nog tal van andere

zwaarwichtige bezwaren tegen de onderwijs-novelle die, haar

voor iederen vrijzinnige onaannemelijk maken. Ik zal ze

niet één voor één bespreken. Ik stip slechts aan , het ont-

breken van de noodige waarborgen ten aanzien van het

leerplan der bijzondere school en de pertinente weigering

van de ,/christelijken" om hieromtrent een voldoende recht

van controle aan den staat te geven ^; het gevaar van het

ontstaan van een groot aantal kleine schooltjes: het ontbre-

ken van voorziening voor de buiten betrekking rakende

openbare onderwijzers; het gehandicapt worden van de

openbare school, zoodat de uitbreiding van het scholen-aantal,

bij het wet worden van dit ontwerp, grootendeels aan het

bijzonder onderwijs ten goede zal komen , en last not least

de zonderlinge verrekening met de gemeenten , waardoor

haar de hoogere onderwijsbijdragen , die haar eerst worden

voorgespiegeld , met een slinkschen zw^aai weer worden

ontfutseld.

Een oogenblik stilstaan echter moet ik nog bij de vraag,

of — afgezien van het grondwettig bezwaar — die vrijzin-

nigen die met de wet-Mackay meegingen , afdoenden grond

hebben, zich tegen het thans ingediende voorstel schrap te

zetten.

In confesso is, dat in 1889 door regeering en regeerings-

meerderheid in de Tweede Kamer, bij de behandeling der wet-

Mackay, aan de voorstanders der openbare school de belofte

werd gegeven , dat daarmede de politieke schoolstrijd uit

zou zijn. Wie daaraan nog twijfelt leze de artikelen //Her-

1 Dat die controle niet overbodig is, l<an o.a. blijken uit een artikel in De Tijd van 11

Februari j.1. De «quintessens" van den schoolstrijd, waarin herinnerd

wordt aan het smandement der bisschoppen" van 22 Juli 1868, een Dmonumentum aere

perennius", »dat is de onvergankeliikheid der waarheid" en uit welk mandement o.m.

naar voren gebracht wordt de volgende zinsnede : »ln de scholen , tot welke de kinderen

van alle volksklassen toegang hebben, moet het godsdienstig onderricht, gelijk onze H.

vader. Paus Pius IX leert, een zóó voorname plaats in de opvoeding innemen en zoozeer

alles beheerschen, dat, in vergelijking daarvan, de overige kundigheden, die er aan

de jeugd worden medegedeeld , als bijzaken voorkomen."
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vatting van den schoolstrijd op politiek terrein" ^ in de Stan-

daard van 12, 14 en 17 Juni 1895.

De Standaard maakt daar van het afleggen van die be-

lofte een ernstige grief. Maar dit verwijt van de Standaard

neemt het feit niet weg, dat zij afgelegd werd en dat deze

belofte voor de meeste vrijzinnigen, die zich met de wet-

Mackay vereenigden, een der hoofdmotieven bij de bepaling

van hun houding was. Door die pacificatie zou men einde-

lijk meer ruimte krijgen voor sociale wetgeving.

De vraag is dus niet overbodig: hoe werd die belofte

nagekomen? Het antwoord moet helaas luiden: op aller-

on Christel ij kste manier. Zij werd zoo weinig gehouden dat

de bijzondere scholen , die onder het régime der zoogenaamde

pacificatie in aantal en beteekenis konden toenemen , als even-

zooveel machines de guerre werden gebruikt om de voor-

standers der openbare school , ook op politiek terrein , te

bestoken. Wie daaraan twijfelen mocht, leze slechts de

J u b i 1 e u m s r e d e , door dr. Kuyper op 24 Mei 1 904 uit-

gesproken in de feestvergaderiug der christelijke onderwij-

zers en onderwijzeressen.

De feestredenaar zeide daar tot het christelijk onderwijzers-

personeel o. m.:

,;Door de kinderen hebt gij den invloed uwer school ook

in de huisgezinnen
,

ja , in heel de plaats uwer inwoning

weten te brengen. Door uw onvermoeide inspanning en on-

verdroten pogingen geschiedde het, dat allengs ook onder

de ouders overal liefde begon op te waken voor de christe-

lijke beginselen, dat de eere Gods werd hooggehouden en ge-

broken werd met al, w^at het leven verlaagt! Ja, er zijn er

onder u, die in de plaats, hun door God ter woning ge-

schonken, allengs verkeerd hebben, als ik mij zoo mag
uitdrukken, als Groen van Prinstertjes in het klein, als

mannen die de groote gedachten van Groen van Prin-

sterer hadden opgenomen in eigen persoon en in hun eigen

1 Ik vestig speciaal de aandacht op dezen titel, alsmede op den inhoud van deze artike'en.

Die titel en die inhoud bewijzen afdoende hoe valsch de voorstelling is, welke thnns van

christelijke zijde wordt gegeven, als zou de schoolstrijd niet door de regeering zijn hervat,

maar door de oppositie welke tegen die hervatting opkomt.
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geest hadden nagedacht, en die ze toen aan het volk hebben

vertolkt. Gij zijt het die de groote bankbiljetten van Groen

in kleine nmnt hebt omgezet, passend voor de omgeving,

waarin ge leefdet."

