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JOAN ROELL. 

De Nederlandsche tak van het Duitsche geslacht VON RöJ.J" 
waaruit ons betreurd medelid .Jhr. JOAN RÖEI,L was gesproten, heeft 
tot stamvader gehad een in zijnen tijd niet onvermaard man, 
HERMAN AY,EXANDER RÖELL, in 1670 uit Duitschland hierheen 
gekomen ter wille zijner godgeleerde studiën, later als hofprediker 
van de weduwe van den Frieschen Stadhouder, WILLEM FREDERJK, 
Princes AUJEltTINE AGNES, dochter van FREDERIK HENDRIK, in Neder
land teruggekeerd en vervolgens dool' de Hoogeschool van Franeker 
en daarna door die van Utrecht tot het bekleed en van een acade
mischen leerstoel geroepen. De liefde voor godgeleerde twisten van 
dezen strijdlustigen voorzaat had onze RÖELI, blijkbaar niet geërfd, 
hij betoonde zich althans daarvan steeds in hooge mate afkeerig, 
wel zijne gehechtheid aan de Nederlandsche Hervormde Kerk wel~ 
ker belangen hij tot zijnen dood in verschillende betrekkingen heeft 
behartigd. 

Onder de latere nakomelingen van dezen HERMAN AI,EXANDER 
is er één geweest wiens aanleg en loopbaan meer overeenkomst 
toonen Ulet die van ons overleden medelid en wiens eigenaardige 
hoedanigheden van geest en karakter wij bij hem onmiskenbaar 
terugvinden; het was RÖEU:S grootvader, Wn,LEM FItEDERIK, die 
zijn vaderland vóór en na de staatsomwenteling van 1795 heeft 
gedienden onder Koning LODEWIJK de hoogste staatsbetrekkingen 
heeft bekleed. Hij was een schrander man met groote werkkracht, 
ijverig maar tevens· bedaèhtzaa.m, Dlan van orde en wet w.ien het 
moeilijk viel zich te schikken in buitengewone en onregelmatige 
toestanden, die dan ook. toen de Novemberdagen van 1813aan~ 
braken, in den .aanvang met een bedenkelijk gelaat de stoute daad 
van GIJSBE&T KA.REL VAN HOOENDORP aanzag. De gelukkige uitslag 
daarvan verheugde hem echter zeer J door ~oning WIJ.uw I tot 

Jaarhoek 1915.2 



- 3 -

)- $ 

( 22 ) 

Minister benoemd, later tot Voorzitter der l~erste Kamer, liet hij 
bij zijnen dood een eervollen naam na. 

De vader van RÖET.r" ook een man van groote bckwaamheid 
zoude, zoo hij zulks vel'lallgd had, evenzeer de hoogste staatsbe
trekkingen hebben kunnen vervullen; bij de vorming van ministeries 
waren de oogen del' kabinetsformateurs hcrhaaldelijk op hem ge
vestigd maar hunne aanzoeken werden dool' hcm steeds afgeslagen; 
hij ving zijnen ambtelijken loopbaan te Haarlem aan als Griffier 
der Provinciale Staten, en keerde aldaar terug als Commissaris des 
Konings, na gedurende eenige jaren deze betrekking in de provincie 
Utrecht te hebben bekleed. Gedurende zijn eerste verblijf te Haar
lem werd hem in 1844 zijn jongste zoon, JOAN, geboren uit zijn 
huwelijk met een dochter uit de oude Amsterdamschc regenten
familie VAN DE POI,L. Het eerste schoolonderwijs ontving RÖELL 

te Haarlem, na nog eeuigen tijd buiten het ouderlijk huis als 
kostleerling te Sassenheim te hebben doorgebracht kwam h\i, gedu
rende zijns vaders verblijf te Utrecht, aldaar op het gymnasium 
waar hij bleef totdat hij in 1861 student werd. 

Zijn verblijf aan de Utrechtsche hoogeschool verschafte hem ondel' 
zijne mede-studenten den welverdienden lUlam van groote knapheid, 
in vijf jaren legde hij alle examens af, met den hoogsten lof, en 
promoveerde daarna op een proefschrift. Ook onttrok hij zich niet 
aan het verkeer met zijne studie-makkers blijkeus zijn lidmaatschap 
van verschillende gezelschappen eu van den Senatus Veteranorum. 

De ernst en de nauwgezetheid wmmnedc hij reeds als student 
alle plichten zelfs de kleinste vervulde zullen de nog levenden van 
zijnen vriendenkring zich voorzeker herinneren, een in de jeugd zoo 
zeldzame eigenschap maakte op hen, ook al wisten zij die nog niet 
naar waarde te schatten, een blijvenden indruk. 

Het proefschrift na welks verdediging RÖEf,l, den doctorstitel 
behaalde, had tot ondeI'werp: Historiscll-staatsrechterlijk onderzoek 
naar het algemeen en het bijzonder bel'tuur van den ·Waterstaat in 
Nederland van ] 795 tot 1848. Aanleg en omgeving hadden bij 
hem samengewerkt om zijne rechtsgeleerde studiën met voorliefde 
uit te strekken tot het destijds nog niet tot de examenvakken hehoo
rende staatsrecht. H ij begeerde dan ook na zijne promotie niet een 
betrekking bij de rechterlijke· macht llluarbij de administratieve; 
hij vond die weldrn te Arnhem aan de provinciale griffie. V undaar 
werd hij een jaar later naar Utrecht geroepen, Waar hij als hoofd 
eener .af4eeling van bet gewe~telijk bestuur gedurende vier jaren 
werkzaam is geweest. In dien tijd verscheen van zijne hand een 
nieuwe uitgnvevan het: Reglement op bet onderhouden gebruik 
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der wegen in de provincie Utrecht, met hoogst belangrijke aanteeke
ningen, waarin met groote nauwgezetheid, op oordeelkundige wijze, 
alles was bijeengezameld wat voor de verklaring en de toepassing van 
dit Reglement belangrijk kon worden geacht. 

In dit geschrift vertoont zich reeds duidelijk de eigenschap die 
RÖ1U.J:S handelen, spreken en schrijven heeft beheerscht gedurende 
zijn gansche leven; zijn zucht naar nauwkeurigheid en zijn schroom 
om zich over eenige zaak uit te laten voordat hij alles onderzocht 
had wat bitmen zijn hereik lag 0111 tot eeu juist oordeel te komen. 
Deze eigenschap hield niet alleen verband met zijnen onvermoeiden 
geest die in arbeid behageIl schepte, maar ook met zijn eerlijk 
gemoed dat hem verbood een meelling te verkondigcu die hij niet 
volkomen kon verantwoorden. Bij het hehandelen ook vau zaken 
vnn meer olldergeschikt belang bereidde hij zich zoo crustig voor 
en overwoog hij het VOO\· en tegen zoo zorgvuldig, dat zijne mede
arbeiders vaak een gevoel van schaamte moeielijk konden onder
drukken. Zelfs nadat HÖEr.J, zijne meelling had geuit of zijne 
beslissilIg had genomen bekroop hem nog wel eeus de vrees dat 
hij niet genoegzaam voorhereid was geweest en te lichtvaardig had 
gehandeld. Oppervlakkigheid eu voorbarigheid waren hem een gruwel, 
reeds in die levensjaren waarin aarzelillg dikw~jls zwakheid wordt 
genoemd en snel en onhedacht handelen gemakkelijk verschooning 
vindt. 