Voor wie lezen kan , is dit duidelijk genoeg. Den ehris-

telijken onderwijzers wordt lof en eere toegezwaaid dat zij

als kleine politici den grooten politicus Groen hebben nage-

streefd , dat zij zich verdienstelijk hebben gemaakt, ook als

politieke propagandisten. Met de wet-Mackay , die de politieke

pacificatie brengen zon , is de politieke agitatie tegen de

openbare school en al wat vrijzinnig is , eerst recht begon-

nen. Zóó vervullen de christenen hunne beloften. En van

die woordbreuk meenen zij thans de vruchten te kunnen

plukken, o. a. door zooweel principieel als materieel het bij-

zonder onderwijs veel meer te bevoordeelen dan in 1889

geschiedde. Is het wonder dat alle vrijzinnigen thans de

christelijke onderwijspolitiek wantrouwen? Zelfs een ezel

stoot zich niet tw^eemaal aan denzelfden steen. Daarbij komt

dat de christelijke partijen, zich thans sterker voelende dan

in 1889, hun bedoelingen ook openlijker uitspreken. Wat
zij thans trachten binnen te halen , is slechts op afrekening

van eene latere voor hen nog meer winste gevende vereffe-

ning. Ook te dezen aanzien was dr. Kuyper's Jubileumsrede

ondubbelzinnig: ,/Laat men toch nooit in de kringen van

ons christelijk onderwijs denken: we hebben nu een vol

derde van de schooljeugd van heel Nederland op onze scho-

len , waar de naam van Jezus Christus genoemd wordt,

verder komen we niet'. Want verstaat het wel, ge moogt

uw ideaal niei tot dat eene derde beperken ; van dat eene

derde moet liet uw streven zijn tot twee derden te komen
en in 't diepst uwer ziel moet heel uw volk u te lief zijn

om in de uiterste consequentie niet op te eischen de drie

derden van ons vaderland voor de eere en den naam van

Christus!"

En de memorie van toelichting bij het lager-ondervvijs-

ontwerp stelt buiten twijfel , dat het de bedoeling is 's rijks

tinanciën ook aan de eindelij ke opeisching van die drie

derden dienstbaar te maken.
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Het eigenaardige nu van den toestand is, dat al wordt

de scheiding tusschen christenen en paganisten van vrijzin-

nige zijde niet als juist erkend en nog veel minder

gebillijkt, zij — van rechts opgelegd wordend — tot

zekere hoogte nolens volens moet worden aanvaard.

Evenals in andere landen , waar clericaal-reactionair drijven

tot -anti-clericaal verweer, zoo niet tot anti-clericale concen-

tratie noopt. Alle vrijzinnigen, alsook de sociaal-democraten,

maken zoowel tegen de tariefsverhooging als tegen het post-

wetje en de onderwijsnovelle front, al nemen de sociaal-

democraten , tengevolge van hun Groninger-motie over de

onderwijs-kwestie , tegenover het laatstgenoemde ontwerp een

wat scheeve en onzuivere houding in.

Ging het bij den komenden strijd alleen om tegenstand

tegen die regeeringsplannen , dan zouden alle oppositiepartijen

te zamen kunnen optrekken. Maar daarom gaat het niet

alleen en kan het niet alleen gaan. Kracht gaat er ook van

oppositiepartijen slechts uit, wanneer zij duidelijk aanwijzen

niet alleen wat zij niet- maar ook wat zij wél willen. Naast

de negatieve leuze van den strijd tegen de christelijk-reactio-

naire meerderheid moet staan het positieve eigen werkprogram.

Te dezen aanzien nu loopen de oppositiepartijen nog al

uiteen.