Gedurende zijn verblijf te Utrecht, 10 September 1868, verbond 
H,(h:u, zich in den echt met EUITIA ENA ROMELIA DE BEAUFORT 

die hij sinds vele jaren kende want ûj was de dochter van een 
vriend zijns vaders. Zij is hem eeu trouwe gade geweest en hij 
was voor haar een liefhebbend echtgenoot; hun huwelijk bleef 
kinderloos maal' deze teleurstelliug deed geen afbreuk aan de weder
zijdselle toewijding die er, zoolaug zij te zamen waren, slechts naar 
streefde om elkanders geluk te bevorderen. Haar verlies, drie jaren 
voor zijnen dood, is voorzeker de grootste smart geweest die HÖELL 

getroffen heeft. 
Het lag voor de hand dat RÖEU, door zijne gèschriften, door 

de gunstige getuigenissen zijner leermeesters aan de Utrechtsche 
hoogeschool en door den roep die van zijne bekwaamheid en werk
zaamheid uitging, spoedig een zekere bekendheid verkreeg die hem 
reeds op jeugdigen leeftijd in aanmerking bracht voor hooge be
trekkingen. Toen dan ook, in den loop vau het jaar 1872, de 
Provinciale. Staten van Zuid-Holland . geroepen werden om een 
Griffier te benoemen viel de keus op hem. Hij verliet Utrecht om 
zich te 's~Gravenhage te vestigen waar hij tot zijnen dood gewoond heeft. 

2* 
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Toen RÖEl.l. de door hem zeer begeerde betrekking van . griffier 
der Staten met lust en ijver aanvaal'dde zal hij die wel niet als 
het toppunt van zijn streven hebben beschouwd maar evenmin hebben 
vennoed dat hij reeds binnen zes jaren die weder zoude nederleg
gen. Toch was dit het geval en dat wel ten gevolge een er omstan
digheid die door RÖELJ, evenmin begeerd als vool"ûen was. In den 
zomer van 1877 moest hU de toenmalige tweejaarlijksche verkiezing 
voor de rrweede Kamer, te Utrecht een nieuw lid worden gekozen 
omdat Mr. l\'lEsscmmT VAN V <H,LENHOVEN die aftrad den wenseh 
had uitgesproken om niet weder hcrkozen te worden. Bij de laatste 
verkiezing in 1875 wa.<; het aftredend conservatief lid door een 
gematigd liberaal vervangen, deUtrechtsche liberalen koesterden 
derhalve de verwachting dat het hun ook bij de7,c verkiezing zoude 
gelukken om een partijgenoot in de Kamer te brengen; het kwam 
eclJter veel aan op de persoon van den candidaat wnnt voor een 
aantal kiezers gaven, onder de toenmalige verhoudingen, de persoon
lijke hoedanigheden van den candidaat nog meer den doorslag dan 
zijne staatkunaige richtÏllg. De bestuurders der voornaamste liberale 
kiesvereeniging traden in onderhandeling met RÖET,J. die in Utrecht 
ten gevolge van zijn vroeger verblijf aldaar zeer bekend was en 
wiens naam ook in het omliggende platte land door zijnen arbeid 
aan de provinciale griffie een goeden klank had gekregen. Het 
nemen eener beslissing die op zijn volgend leven een zoo grooten 
invloed zoude uitoefenen viel RöET,L zwaar. De gedane aanbieding 
deed in zijn gemoed een tweestrijd ontstaan die hem zeer drukte. 
Meer dan de overwegingen van persoonlijken aard bezwaarde hem 
zijne zienswij7,c over het staatkundig partijwezen. Het bevond zich 
destijds in een overgangstoestalld. De vroeger zoo krachtige con ser
val!Ïeve partij wankelde en ging haren val tegemoet; zij werd in 
haar bestaan ernstig bedreigd door de aanwassende macht der nnti
revolutionnaire en katholieke partijen die van lieverledell het onder
wijsvraagstuk als het allesbeheerschende in de staatkunde op den 
voorgrond hadden geschoven. In de conservatieve partij heerschte 
ten opzichte van dit vraagstuk geen eenparigheid van zienswijze. 
Sommige conservatieven waren besliste aanhangers der staatsschool, 
andere helden meer en meer over tot de bijzondere school onder den 
indruk van den felIen tegenstand tegen de gemengde school die zich 
in de laatste jaren aUerwege openbaarde. Het kon dan ook moeielijk 
ontkend worden dat de strijd bij de stembus niet meer liep over 
de vraag: liberaal of. conservatief maar veel meer over devrat\g: 
voorstander van het openbaar of van het bijzonder onderwijs. Nu 
was RÖEI,I, met volle overtuiging het bestaande stelsel der gem~ngde 
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staatsschool toegedaan, maar hij wilde zich niet onvoorwaardelijk 
bij de liberale partij laten indeelen. THORBECKE'S uitsprAak dat het 
stelsel van parlementaire partijen, in Engeland inheemsch, voor 
Nederland niet bruikbaar was, beaamde hij volkomen en hij ver
heugde er zich in dat deze met zijnen verzoenenden en van onnoo
digen strijd afkeerigen gemoedsaard strookende meening ook het 
gezag van den door hem vurig bewonderden staatsman voor zich had. 

In de vergadering der kiesvereeniging waarin over zijne candida
tuur moest worden beslist werd dan ook op zijn uitdrukkelijk ver
zoek voorlezing gedaan van zijne vel:klaring, dat hij niet wilde gekozen 
worden als lid eener partij. Deze verklaring die aan sommigen aan
stoot gaf maar door anderen werd toegejuicht deed in elk geval 
geen afbreuk aan het welslagen zijner verkiezing; hij mocht zich 
verheugen in een groote meerderheid. 

Het was geheel in overeenstemming met RÖRLL'S hooge opvatting 
van zijne ambtsplichten dat hij ua zijne verkiezing zijne betrekking 
als griffier nederlegde , hoewel er tegen de gelijktijdige vervulling 
geen wettelijk bezwaar en er zelfs een voorbeeld voor was. In de 
Kamer nam hij plaats op de banken der rechterzijde naast den oud
minister GODEJ<'ROI, die tegenover de staatkundige partijen ongeveer 
hetzelfde standpunt innam als hij. 'rot de toenmaals be::;taande liberale 
partij vereeniging , die af en toe onder leiding van Mr. KA.PPEnE VAN 
DE COPPELLO bijeenkwam, trad RÖEJ,J, niet toe. Hij toonde zich echter 
met haar eenstemmig b~i de eerste gewichtige staatkundige beslissing 
waarvoor hij zich reeds in den aanvang van zijn staatkundig leven 
geplaatst zag. HEEMSKERK AZN. zat toen aan de ministerstafel , hij 
had moeten toegeven aan den algemeen en drang en een nieuwe 
regeling van het lager onderwijs voorgesteld, op den grondslag van 
het bestaande stelsel van neutraal staatsonderwUs en dus onaan
nemQlijk voor de voorstanders van het b~izonder onderwijs, maar 
zonder genoegzame tegemoetkoming aan de eischen van vele liberalen, 
die groote verbeteringen in den bestaanden toestand en daarvoor 
geldelijken steun van den staat aan de gemeenten noodzakelijk achtteil. 
Bij de behandeling Van het Adres Van Antwoord op de Troonrede 
van 1877, dat door KAPPEYN'E was opgesteld, moest de Tweede Kamer 
zich uitspreken over hare houding tegenover de Regeering ten op
zichte van het lager onderwijs. Noch bij de Regeering noch bij eenig 
Kamerlid bestond de minste twijfel over de strekking van het voo1'
gestelde Adres j werd het aangenomen dan kon het Ministerie 
HEEMSKERK niet anders doen dan zijn ontslag aanbieden. Het werd 
aangenomen met vrU groote meerderheid en onder de voorstemmers 
behoorde ook RöELL 1 hoewel zijn mede-afgevaardigde uit Utrecht 
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zich aan de tegenovergestelde zijde had geschaard. Deze, de latere 
Minister van 'Vaterstaat RASTERT, vel'kondigde de meening, dat 
samenwerking met IhmMsKERK, wiens gehechtheid aan de openbare 
school toch wel niet betwijfeld kon worden, door hare voorstanders 
gerust kon worden aanvaard; RÖI~J,L daarentegen zag zeer terecht 
in dat dergelijke samenwerking in den bestaanden staatkundigen 
toestand tot niets anders kon leiden dan tot een gansch on vrucht
baren strijd zonder de minste kans op een goeden uitslag. Hij 
begreep dat een oplossing van het onderwijsvraagstuk in den zin 
van handhaving en versterking der openbare school noodzakel~ik 