De sociaal-democraten , die als revolutionaire arbeiderspartij

tegen onze kapitalistische maatschappij en daarmede tegen

alle bourgeois-partijen vijandig over staan, gaan hun eigen

weg. Hun kracht zoekend in hun isolement en met een

trotsch gevoel van eigenwaarde, dat benijdbaar zijn zou, in-

dien het niet zoo vaak tot lachwekkende zelfoverschatting over-

sloeg, stellen zij hun sociaal-democratisch beginsel tegen de be-

ginselen van alle andere partijen over. Daarmede kunnen zij vol-

staan ; met het verwerkbaar maken van han beginselprogram

behoeven zij zich vooreerst het hoofd nog niet te breken.

Bedriegen niet alle teekenen, dan schijnen de vooruitzichten

der S. D. A. P. niet gunstig. Onder de onderwijzers heeft

zij nog al wat van haar aanhang verloren ; de sociaal-demo-

cratische strooming onder studenten
,
jongere advocaten en

dominés is ook merkbaar aan het tanen, en van onze arbei-
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ders voelt zich nog steeds maar een zeer klein deel thuis

in het sociaal-democratische dogma en de met de belijdenis

daarvan, naar het schijnt, onvermijdelijk verbonden opge-

blazenheid. Assen gaf den sociaal-democraten reeds eene

teleurstelling, en Brielle maakte het voor hen veel erger;

daar begon het naar een debacle te gelijken. Zóó slecht zal

het den sociaal-democraten in Juni over het algemeen wel

niet vergaan , maar hun kans om alsdan aan de winnende

hand te komen, is toch bij uitstek gering. Waarschijnlijker

is dat de komende stembusstrijd hun eenige zetels kosten zal.

Minder gemakkelijk is de positie der andere oppositie-

partijen te bepalen. Jrlet minst gemakkelijk is dat wel voor

de oud-Iiberalen (van de nieuwe ouderwetsche nationaal-

historische partij zal nog moeten blijken of zij üherhaiqd eene

positie inneemt). Bij het vierjarig accoord van vrijzinnig-

deuiocraten en unie-liberalen, waarover aanstonds, hebben

de oud-liberalen zich niet willen aansluiten ; daarentegen

hebben zij dezer dagen een manifest ter bepaling van eigen

houding het licht doen zien.

Mij schijnt dat eene alleszins zuivere wijze van doen

,

waarbij zoowel de oud-liberale partij zelve als de beide

accordeerende partijen slechts kunnen winnen. De oud-liberale

jjartij is anti-democratisch , haar manifest bewijst het voor

ieder die het nog niet wist; het vrijzinnige accoord daaren-

tegen is democratisch in zijn grondslag en uitwerking. Wat
natuurlijker dan dat de oud-liberalen zich van dat accoord

hebben afgekeerd? Maar wat natuurlijker dan tevens dat de

vrijzinnig-democraten — en naar ik wil hopen ook de unie-

liberalen — in de oud-liberalen politieke tegenstanders

zien , met wie wel punten van aanraking zijn en die lang

niet zoo ver af staan als de christelijke conservatieven ; maar

toch tegenstanders , al treedt de strijd tegen hen onder de

gegeven omstandigheden veel minder op den voorgrond , dan

die tegen de christelijke meerderheid.

Dit schijnt mij zoo weinig twijfelachtig, dat ik niet zon-

der eenige verbazing bemerkte dat De Nieiiioe Courant in

een spijtig en onhebbelijk hoofdartikeltje in haar nummer
van 16 Februari j.1. , tegen mij te velde trok omdat ik mij
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had verstout in het oud-liberale bolwerk Tiel een politieke

rede uit te spreken die , in hoofdzaak gericht tegen de regee-

ring, tevens de vrijzinnige democratie tegenover het oucl-

liberalisme stelde en prees. Het dreigement van De Nieuwe

Courant, dat als wij zoo iets nog weer wagen, de oud-libe-

ralen ook in ons tegenstanders zullen zien, zal de

vrijzinnig-democraten vrij koud laten. Wij hebben daaraan

geen oogenblik getwijfeld. Over en weer staan de ,/christe-

lijken", nu zij zich gedragen gelijk zij doen , het verst van

ons af, maar onderling is ons verschil zeker groot genoeg

om zelfstandig optreden ook tegenover elkaar te wettigen.

Of dit overal tot het stellen van eigen candidaten tegenover

de oud-liberalen leiden zal , staat niet aan mij te beslissen.