was en dat alleen een liberale regeering in staat was om die te 
geven. Toen een jaar later het inmiddels opgetreden Ministerie 
KAPPEYNE deze oplossing in den vorm van een nieuwe wet op het 
lager onderwijs aan de beslissing der Kamer onderwierp, gaf RÖEU, 

dan ook daaraan zijne goedkeurende stem. Of hij het met groote 
geestdrift deed waag ik te betwijfelen, hij was trouwens niet de 
eenige onder de voorstemmers van de wet KAPPln-NE die reeds toen 
met eenige beduchtheid den hevigen storm zag opsteken die bin
nen enkele jaren de in ons land bestaande staatkulldige toestanden 
ten eenemnale zoude omver werpen. RÖI~LT, zag gedurende dit tijd
perk met groote bekommering den vool'tdurenden aanwas del' be
weging tegen de openbare school, hij betreurde het in hooge mate 
dat vele zijner staatkundige vriellden hunne zetels in de Staten
Generaal eu in de Provinciale Staten moesteu verlaten ter wille 
van hunne gehechtheid aan de openbare school. Bovenal was het 
voor hem een pijnlijke gewaarwording dat de blaam van ongods
dienstigheid werd geworpen op mannell die uit zuiver staatkundige 
overwegingen de gemengde school in bescherming llamen en een 
diepe ergernis dat in het vuur van den partijstrijd wel eens door 
voorstanders van het bijzonder onderwijs werd verkondigd, dat de 
ware godsdienst alleen in hunne gelederen geëerd werd. HU haakte 
naar het einde van een strijd die op zoo bedenkelijke wijze de 
kerkelijke en godsdienstige hartstochten deed ontbranden en die de 
geleidelijke ontwikkeling onzer staatsinstellingen dreigde te verlam
men. 'roen dan ook de eerste verkiezingen voor de 'rweede Kamer, 
na de grondwetsherziening van 1887, aan de voorstanders van het 
bijzonder onderwijs de meerderheid schonken en de dientengevolge 
opgetreden Regeering, onder leiding van MA OKAY , een schoolwet 
voorstelde die onder meerdere tegemoetkomingen ook staatssubsidie 
aan de bijzondere scholen verleende, nam RÖEJ,L tegenover dit 
voorstel eene zeer verzoenende houding aan. Hij beijverde zich om 
het zoo veel mogelijk aannemèlijk te maken voor zijne staatkundige 
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vrienden en gaf het bij de eindstemming Zijne stem. Meerdere 
liberalen stemden met hem, zij deden dat in de hoop dat de 
schoolwetstrijd na invoering dezer wet zoude zijn uitgedoofd; nu 
de eischen van velen bevredigd waren mocht verwacht worden dat 
een andere en hetere grondslag voor het staatkundig partij wezen 
zonde worden gevonden. Evenmin als de Wet van 1857 of als de 
Wet van IS 7 S bracht die van 1 SS!J de zoo vurig verlangde beëin
diging van den schoolstrijd. De partijen die aan dien strijd hunnen 
oorsprong ontleenden hIeven het staatkundig leven beheerschen. 
Toch geloof ik niet dat RÖELI, ooit berouw heeft gehad over zijne 
stem voor de wet MACKA Y, evenmin als over die voor de wet 
KAPPEYNE, wel dat beide stemmen hem teleurstelling hebben be
zorgd omdat zij niet de gevolgen hebben gebad die hij daarvan 
had verwacht. 

Met de vermelding van· Röm,l:s houding tegenover de schoolwet 
van MACKA Y liepen wij eenigsûns vooruit op de geschiedenis van 
zijne staatkundige loopbaan. 'l'u88chell de jaren 187S en ISS9 had 
h\i voortdlll'end aan alle belangrijke gebeurtenissen op staatkundig 
gebied een werkzaam aandeel genomen. Toen in 187U de Kanalen
wet van 'rAK VAN POOltl'VU1~1', waarin de bewoners van Utrecht 
een wel wat al te hoog aangeslagen nadeel voor huuue stad zagen, 
in openbare behandeling kwam hij de Tweede Kamer, behoorden 
zooals te verwachten was de Utrechtsehe afgevaardigdelI tot de 
tegenstanders. RÖELI. voerde dien strijd met groot talent en met veel 
zaakkennis, hij droeg er ongetwijfeld veel toe bij dat ten slotte de 
kleinst mogelijke meerderheid de ,vet verwierp, hij verheugde zich 
daarin maar betreurde de staatkundige gevolgen der verwerping, 
de aftreding van het ministerie KAPPEYNE, dat reeds in zich zelf 
verdeeld, onder den toegebrachten slag welhaast bezweek. 

Onder de ministeries VAN LYNDEN VAN SANDENBURG en HEEMS
KERK die na KA.l'PEYNE'S val eu de daardoor veroorzaakte ontwrich
ting der liberale partij optraden als regeeringen boven de partijen, 
zoo als zij zeiden, maar onder de partijen, naar het beweren hun
ner tegenstander/;, wou RÖELJ/S stelling in de Tweede Kamer voort
durend in aanzien en gewicht. Hij werd lang1.amerhand een der 
invloedrijkste leden der Kamer. Door zijn eigenaardige verhouding 
tegenover de staatkundige partijen werd hij de aangewezen raads
man der regeeringen die aan hunne aanvallen beurtelings bloot
stonden, door zijn veelomvattende kennis en zijn eerlijk karakter 
verkreeg hij grooten invloed bij zijne medeleden. 

Aan RÖEJ,I:S lidmaatschap der Tweede Kamer werd onverwacht 
een einde gemaakt door de verkiezingen in de lente van 18S6 na 
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de ontbinding waartoe HEEMSKERK, niet tegen zijn zin, gedwongen 
was door de mislukking zijner pogingen om een herziening van 
het Grond wetsartikel betreffende het Lager onderwijs tot stand te 
brengen ·en de daarop gevolgde weigCl'ing van MACKAY om een 
ministerie uit de rechterzijde zameu te stellen. Bij deze ontbinding 
zegepraalde de liberale partij, maar zij leed een plaatselijke neder
laag te Utrecht. Een bepaalde reden voor deze niet-herkiezing 
bestond er niet; in Utrecht wogen de beide pal·tijen destijds onge
veer tegen elkandm' op zoodat een opzettel~ike of toevallige onthou
ding van enkelen een beslissenden invloed kon hebben. 

Intusschen was het verlies van BÖEI.l. voor de 'J1weede Kamer 
gevoelig omdat haar daardoor bij de herzitmillg der grondwet, die. 
zij te geulOet ging, de voorlichting van een der meest deskundige 
leden ontviel. 

Hij had toch aan de voorbereiding van het gewichtige werk met 
grooten ijver medegewerkt. Toen in 1883 HEEMSKERK een Staats
commissie tot herziening der grondwet in het leven had geroepen 
had hij daarin ook aan RÖELJ. een plaats gegeven. Deze benoeming 
was voor niemand een verrassing geweest, integendeel het zoude 
bevreemding hebben gewekt indien hij ware voorbijgegaan, 

In alle staatkundige kringelt betreurde men het dan ook zeer 
dat de kunde en ervaring van een der tot oordeelen meest bevoegde 
Kamerleden bij den gewichtigen wetgevenuen arbeid waaraan de 
Kamer zich ging wijden ongebruikt moesten blijven. Voor RÖELJ. 
was de teleurstelling natuurlijk groot, toen het werk der herziening 
aanving kon hij zich onmogelijk daaraan geheel onttrekken. 

In Februari 1887 verscheen van zijne hand een boekje getiteld: 
Kantteekeningen op de regeel'ingsontwerpen tot herziening der grond
wet. Een poging tot oplossing van staatkundige vraagstukken moest 
men daarin niet zoeken want - ·'Wo schreef hij - zoodanige op
lossing wordt in 's Lands Vergadel'zaal alleen, niet slechts tot stand 
gebracht maar ook voorbereid. Als een· zachte uiting van zijn gevoel 
van spijt over zijne verwijdering uit die Vergaderzaal voegde hij 
hieraan toe: Een studeervertrek is geen politieke werkplaats. Wel 
had ook THORBECKE nadat hem een gelijk lot had getroffen door 
een beroemd geschrift leiding willen geven aan den arbeid der 
grondwetsherziening in 1848; maar RÖEIJ..wilde zelfs den schijn 
vermijden als dacht hij er aan om zich op één lijn te plaats~n met 
dien staatsman. Het leveren eenernieuwe "Bijdrage tot de her
ziening der Grondwet" werd door hem niet beoogd; er zijn titels
zoo schreef hij - waarvan de toeeigening eigenwaan verraadt. 

RÖELL'S Kantteekeningen waren van drieërlei aard door hem aldus 
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gekenschetst: opmerkingèn eu vragen waartoe het voorgestelde leidde; 
verbeteringen van wat onjuist of onduidelijk voorkwam; aanvullin
gen waar het toescheen dat leemten aanwezig bleven. Onder deze 
laatste was er een die hem bijzonder ter harte ging. Ons land -
!Zoo had hij zich te· voren reeds uitgedrukt in een staatsstuk waarop 
ik straks zal terugkomen - is op dit oogenblik onder de consti
tutioneele landen van Europa bij uitzondering nóg niet overgegaan 
tot de aanwijzing eenel' van het uitvoerend gezag onafhal1kelijke 
rechtsmacht, belast met het in hoogste ressort heslissen van qua es
tiën van recht ook al behooren die niet tot dehurgerlijke rechts
zaken. Om tot de invoering eener dergelijke rechtsmacht te komen 
moesten in de eerste plaats uit de Grond wet de hinderpalen worden 
verwijderd die aan hare vestiging in den weg stonden. 'l'er berei
king Van dit doel had RÖELJ, toen hij nog lid der 'rweede Kamer 
waS een reeks amendementen op de ingediende voorstellen tot her
ziening del' Grondwet ingediend; de woorden zooeven door mij 
aangehaald ko11'\en voor in de breedvoerige memorie waarin hij deze 
amendementen toelichtte. 

In deze amendementen die de voorbereiding moesten zijn eener 
invoering der administratieve rechtsmacht in Nederland sprak zich 
bij RÖEJ.L zoo wel de rechtsgeleerde als de· staatsman uit. Voor den 
rechtsgeleerde was het een aanstoot dat een aantal rechtsgeschillen 
niet beslist werden op dé wijze cn naar de regels die de voor 
de onpartijdige handhaving van het recht vereischte waarborgen 
gaven. De staatsman kon de oogell niet sluiten voor het gevaar dat 
een Regeering die eigcI,lijk geheel r,clfstandig in laatste instantic de 
beslissing gaf in geschillen tusschen haar en hare onderdanen, hun 
vertrouwen op hare onpartijdigheid zonde zien afnemen nu de dage
lijks voortschrijdende uitbreiding van den kring waar binnen de 
wetgever zich bewoog, liet aantal e1l het gewicht dezer beslissingen 
ongetwijfeld zeet sterk zoude doen aangroeien. RÖELJ, stond met zijne 
denkbeelden destijds volstrekt niet alleen; het getal dergenen die het 
in beginsel niet met hem eens waren was zelfs vermoedelijk zeer 
gering, hij de toepassing openbaarde zich echter dadelijk een groot 
verschil. De nieuwheid der zaak en nog mcer wellicht haar samen
hallg . lnet staatsrechterlijke th€orieëll waren oorzaak dat de wijze 
waarop en de· vorm waarin lUen zich de vestiging dezer admi1listra
tieve rechtstnacht . voorstelde tot zeer uiteenloopende meeningen leid· 
den. Vandaar dau ook dat wij op dit oogenhlik van een afdoende 
regeling nog hijna. even ver .verwijderd zijn als bij de groudwets
herziefllng van 1887. Voor RÖEJ.T, is dit voorzeker een groote teleur
stellinggeweest. HiJ ,hooit de zaak der 'admin\stratiev~teehtspl'llak 
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ulmt'ner uit het oog verloren, van 1891 tot 1894 lleeft hij alsiid 
.der door de Regeering benoeinde StaatséOmmissie v.ich met grooten 
ijver Dl et haar beziggehouden. Het rapport der Commissie draagt 
zijne onderteekening hoewel hij op dat oogcnblik reeds minister .waso 
Manr met d~ze werkzàamheden achtte hij zijne bemoeiingen' VQOr 

.de zaak die hem zoozeer ter harte ging niet afgeloopen; immers in 
1899 gaf hij lUet 0118 hooggeacht medelid Prof. OPPENHElM, die 
met RÖEr.JJ in de Staatscommissie steeds ijverig had zamengewerkt, 
zeer belangrijke aanteekeningen op bet Rapport der Staatsc(II)mmissie 
in het licht onder den titel: Bijdrnge tot regeling der Administra
tieve rechtspraak. Ik boop op dit g~schrift, waarvan in 1902 een 
tweede stuk yerscheen, nader terug te komen. 

De beraadslagingen over bet in overweging nemen der voorstellen 
tot herziening der Gl'Ond wet waren in de 'rweede Kamer nog niet 
afgeloopen toen aan RÖRLJ, de gelegenheid wel·d geopend om aan 
die herziening alsnog een werkzaam aandeel te nemen. ln April 
1887 vaalodigden de Provinciale Staten van Zeeland hem af naar 
de Staten-Generaal als lid der Eerste Kamer. Deze verkiezing in een 
gewest waar hij persoolJlijk onbekend was bewees boe hoog zijne 
staatkundige verdiensten alom gewaardeerd werden. Ook de F~rste 
Kamer toonde dadelijk dat zij haar jongste lid naar waarde wist te 
schatten; zij gaf hem een plaats in de Commissie van vier leden 
die in den zomer van 1888 verslag uitbrachten over het afdeeiings
onderzoek der voorstellen tot herziening der Grondwet, die inmiddels 
in de Tweede Kamer waren aangenomen. Bij de openbare beraad
slagingen hield RÖELL een paar belangrijke redevoeringen waarin hij 
echter toonde ten volle te beseffen dat hij sprak in eèn vergadering, 
die van het recllt van wijziging verstoken, alleen geroepen was om 
een goed- of afkeurend oordeel uit te spreken. Met· begI'ijpelijke 
voldoening kon hij . erkennen dat het gemeen overleg tus.'lChen de 
Regeering en de '{'weede Kamer aan de v.ervulling zijnerwenseben 
ten opzichte der a.dministratieve rechtsmacht, indertijd in zijne àmen
delllenten nedergelegd, in hooge mate bevorderlijk wnsgeweest. 
Aan alle Hegeeringsvoorstellen gaf hij zijne goedkeUl'ende steJD, hij 
onthield die echter, zooals hijzelf verkhlarde. 'niet dan na zeer lange 
aarzeling, aan het voorstel van Dr. Sca.\EPMAN tot . herziening VaD 

de bepalingen der Grond wet betreffende het onderwijs, een v!>ol'Ste~ 
door de verrassende zwenking van enkele vrijzinnigen in de 'fweede 
Kamer aangeDo1llend~t door de Eerste werd verworpen. 