Het manifest laat het door de oud-liberalen in dit opzicht

in te nemen standpunt in het midden. Daarentegen keert

het zich tegen het algemeen kiesrecht en het blanco-

artikel als middel om het te verwezenlijken , tegen verhoo-

ging der successiebelasting in de rechte lijn , tegen hervor-

ming der directe belastingen anders dan als technische

herziening, laat het bij de pensioenverzekering den eisch

der staatsbijdrage vallen en wil het in het algemeen de

staatsinmenging ten behoeve der economisch zwakkeren slechts

als iiltinmM remedium en niet anders dan als noodzakelijk

kwaad toelaten. Juist op die punten m. a. vv. die het demo-

cratisch karakter van het accoord tusschen Liberale Unie en

Vrijzinnig-democratischen Bond bepalen , keert het oud-libe-

rale manifest — gelijk te verwachten was — zich daarvan

af. Wat wonder dat de democraten onder de vrijzinnigen

in de oud-liberalen dus ook geen medestanders kunnen zien ?

Op het stuk van de onderwijs- en handelspolitiek , alsmede

de handhaving onzer staatkundige vrijheden heeft het mani-

fest de sympathie van alle vrijzinnigen. Vrijzinnig is het oud-

liberale manifest zonder twijfel , maar het ademt eene andere

vrijzinnigheid dan het accoord van vrijzinnig-democraten en

unie-liberalen.

De linkerzijde van de liberale partij heeft met den Vrij-

zinnig-democratischen Bond een accoord aangegaan, dat het

positieve werkprogram bevat , waarmede deze verbondenen
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den komenden stembusstrijd zullen voeren. Hoeksteen daarvan

is het ,/ blanco artikel" d. w. z. grond vs^etsherziening opdat

de beletselen tegen algemeen- en vrouwenkiesrecht uit de

grondwx't worden gelicht en //aan den gewonen wetgever

volkomen vrijheid bij de regeling van het kiesrecht worde

toegekend".

Daarnevens bevat dit accoord : verheffing van het peil van

het volksonderwijs in zijne verschillende vertakkingen , met

handhaving van de openbare school ; verzekeringswetten,

waaronder in het bijzonder de verplichte invaliditeits- en

ouderdomsverzekering met geldelijke bijdrage van den staat;

herziening dei' armenwet , waarbij de openbare armenverzor-

ging niet blijft uitsluitend politiezorg; hervorming van het

defensiewezen in de richting van een volksleger; en wat de

financiën betreft, naast bezuiniging op militaire en andere

uitgaven, verbetering van het verband tusschen rijks- en

gemeentefinanciën , handhaving van de vrijzinnige hand-

delspolitiek , betere regeling van de — thans gesplitste —
rijksinkomstenbelasting met uitbreiding der ])rogressie ; ver-

betering en verhooging der successiebelasting; belastingen

op voorwerpen van weelde.

Een beknopt werkprogram aldus, maar toch één dat, als

het in het volgende vierjarig tijdperk wordt tot stand ge-

bracht , aan de wetgevende macht stof genoeg tot werken

geven zal. Afgezien van de kiesrechtkwestie, waarover aanstonds,

kan dit program van de sympathie van het meerendeel der

vrijzinnigen, ook zelfs van hen, wier democratische gevoe-

lens niet al te sterk zijn, verzekerd zijn. Voor de vrijzinnig-

democraten is in dit program vooral aanlokkend , dat de

staatsbijdrage bij de pensioen verzekering als eisch is gesteld,

dat het volksleger als einddoel der legerhervorming is erkend

en dat , naast belastingen op weeldeartikelen , verbetering

van de rijksinkomstenbelasting en de successiebelasting met

uitbreiding of invoering der progressie wordt verlangd. Aan

de wijze waarop deze tinancieele paragraaf kan worden uit-

gevoerd , heb ik gepoogd een wat vasteren vorm te geven ; het

doet mij genoegen dat die poging ook door de organen van

Liberale Unie-richting over het algemeen gunstig is ontvangen.
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De andere punten van het werkprogram zijn niet van

minder gewicht, maar zij behooren tot dezulke waaromtrent

bij de vrijzinnigen vrijwel een communis opinio bestaat,

zoodat zij voor het democratisch karakter van dit program

weinig kenmerkends hebben. Alles bij elkaar genomen, kan

men — het kiesrecht een oogenblik ter zijde latende —
van dit program getuigen, dat de Liberale Unie bij de aan-

vaarding ervan is gaan overhellen op haar linkerkant en

dat de Vrijzinnig-democratische Bond , voor zoover het pro-

gram gaat, er vrijwel zijne eigene denkbeelden in vindt

belichaamd.

De kortheid van dit accoord is een verdienste. En dat

wel in tweeërlei opzicht :
1" omdat die kortheid tevens be-

vattelijkheid medebrengt en 2° omdat zij het verwijt, als zou

men de kiesrecht-kwestie in een zee van andere onderwerpen

hebben willen verdrinken, onmogelijk maakt. Dit tweede

voordeel van het korte accoord brengt mij van zelf tot de

kern daarvan ; het blanco-artikel.