Tpen .dePrdvinciale S.taten van Zeeland RÖE1.L ~tot lidder:Ee1'f46 
Kamer verkozen deden Zij ~ zeker niet met het vooruit~cht:hem 
daar een blij vcndeplaat$ . te .vercekereD, Jntegèndeelal :zi.jne ' .• pe.~ - .. 



- 12 -

( 31 ) 

verwanten hoopten dat hij eedang in de Tweede Kamer zoude terug
keeren. Bij gelegenheid der eerste algemeene verkiezingen na invoering 
der nieuwe Grondwet werd dit verlangen vervuld. RÖELT, herw.on 
met niet onaanzienlijke meerderheid, in Maart 18SS den twee jaren 
vroeger verloren zetel te Utrecht. 

Zijne overwinning was echter een uitzondering in den verkieziligs
strijd; het bleek bijna overal dat de uitbreiding van het aantal 
kiezers aan de katholieke en autirevolutionnaire partijen ten goede 
was gekomen. Zij verwierven voor de eerste maal in Nederland een 
meerderheid krachtig genoeg om te regeeren; een uit hun midden 
door MACKA y gevormd ministerie trad dan ook na den afloop del' 
verkiezingen weldra op. 

RÖEI,J,'S verzoenende houding tegenover de onderwijswet door deze 
Regeering voorgesteld besprak ik reeds; zijn vredelievende inborst 
deed hem gedurende dit tijdperk van zijn staatkundig leven, waarin 
hij, Van aard regeeringsgezind, tot de besliste tegenstanders der 
Regeel'ing behoorde, bij alle vOOl'komende gelegenheden er lIuar 
streven om zooveel mogelijk alles wut den staatkundigen strijd zoude 
kunnen verscherpen of verbitteren op den achtergrond te laten. 

Harerzijds toonde de Regeering zich steeds bereid om aan de 
verdiensten van een zoo talentvollen tegenstander recht te doen weder
varen. Zijne benoeming in September 1888 tot lid van den Raad 
van Voogdij over 's Konings minderjarige dochter, onze tegenwoor
dige Koningin, kan hiervan tot bewijs strekken. Twee jaren later 
overleed Koning WII,I,EM IU op het Loo en werd HÖFlf.L tot het 
aanvaarden dezer eervolle en gewichtige taak geroepen. 

Het ministerie-MACKAY had inmiddels met groote mo"eilijkheden 
te kampen tengevolge van het tusschen katholieken en anti-rev.olu
tionnairen bestaande verschil van inzicht omtrent de regeling van 
den militairen· dienstplicht. De invloed daarvan deed zich bij de 
algemeene verkiezingen voor de rfweede Kamer in 18Dl zoo sterk 
gevoelen dat de drie jaren te voren verkregen meerderheid tot 
minderheid werd. Nadat het ministerie dientengevolge zijn ontslag 
had aangeboden droeg de Regentes de vorming van een nieuw 
kabinet aan MI', G. VAN 'l'lENHOV'EN op, die daarin voor }iinanciën 
PIBRSON en voor BinnenlandscheZaken 'rAK VAN POORTVLIE'I.' opnam 
terwijl bij voor ziohzelf het departement "an BnitenlandscheZaken 
koos. Het Programma" van deze nien we· Regeering behelsde 'voor
namelijk twee punten, in de eerste plaatsbelastinghervorming en 
daarna regetingvan· het kiesreeht.Vrijalgemeen wer~· in staatktm .. 
dige "klingen de "verwachting -gekoesterd dat deregefing van het. 
kiesrecbtlÖndé stagen Blaar -dat debelastinghervOrining zoudemÏ8-
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lukken; juist het tegenovergestelde had evenwel plaats. De belasting
wettell werden" aangenomen doch de kieswet leed schipbreuk. 'rAK 
VAN POORTVJ,TET. had in zij n wetsvoorstel aan de kiesbevoegdheid 
eeu vt.'Cl gwoter uitbreiding gegeven dun vele zijner staatkundige 
geestverwanten in de Tweede Ka4Wl' verwacht hadden; z~j wilden 
nog niet wat men tocn noemde: een finale kiesreêhtuithreidillg, het 
Regeeringsvoorstel dàHl'entegell streefde er naar om zoo ver te gaan 
als de Grond wet veroorloofde. Volgens niet weinigen ging bet zelfs 
nog verder; vandaar dat welhaast naast het stal'ltkundig bezwaar 
ook het grondwettig bezwaar werd geopperd. Ernstige pogingeu om 
de RegeeriJlg en de vrijzinnige partij in de Kamer tot elkander te 
hrengen of om in de partij tot eenpa.rig handelen te komenblekcll 
vruchteloos, een uitbarstiug werd onvermijdelijk. Zij deed zich voor 
bij de open bare behandeling der artikelen van het wetsontwerp; na 
de aanneming' vaH een door DE MEYIER voorgesteld amendement 
trok de minister het wetsvoorstel in. De voorsteller van het amen
dement had verklaard z~in amendement te zullen terugnemen indien 
het door de Regeering onaannemelijk werd geoordeeld en uit de 
woorden van den minister opgemaakt dat dit niet het geval was. 
Door dit betreurenswaardig lllisver~tand werd de wederzijdsche stem
ming zeer verbitterd. 

De terugslag van de intrekking van het wetsvoorstel op de staat
kundige verhoudingen was zoo schokkend dat alles uit zijn verband 
scheen te zijn gerukt. De Regeering in de eerste plàats; VAN 

TIENHOVEN , die de intrekking niet goedkeurde en dan ook niet 
wilde medewerken tot een voorstel aan de Regentes om de Tweede 
Kamer te ontbinden, trad uit -het ministerie. De overige ministers 
bleven aan en de ontbinding ging door. 

De daarop gevolgde verkiezingen hadden plaats te midden eener 
schromelijke verwarring op staatkundig gebied. In den boezem der 
vrijzinnige partij heerschte een tweespalt die zich in d.e scherpste 
vormen uitte; zij die nog kort geleden in hetzelfde gelid hadden 
gestaan eu nu eensklaps zich tegenover elkallderzagen geplaatst, 
konden het niet verzwijgen dat :z.ij wederkeerig hunne tegenstanders 
als afvalligen beschouwden. De and~re staatkundige partijen mochten 
niet op vreedzamer verhoudingen bogen; de leiders der Katholieke 
en anti-revolutionnaire partijen, Dr. KUYl'ERen Dr. SOHA.EPJIU.N 

waren beide voorstanders vaahet wetsoutwerp TAK VAN POOltTV~JJR. 

mum· werden door hunne partijgellooten in den steek gelaten. De . 
helft (Ier aati-revolutionnairen keerde zich van Dr. KUYl'ER af, 
terwijl Dr. SCHA.KPMAN sehiergeheelaUoon bl~fstaml. < Dijde 
stelU.bus deden zich dan ook de meest ·ongewone :versc1l,ijusel~lI~r~ 
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Katholieken steunden Vrijzinnigen en o 111 gekeerd , Rudicalen ijver
den voor _ Calvinisten en werden door oezen gesteund. Wat uit 
dezen staatkundigen bajert te voorschijn kwam was althans in één 
opzicht klaar, de voorstanders van het voorstel rl'AK VAN POORT