Er is in de dagbladen over gestreden, welke partij bij

het accoord het meest gewonnen heeft. Verschillende liberale

bladen hebben het voorgesteld, alsof de Liberale Unie zich

door den Vrijzinnig-democratischen Bond op het sleeptouw

heeft laten nemen, terwijl daartegenover de sociaal-demo-

cratische pers zich verlustigt in de voorstelling dat deze

bond zich door de Liberale Unie heeft laten vangen. Deo
eene voorstelling is al even onjuist als de andere, maar
indien gekozen moest worden tusschen een der beide , dan

zou die der bedoelde liberale bladen als de minst onjuiste

moeten worden aanvaard.

Door het blanco-artikel, het wegnemen van de beletselen

tegen algemeen kiesrecht uit de grondwet in plaats van het

opnemen van het beginsel van het algemeen kiesrecht in

de grondwet, is van vrijzinnig-democratische zijde nauwelijks

eenige concessie gedaan. Ik voor mij beschouw dit zelfs als

geen concessie hoegenaamd.

Het blanco-artikel en het voorstel tot grondwetsherziening

van de vrijzinnig-democratische kamerleden op het stuk

van het kiesrecht verschillen alleen in den vorm , niet in
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het wezen der zaak. Zoowel het een als het ander zijn mid-

delen om tot het algemeen kiesrecht te komen. De vraag

is slechts langs welken weg men er het spoedigst komt.

Welnu, ik heb steeds — geheel afgezien van de nu verkre-

gen medewerking van de Liberale Unie — overgeheld tot

de meening dat het blanco-artikel de meest bruikbare weg
aangeeft. Ten bewijze hiervan zij het mij vergund uit de

school te klappen. Toen nu ruim twee jaren geleden de

vrijzinnig-democratische kamerleden aan hun plan tot het

indienen van een voorstel tot grondwetsherziening uitvoering

gingen geven , wonnen zij in eene daartoe in Den Haag
bijeengeroepen samenkomst het advies in van enkele kop-

stukken der partij , waaronder ik de eer had gerekend te

worden. Alle of zoo goed als alle geraadpleegden gaven

toen den raad , met het voorstel van een blanco-ai'tikel te

komen en onder hen, die aldus adviseerden , behoorde ook

ik. Ik zeg dit niet, om daarmede te kennen te geven dat

de vrijzinnig-democratische kamerleden ongelijk hadden , toen

zij van dit advies afweken en het principe van het alge-

meen kiesrecht in de grondwet zelve wenschten opgenomen

te zien. Mijne bedoeling is alleen, duidelijk te maken, dat

in het blanco-artikel van vrijzinnig-democratisch standpunt

geen of nauwelijks eenige concessie ligt. Voor mij althans

is
' dit alleen een vorm-kwestie en is het blanco-artikel de

meest gelukkige vorm.

Wanneer men nu weet
,

gelijk men uit het voorloopig

verslag over het vrijzinnig-democratisch voorstel kan zien,

dat geen der unie-liberalen zich voor dat voorstel verklaarde

en daar tegenover stelt dat thans de geheele Liberale-Unie

het blanco-artikel niet slechts aanvaardt, maar binnen het

eerstkomende tijdperk van wetgeving verwezenlijken wil,

is het dan twijfelachtig dat hier door de vrijzinnig-democraten

winst behaald wordt?

Maar niet alle unie-liberalen , die het blanco-artikel aan-

vaarden, aanvaarden daarmede tevens het algemeen kies-

recht. Dit valt niet te ontkennen. Maar doet dit aan de

waarde van het blanco-artikel voor hen , die daarin het mid-

del zien om tot het algemeen kiesrecht te komen , wel eenigen
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afbreuk? Ik meen van niet. Hoe degenen, die er aldus voorstaan

als die unie-liberalen, die geen voorstanders van algemeen kies-

recht zijn, hun strijd voor het blanco-artikel voor zich en

voor anderen motiveeren , is ook mij niet al te helder.

Ik kan mij echter voorstellen, dat zij billijkheidshalve den

kiesrechtstrijd naar het terrein van de gewone wet willen

overbrengen, waar de partijen met gelijke wapenen strijden.