VI/IET hadden een beslissende nederlaag geleden. De Hegentes stond 
thans voor de moeielijke vraag, aan wien in de gegeven omstan
digheden de opdracht tot vorming van een ministerie moest worden 
verstrekt, een rulllgewezeJl partijleider die aan het hoofd zijner volge
lingen de overwinning had behaald was er lliet; geen enkele partij 
had gezegevierd; de meerderheid was verkregen door het gemeen
schappelijk streven van leden van alle partijen om een door hen 
veroordeelde uitbreiding van het kiesrecht te keeren Onder de tegen
standers der kieswet-TAK moest in elk geval gezocht worden en 
dat daarbij het oog spoedig op RÜELI, viel was niet te verwonderen. 
Bij de verkiezingen was hij niet alleen te Utrecht hij eerste stem
ming gekozen, maar tevens te Haarlem, . waar hem een aantal 
kiezers geheel uit eigen beweging candidaat had gesteld tegen het 
aftredcnd lid MI'. FARNCOMBB SANDERS, die zich als voorstander 
der ingetl'Okkeu kieswet had doen kennen. Het was derhalve blijk
baar, dat hij bij zijne staatkundige geestverwanten hoog stond 
aangeschreven. Daarbij kwam dat het algemeen bekend was dat 
zijne tegenstanders hem om zijne taleuteIi eu zijn karakter hoog
achtten; zij hadden uit zijn verleden kunnen waarnemen dat blinde 
partijdrift geen vat op hem had en dat de neiging tot verzoenend 
optreden onder alle omstandigheden, wover het met handhaving 
zijner beginselen nog even was overeen te brengen, steeds bij hem 
bovendreef. De scherpe blik der Regentes had deze in de gegeven 
omstandigheden zoo kostbare eigcnschappen dadelijk opgemerkt en 
het was niet te verwonderen dat hare raadslieden, die natuurlijk 
niet in den kring der heftigste partijmannen werden gezocht, de 
keus der Vorstin oprecht toej nichten. 

Toen RÖELLde opdracht tot vorming van een ministerie had 
aanvaard heeft hij een oogenblik de vra~ overwogen of hij uit 
de tegellstauders 'van '}'AK'S kieswet van alle partijen een bewind 
moest traohten te vormen, dan wel, of hij zich tót de vrijzinnigen 
moest beperken. Enkele besprekingeu gaven hem dadelijk de over
tuiging· dat het laatste, zoo al niet het eenig Dlogelijke, dan toch 
zeker het eenige was dat vooruitzicht op welslagen aanhood. Het ge
luktebem dan ook een bewind te vormen van mannen die allen toonden 
voor hunne. taak berekend te zijn, althans zij handhàafden zich allen op 
hunne' zetels .tot het oogenhlik waarop zij gelimtenlijk hunne ambts· 
betrekking. ·nede~legden. Het waren voor Justitie . VAN DERKAAT, 
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voor Binnenlandsche Zaken VAN HOUTEN, voor Marine VAN DER \VIJCK, 
voor Financien SPRENGER VAN EYK, voor Oorlog SCHNEIDER, voor 
Koloniën BERGSMA, voor Waterstaat VAN DER SJ,EYDEN. Dat RÖEI.J. 
voor zich zelven het Departement van Buitenlandsche Zaken nam 
baarde wel eenige verwondering, zijn streng rechtsgeleerde en stel
selmatige wijze van behandeling en afdoening van zaken zonde 
naar men vreesde hem in den weg staan bij onderhandelingen met 
het buitenland, die het zoeken naar uitwegellen redmiddelen ter 
wille van de bereiking van eenig doel vereischen, meer wellicht 
dan het aanvoeren van degelijke rechtsgronden en wel beredeneerde 
hetoogen. Het gegronde van deze vrees is echter nimmer gebleken; 
overigens bleken RÖELT:S stipte inachtneming van alle vormen en 
zijne groote· waardeering van het deeorum, eigenschappen te zijn 
die hem bij de waarneming van zijn hoog ambt zeer te stade 
kwamen. De voornaamste reden waarom RÖET,J, de leiding der 
Binnenlllndsche Zaken aan VAN HOUTEN overliet was, naar zijn eigen 
uitlaten, omdat hij vreesde dat zijne krachten tegen deze taMt niet 
bestand zoude zijn. Men beschouwe dit vooral niet als een uit
vlucht. RÖELJ, zoude ongetwijfeld volmaakt berekend zijn geweest 
voor het Departement va.n Binnelliandsche Zaken, maal' als hij dit 
departement had heheerd op de wijze zooals hij zich dit beheer 
voorstelde dan zoude er inderdaad gev8ur bebben bestaan dat hij 
onder zijnen arbeid ware bezweken. Zijn gevoel van verantwoorde
lijkheid bracht mede dat hij het zich tot plieht rekende om in a.lle 
hijzonderheden van de hem toevertrouwde belangen door te dringen 
ten einde zich van elke daad, ook de minst belangrijke, rekenschap 
te kunnen geven. Een dergelijke opvatting zoude zelfs van een 
werkkracht als de zijne te veel hebben gevergd. 

RÖELJ, kon trouwens met volkomen gerustheid aan VAN HOUTEN 
de leiding der binnenJandsche zaken overlaten want ten opzichte 
van het gewichtigste onderwerp dat voor alles regeling behoefde, 
het kiesrecht, bestond tllsschen hen beide volkomen eenparigheid 
van gevoelen. Van het invoeren van andere hervormingen ver
klaarde V.AN HOUTEN, uit eigen beweging, voorloopig afstand te willen 
doen. Het thans gevormde ministerie moest een ministerie RÖElJ .. 
zijn waarin hij alleen dat deel van het regeeringsprogram datoinl1el1 
zijn werkkring lag beloofde af te werken; mocht l1a afwerking win 
het. geheele program het ministerie zich nog krachtig genoeg 'fooien 
om aan te blijven dan zoude de onderlinge vel'houdingder leden 
een geheele wijziging ondergaan. 'Door deze goed afgebakende.rege
ling waaraan wederzijds trouwde handwerd.geh.ouden. is·het 
mogelijk geweest dat twee mànnén die iD lev:en$opvatting: enzel& 
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iA 'staatkundige denkwijze zoo zeer uiteeuliepell, gedurende dric 
jarcn in volkomen eendracht hebben kunnen samenwerken. . Een 
wedel'zijdsche waardeel'ing van elkanders talenten en karakter, 
zooals die. in de staatkundige wereld maar zelden voorkomt, 
was intusschen onmisbaar voor de ongestoorde handhaving dezer 
verhouding, 

Zooal" te voorzien was geweest bij den hevigen stembusstrijd , 
bleven daarna de voor-cn tegenstanders V311'l'.A.K'S kieswet nog 
geruirrien tijd op voet van oorlog met elkander. De nieuw opge
treden regeering werd dan ook bij haar eerste optreden in de 
Tweede KaUJer - in de Eerste wareu staatkundige aanvallelI op 
de regeering destijds nog zeldzaam - met allerlei wapenen bestookt; 
op het ontbreken van homogeniteit, een grief die vooral in een 
vroeger tijdperk van onze parlementaire geschiedenis met \'oorliefde 
werd opgehaald, waren de scherpste gericht. VAN HOUTEN had altijd 
de gewoonte gehad om, niet alleen in zijne rede'weringen in de 
Staten-Generaal maar ook in zijnè talrijke staatkuridige geschriften, 
zich met groote rondborstigheid over persOllen en zaken uit te laten; 
bet was dan ook !liet moeilijk om met een bloemlezing uit deze 
uitspraken te betoogen, of althans te beweren, dat b~i met zijne 
tegeuwoordige ambtgenooten niet aan. de regeel'ingstafel kon zitten 
tenzij dat hij Zijne vroegere dellkbeelden had verloochend of zij de 
hunne. RÖEI.I, nam dit vei'wijt niet al te zwaar op, het is zoo, 
zeide hij, zeer amusant en zeer pikant maaf praktisch is het niet. 
Omtrent de punten van het regeeringl'program bestond volkomen 
overeenstemming,' dat er zaken waren waaromtrent verschil van 
meening bestond was van geen praktisch belang zoolang de regeling 
daarvan niet vereischt werd. Zij die vreesden of wellicht hoopteu 
dat het tegenovergestelde door de uitkomst zoude worden aan het 
liéht gebracht, zagen hunne vrees of hoop verijdeld. Het ministerie 
RÖlU,L heeft. in volmaakte eendracht en zonder innerlijke stl'Ubbelin~ 
gen die Halll' buiten werkten, zijn programma afgewerkt. Men mag 
echter gerust aannemen. dat RÖEf,L'S ver:6oeningsgezindheid,· zijne 
bijzondere gave van bemiddelen, zijn eigenaardig talent om de 
aanrakingspunttm 'te vinden waaruiteenloopellde meen in gen tot 
elkander konden komen, niet zelden op een zware proef zijn ge· 
stehl. Als Premier, voorzoover men deze waardigheid· naar Neder
landsche en niet naar Britschebegrippen beschouwt, heeft RÖElJ, 

zijne' taak op voorbeeldige wijze vervuld . .Aan alles wat gedurende 
zijn. ministerie dool' dellonmiddeIlijk.en arbeid zijner ambtgenooten 
is tot stand gekomen heeft hij. een werkzaam aandeel genomen, op 
~den wijze . zonder uit de scherlnen te voorschijn te treden. 
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maar vaak met den besten uitslag. Zijne lueestal reeds van jaren 
dagteekenende persoonlijke bekendheid met zeer vele leden der 
Staten-Generaal benuttigde lljj dool' lU bijzondere gesprekken de be
zwaren tegen wetsontwerpen die in het openbaar niet of slechts 
onvolledig konden worden besproken en weerlegd, zoo lUogelijk te 
doen verdwijnen, of het besef der moeielijkheden die van een ver
werping te wachten waren te verlevendigen. 

Voor het welslagen van zulke bemoeiingen was grondige kennis 
van alle bijzonderheden een noodzakelijk vereischte. RönJ. die voor 
geen arheid terugdeinsde stelde zich zoo uitnemend op de hoogte 
van alle wetsontwerpen en belangrijke llIaatregelen die van zijne 
ambtgenooten uitgingen, zelfs van die welke gebeel buiten zijnen 
gewon en werkkring lagen, dat hij, ware het noodig geweest zich 
gemst met de verdediging daarvan had kUJlneu helasten. El' zijn in 
Nederland dikwijls minll,teries geweest waarin de invloed van het 
hoofd zich zeer merkbaar deed g2voelcn, somtijds wel door dictatofÏale 
handelingen, bij het ministerie-RöEu. was hiervan llimmer iets te 
bespeuren, maar toch wus het zedelijk overwicht dat de premier op 
zijne ambtgenooten uitoefende \'oor niemHno een geheim. 

Het waren voornamelijk VAN HOllTEN en SPRENGER VAN EYK van 
wier wetgevende werkkracht gedurende HÖm.I.'S ministerie het meest 
werd gevergd; het gelukte hun de drie voornaamste zaken, als zoo
danig in het ministerieel program van ,Mei 1894 op den voorgl"Olld 
gesteld, het kiesrecht, de personeele belasting, en de verhouding 
tusschen rijks- en gemeellte-finantiën op nieuwe grondslagen wettelijk 
te regelen. Aan l{ÖEI.I:S departement, waar de meeste werkzaam
heden niet in eigen boezem worden ontworpen maar door de 
gebeurtenissen worden opgelegd, deden zich bijna geen buitengewone 
zaken voor; het belangrijkste was een aanval van Maroccaansche 
zeeroovers op een Nederlandsch schip waarvan de kapitein werd 
gedood, de tengevolge dezer euveldaad met Marocco gevoerde onder
handelingen leidden, door RÖEI,I:S krachtig optreden, tot een be. 
vredigellden uitslag. ' 

Het was destijds in de staatkundige wereld te '8 Gravenhage geen 
geheim dat het ministerie RÖEJ.I. zich na afloop der verkiezingen in 
Juni 1897 zoude terugtrekken, Bij de gewisselde stukken over de 
staatsbegrooting in den herfst van 1896 en bij de openbare beraad
slagingeu was dit VRU de· zijde der Regeering niet ondubbelzinnig 
te keIlDen gegeven. De staatkundige verhouding tuss('hen de'Regeering 
en de, Vel'tegenwoordiging was zoodanig dat de strijd bij de ,verkie~ 
zingen niet onder de leus: voor oftegèn het lninistene konwomen 
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gevoerd. Er bestond geen eigenlijke ministerieele partij. Ook had 
het ministerie de taak die het bij zijn optreden op de schouders had 
genomen voltooid, het had dus eigenlijk geen reden van bestaan 
meer. Daarenboven werd een overwinning der rechtsche partijen als 
zeker verwacht omdat hij de linkerzjjde nog altijd de oude twee
dracht heerschte. Deze verwachting werd echter niet verwezenlijkt, 
de rechtsche partijen bleven in de mindet·heid. Toch besloot de 
Regeering zich terug te trek keIl. 

Nadat het ministerie zijn ontslag had ingediend droeg de Regentes 
de vorming van eeu nieuw bewind aan een staatsman van links en 
wel aan N. G. Pllf.RSON op. Deze wendde zieh dadelijk tot RÖELJ, 

met verzoek om zijnen mil1isterieelen zetel niet te verlaten; RÖ"EJ,r. 

maakte evenwel bezwaar om aan dit verzoek gevolg te geven. 
Hij wilde niet als de eenige onder zijne ambtgenooten in het 
nieuwe kabinet overgaan. Ook was na de inspanning der drie 
laatste jaren een rusttijd hem niet onwelgevallig, nu het genot 
daarvan, zonder eenig bewustzijn van plichtsverzaking, kon worden 
aanvaard. De last der verantwoordelijkheid die elk hoofd van een 
ministerieel departement dmkt wordt gemeenlijk nog verzwaard 
door allerlei kleine kwellingen, onbillijke beoordeeling, klachten 
van personen die zich verongelijkt wanen, verborgen tegenstand die 
zaden van wantrouwen uitstrooit, omhoog en omlaag. RÖELL had van 
dit alles ook zijn deel gehad, h~i behoorde niet tot hen die zich 
daarvan niets aantrekken, integendeel het drukte hem, te zwaarder 
omdat hij geen verlichting zocht door tegenover de buitenwereld 
over teleurstellingen en miuder aangename bejegeningen die hij 
somtijds ondervond zijne gal uit te storten. 