Maar de motieveeren welke d i e voorstanders van het blanco

artikel voor hun houding hebben , kan den voorstanders van

het algemeen kiesrecht vrij onverschillig zijn. Immers

men moet een zonderlingen kijk op den gang van zaken

hebben, om niet te beseffen, dat als eerst een strijd ge-

voerd en gewonnen is om de beletselen tegen het alge-

meen kiesrecht uit de grondwet te lichten, — zij die dien

strijd aan de zijde der algemeen-kiesrechters hebben mede-

gestreden , nergens een zedelijk gerechtvaardigd motief

kunnen vinden, dat voldoende kracht geeft, om de verwezen-

lijking te kunnen tegenhouden van datgene , waarvoor men

zelf de mogelijkheid heeft helpen openen.

Wordt het blanco-artikel verkregen , dan is daarmede het

pleit ten gunste van het algemeen kiesrecht feitelijk beslecht.

De oud-liberalen zien dit juist in.

Maar — zoo vertelt ons Mr. Van Houten in zijn elfden

staatkundigen brombrief — de Liberale Unie gaat met het

blanco-artikel alleen mee, omdat er toch niets van komt,

en dat is onoprecht. Dit laatste zou ik met den haagschen

politieken mopperaar geheel eens zijn, als zijne min vrien-

delijke veronderstelling ten aanzien van de Liberale Unie

aanvaard worden moest. Maar ik vraag , welk argument kan de

heer Van Houten bijbrengen voor zulk een kras verwijt? Ik ben

waarlijk zelf ook niet zulk een bewonderaar van de Liberale

Unie, dat ik door vriendschap verhinderd zou worden haar

feilen te zien. De weifelende houding door haar in zake

het kiesrecht zoo langen tijd aangenomen, heeft allen vrijzinnig-

democraten genoeg tegengestaan. Maar al heeft de L. U. be-

wezen dat zij somtijds moeite heeft zich een vaste gedrags-

lijn te stellen, — dit geeft nog aan niemand het recht

haar te betichten , dat zij de gedragslijn die zij , in vast
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accoord met anderen , zich verbonden heeft te volgen , toch

niet volgen zou.

Eén geval is er , waarin inderdaad van het accoord en

het blanco-artikel niets komen zal, namelijk als de christe-

lijke partijen in de meerderheid blijven. Maar in dat geval

komt er van geen enkel vrijzinnig program iets. Dat geval

is dus bezwaarlijk tegen het blanco-artikel aan te voeren.

Doch als de christelijke partijen in de minderheid geraken,

hoe zal het dan staan? Van de stem van de vrijzinnig-

democratische en de liberale-unie-leden zal men dan verze-

kerd zijn. Evenzoo van die der sociaal-democraten. Mr.

Troelstra heeft dit bij voorbaat verzekerd. Na zich aange-

sloten te hebben bij eene critiek op het blanco artikel van

de Nwmve Courant — les extrémes se toucheni — voegde hij

in de vergadering der Tweede Kamer van 7 December j.1.

daaraan toe: „Ik wil daarmede niet zeggen, dat, wanneer

wij in den strijd voor het algemeen kiesrecht kwamen te

staan , hier in de kamer voor het feit , dat wij hadden getre-

den voor onzen passus van algemeen kiesrecht in de grond-

wet en wij konden niet anders krijgen dan het blanco-arti-

kel , wij zouden zeggen : dat accepteeren wij niet. Dergelijke

dwaasheden hebben wij nooit uitgehaald en zullen wij ook

nooit uithalen." '

En de oud-liberalen ? Ja, als zij er allen over dachten als

mr. van Houten, dan zou op hun steun niet veel kans zijn.

Maar deze politicus zal moeten leeren zich te schikken in de

erkenning dat in de kieswet-van Houten niemand een ideaal-

kiesw^et ziet behalve mr. van Houten zelf. Dat de oud-libe-

ralen niet propageeren voor het blanco-artikel is begrijpelijk,

maar heel iets anders is het, er tegen te stemmen, als het

eenmaal aan de orde komt. De oud-liberalen zullen zich

daarover wel tweemaal bedenken. Hun manifest zegt dan

ook zeer voorzichtig, dat zij het ,/ weinig aanbevelenswaardig

achten op zoodanige grondwetsherziening aan te dringen."

En zelfs van de democratisch gezinden onder de anti-

revolutionairen is , wanneer zij niet meer gebonden zijn door

1 Handelimjen 1904/5, bl. 467.
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het conservatief-reactionaire regeer-accoord , medewerking te

verwachten. Men vergete toch niet, dal art. 80 der grond-

wet — dr. Kuyper's ,/wetgevend schandaal" — een beletsel

is niet alleen voor het algemeen kiesrecht, maar ook voor

hun huismanskiesrecht.

Dat , als de gewone meerderheid de eerste lezing heeft

aangenomen , het vereischte der tw^ee derden meerderheid

voor de tweede lezing geen hinderpaal opleveren zal ,/dat

weet ieder ervaren staatsman. ,/Geen partij zal ooit trachten

te speculeeren op de mogelijkheid , dat eene stellige en wel

verzekerde meerderheid na de grondwettige ontbinding de

^/s niet bereikt." Aldus schrijft Mr. van Houten zelf in zijn

elfden brief.

Indien de Liberale Unie zich werkelijk schuldig maakte

aan hetgeen Mr. van Houten haar zonder ZAveem van bewdjs

ten laste legt , zou zij even kortzichtig als onoprecht zijn

en de wrange vruchten plukken zoowel van het één als van

het ander. De bewering dat er toch niets van komt, is uit

de lucht of liever uit het hart des heeren van Houten ge-

grepen. Maar zij steunt op niets. Als de christelijke partijen

de meerderheid niet behouden , is het blanco-artikel zoo

goed als verzekerd.

Doch er is nog een tweede grief geuit tegen de kies-

recht-paragraaf van het vooruitstrevend vrijzinnig accoord.

Het blanco-artikel komt eerst aan het einde van het vier-

jarig wetgevend tijdperk. Hierin ligt inderdaad eene kleine

concessie van de zijde der vrijzinnig-democraten , doch zij

is werkelijk slechts klein. In de eerste plaats omdat zij nood-

zakelijk is en men zich in het onvermijdelijke dient te

schikken , en in de tweede plaats omdat er een belangrijke

waarborg tegenover staat.

Noodzakelijk is zij , omdat het op de energie der vrijzin-

nigen doodend werken zou, als zij werden in het harnas

geroepen voor een stembusstrijd , die , als zij werd gewonnen

,

bijna terstond eene hervatting van denzelfden strijd zou met

zich brengen. Eene coalitie, die op die wijze den strijd aan-

bond, zou zichzelve de mogelijkheid eener overwinning* van

meet af aan benomen hebben,
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Een waarborg van beteekenis staat voorts tegen de con-

cessie over, omdat in het verkiezingsprograni der vooruit-

strevend vrijzinnige coalitie is uitgedrukt dat het ministerie,

dat uit eene overwinning in den stembusstrijd te voorschijn zou

komen , het vertrouwen der gecoaliseerde vooruitstrevend-

vrijzinnigen verbeuren zou, indien het niet zóó tijdig met

een voorstel omtrent het blanco-artikel kwam , dat dit vóór

het einde der komende legislatieve periode in eerste lezing

kon worden afgehandeld.

Waar nu geen enkel staatsman , ook de sociaal-democratische

staatslieden niet, een practisch mogelijken weg kunnen aan-

wijzen om, spoediger dan door de vooruitstrevend-vrijzinnigc

coalitie voorgesteld wordt , hetzij her. beginsel van algemeen-

en vrouwen-kiesrecht in- hetzij de beletselen tegen dat kies-

recht uit de grondwet te krijgen ; waar voorts — bij eene

stembusoverwinning — de tijd, die vóór de kamerontbinding

als gevolg van de aanneming der eerste lezing van het blanco-

artikel verloopen zal, besteed zal worden aan hervormingen

in onmiskenbaar democratische richting, daar is voor demo-

craten slechts reden tot tevredenheid over den loop dien de

zaken genomen hebben.

Dat de conservatieven onder de vrijzinnigen daarover niet

best te spreken zijn , is verklaarbaar genoeg , maar dit kan

voor de democraten slechts eene aanwijzing te meer zijn

,

dat zij op het goede spoor zijn. Doch ook de sociaal-demo-

craten zijn allesbehalve tevreden , en ook dit is verklaar-

baar. Want ook zij komen in het gedrang.

Wel voeren zij een hoog woord over het blanco-artikel —
gelijk hunnerzijds omtrent voorstellen van per se onbetrouw-

bare bourgeois-partijen plichtmatig wordt geacht — maar

een principieelen strijd tegen het blanco-artikel voeren, kun-

nen zij niet. Mr. Troelstra heeft het hunnerzijds reeds moe-

ten erkennen : het zou van sociaal-democratische zijde een

dwaasheid zijn, het blanco-artikel niet te accepteeren als een

winst voor de algemeen-kiesrecht-beweging. Dit zoo zijnde,

kunnen zij hun volgelingen alleen tegen het blanco-artikel

opzetten, door woorden te gebruiken zóó dik dat er niet

nieer doorheen te zien is. En van dit aan de sociaal-demo-
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craten niet juist vreemde recept — getuige o. a. liuu actie

tegen het arbeidscontract — maken zij bij deze gelegenheid

een zelfs voor hen wal overdadig gebruik.

Niet alleen het stellen van de grondwetsherziening tegen

het einde van het komende wetgevende tijdperk wordt tegen

de coalitie uitgespeeld — waarbij zorgvuldig verzwegen wordt

dat, naar ieder op zijn vingers kan natellen, zonder de

coalitie, van grondwetsherziening om het algemeen kiesrecht

mogelijk te maken, nog heel wat langer dan vier jaren niets

hoegenaamd komen zou. Maar met een wat al te doorzich-

tigen toeleg wordt aan de arbeiders in woord en beeld be-

duid , dat de vrijzinnig-democraten zich aan de , bij de arbei-

ders niet in zeer gunstigen reuk staande. Liberale Unie hebben

overgeleverd; dat de vrijzinnig-democraten hun propaganda

voor algemeen kiesrecht voor vier jaren hebben opgeborgen.

Deze voorstelling zou handig mogen heeten , als zij niet

zoo apert oneerlijk was. Immers, waar halen de sociaal-

democraten het recht van daan , die voorstelling aan den

man te brengen? Waar is dat in het accoord te lezen?

Nergens. De zaak is juist omgekeerd. De vrijzinnig-democraten

hebben zich het volle recht voorbehouden voor het algemeen

kiesrecht te blijven ijveren , als voorheen. En zij hebben

zich niet alleen dat i-echt voorbehouden, maar zij passen

het ook toe. Als de sociaal-democraten eens gelieven na te

gaan, hoe de thans ingezette verkiezingsstrijd door vrijzinnig-

democratische woordvoerders gevoerd wordt, zullen zij %ich

over de onwaarheid van hunne voorstelling moeten schaman.

Telkens wordt door die woordvoerders op den voorgrond ge-

steld, — gelijk ook geschiedde in de vergadering van den

Vrijzinnig-democratischen Bond , waarin het accoord van deze

zijde werd aangenomen — dat het blanco-artikel voor hen

het middel is om tot het algemeen kiesrecht te komen en

dat de opening van den weg hiertoe, voor hen de onaf-

wijsbare voorwaarde is geweest voor het aangaan der coalitie.

Wel verre dat hierdoor de vrijzinnig-democratische kies-

recht-propaganda is verlamd, wordt zij er juist door gesterkt.

Immers niets is meer opwekkend voor de energie, dan het doel,

dat men zich stelt, binnen den kring van het bereikbare te
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zien komen. Welnu, als de stembusstrijd met een nederlaag

voor de christelijke partijen eindigt, zal tengevolge van de

vooruitstrevend-vrijzinnige coalitie, voor het algemeen kies-

recht hier te lande eerst de dageraad van het bereikbare

aanbreken. En daarmede zal — een kind kan het voorspel-

len — de algemeen-kiesrechtbeweging een kracht en een

beteekenis krijgen grooter, veel grooter dan zij hier te lande

ooit gehad heeft.

De sociaal-democraten zouden dat zelven wel inzien, als

hun bekrompen staren op eigen partijbelang, hun blik niet

verduisterde voor alles wat bij den beoordeelaar een ruimeren

gezichtskring vereischt Doch dit neemt niet weg, dat als de

uitkom.st van den stembusstrijd van Juni gunstig zijn mocht,

de sociaal-democraten tegen wil en dank aan de vrijzinnig-

democraten de eer zullen moeten geven , dat die uitslag dan

tevens den weg zal hebben geopend voor het door hen niet

minder dan door ons, door ons niet minder dan door hen

begeerde algemeen kiesrecht.

Het algemeen kiesrecht komt er binnen afzienbaren tijd

niet, ot het komt er langs den thans door de vooruitstrevend-

vrijzinnige coalitie ingeslagen weg.

In de vooruitzichten van den stembusstrijd, die ons te

wachten staat, verdiep ik mij niet. Slechts dit staat vast.

De strijd kan alleen worden gewonnen, als de vrijzinnigen

van allerlei gading hunne uiterste krachten inspannen en bij

de herstemmingen blijk geven van het inzicht, dat, welke

ook hunne onderlinge verschillen zijn, die verschillen tenge-

volge van de houding der regeering en hare slaafsche meer-

derheid, op den achtergrond treden tegenover de schade die

voor het landsbelang is te duchten van eene voortduring

der heerschappij van tle clericaal-reactionaire coalitie van

de overzijde.

Anislcraau), Fcbriuiri 1905. ^^- W. F. TREUB.
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