Intusschen behoefde RÖEr,l, na zijne aftreding zich niet binnen 
zijn studeervertrek alleen met geestesarbeid bezig te houden; de 
gelegenheid ontbrak hem niet lang om ook daar buiten praktisch 
werkzaam te zijn. Een groot half jaar na zijn ontslag als Minister 
vaardigden de Provinciale Staten van Zuid-Holland hem af als lid 
van de Eerste K~mer. Ook werden hem verschillende betrekkingen, die 
hij gedurende zijn ministerie had moeten llededeggen, wederom aange
boden, 1.ooals die van lid van het Collegie voor de Zeevisscherijen, het 
Commissariaat van de Maatschappij tot exploitatie der Staatsspoor
wegen. het Curatorschap van het Gymnasium te 's-Gravenhage en -
wat hem het meest verblijdde - het Curatorschap der Rijksuniver
siteit te Utrecht. Hij nam al deze betrekkingen gaarne weder aan t 
vooral de laatste, die hij weldra met die van voorzitter van het 
Collegie van Curatoren verwisselde; van alle betrekkingen, die RÖ,ELJ, 
bekleed heeft was geene hem dierbaarder dan deze, voor de hooge-
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school, wan,man hij zijne wetenschappelijke vorming dankte heeft 
hij altijd een gevoel van dankbare liefde gekoesterd. Reeds in 1878, 
toen, na het verrijzen der Amsterdamsche huogeschool, de oude vraag, 
of alle Rijksuniversiteiten in stand moesten blij\'en, weder werd 
opgeworpen, schreef HÖIU,J, in de Utrechtsehe courant eene reeks 
ongeteekende artikelen, waarin het denkbeeld 0111 de Utrechtscbe 
universiteit op te heffe\! , met de meeste klem werd bestreden. 
Later toen de vraag van de opheffillg der Utrechtsche hoogesehool 
aan de Kamer ter overweging ell beslissing werd voorgelegd door 
Dr. SCHA'EPMAN, trad RÖI"J.L dadelijk op' als vurig kampioen voor 
de bedreigde hoogeschool. Wanneer de geschiedellis der onverwachte 
intrekking van de motie-SCHAEPlIAN eens in alle bijzonderheden 
moeht bekend worden, dan zal voorzeker aan het lieht komen, hoe 
RÖEI,J, on vermoeid werkzaam is geweest om die intrekking te ver
krijgen en hoogstwaarschijnlijk, dat die intrekking voornamelijk aan 
zijne bemoeiingen te danken is geweest. Niet alleen voor het behoud 
der Utrechtsche hoogeschool Htond RÖELr. in de bres, ook voor haren 
bloei heeft h~j met grootelI ijver alle krachten ingespannen, met 
wa.rme erkentelijkheid zullen allen die tot deze school in betrekking 
hebben geshum het vele goede herdenken dat tengevolge van HÖEU:S 

aandrang en door zijne krachtige medewerking in het belan§ dezer 
instelling is tot stand gekomen. 

In dit tijdperk van RÖJ!:J.J:S leveu, de jaren tusschen zijn miuis
tm·ie en het voorzitterschap der Tweede Kamer, valt ook de be
werking vall de reeds door ons vermelde: Bijdragen tot de rege
ling van de administratieve rechtspraak, waarbij hij zich mocht 
verheugen in de door hem hoog gewaardeerde medewerking van 
Mr. OPPENHEIM. 

Over den inhoud van dit belangrijk geschrift, waarin alle vragen 
die bij de instelling vnn de administratieve rechtsspraak zich zouden 
kunnen opdoen, met groote nauwkeUl'igheid en zaakkundig worden 
besproken, kan ik hier niet uitweiden. Waarom RÖELI, den eersten 
ledigen tijd die na vele jaren voor hem beschikbaar kwam benutte 
om juist deze stof te behandelen, is gemakkelijk verklaarbaar; hij 
was nog steeds zoozeer overtuigd van de dringende noodzakelijkheid 
der invoering van de administratieve rechtsspraak , dat hij. na in 
zijn boek de denkbeelden van verschillende schrijvers aangaande de 
wijze van hare invoering sterk te hebben bestreden, met de ver
klaring eindigt, dat hij de. invoering ,op welke wijze dan ook, 
toch Rog liever zoude zien dan het achterwege blijven dezer vurig 
gewenschte hervorming. 

Had de tijd tot schrijven ·Van boeken RÖELL als Minister geheel 
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en al ontbl'Oken, ook gedurende zijn lidmaatschap der Kamer was 
hij hem zeel' karig toegemeten geworden; hij hao zich dan ook 
moeten vergenoegen met het schrijven van opstellen in weekbladen 
en tijdschriften. Zoo had hij in de Gids het belangrijke boek van 
WEWKER orel' de Noorder Lekdijk Bovendams besproken; in de 
Gemeentestem , de voor de praktijk gewichtige vraag van de betee
keuis van het wOOl·d "onderstand" in de Kieswet behandeld. Zijne 
belangrijkste op,;tellen hadden echter een plaats gevonden in het 
thans niet meer bestaande tijdschrift: Bijdragen tot de kennis van 
het Staats-, Pl'ovinciaal- en Gemeentebestuur in Neilcrland. De door 
RÖET.T. met de hem eigen zorgvuldigheid voor dit tijdschrift be
werkte verhandelingen hebben hunne waarde nog niet yerloren; 
vooral zij ne in den jaargang IS S 2 verschenen beschouwingen aan
gaande het verleenen van concessies en het vaststellen van regle
menten voor tmlllwegen, trokken zeer de aandacht; men vergete 
hierbij lliet, dat deze beschouwingen een onderwerp van wetgeving 
betroffen in die dagen nog zoo goed als nieuw. Nog verdient het 
hier vermelding dat HÖE1.J. in 1871 , naar aanleiding der voorstellen 
van het Engelsche parlementslid MUNm1.I,A, de instelling van scheids
rechterlijke Collegies voor geschillen tusschen wel'kiedeJl en patroons 
in een Rapport in zake een: zestal vragen van het Hoofdbestuur 
der Vercelliging tot bevordering van Fabriek- en Handwerks
nij verheid in Nederland betreffende den urbeidsstand, tot een 
onderwerp van overweging had gekozen. Het kan tot bewijs strek
ken hoe niet alleen zuiver rechtsgeleerde, maar ook maatschappe
lijke vraagstukken aan RÖEI.J. belangstelling inboezemden. 

Het zal aan deze vergadering niet behoeven herinnerd te worden 
dat RÖELJ., in December 1901, alhier heeft herdacht het overleden 
lid onzer Academie, Mr. G. DE VRU:S, in een uitvoerige en hoogst 
belangrijke rede, die volgens de eigen verklaring des sprekers ook 
een daad van piëteit was. lh V RIES had tot de vrienden van 
RÖEI,I:S vader behoord en had in later jaren die vriendschap op 
den zoon overgebracht, dien hij in den aanvang van zijn ambtelijke 
loopbaan vaak met raad en daad had bijgestaan. Naast erkentelijk
heid spreekt even wel ook hooge waardeering in deze redevoering. 
Hoe kon het anders? DE VRIES, die door noeste vlijt, trouwe 
plichtsbetrachting en den ernst van zijn wetenschappelijk onderzoek 
zich de hooge plaats had verworven in staat en maatschappij, die 
geen mensch hem betwistte, had moeielijk een oprechter lofredenaar 
kunnen vinden dRn RÖEI,L, die door leven en arbeid getoond had 
juist deze eigenschappen zoo hoog te waardeeren. 

Met hetzelfde gevoel van warme vercering dat RÖEU:S pen bestierde 
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toen hij DE V RlES herdacht, had hij een tiental jaren vroeger op 
verzoek der N ederlandsche Maatschapp~i van Letterkunde de levens
sehet..~ geschreven van een anderen ouderen vriend Mr. VERNIERS VAN 

DER LOEFF. Allen die dezen buitengewoon begaafden man gekend 
hebben zullen allereerst de herinnering hebben bewaard aan het 
zeldzame redenaarstalent in welks bezit h~j zich mocht verheugen. 
Hooger nog dan deze ook dool' RÖELJ, bewonderde gave, waardeerde 
hij in V ERNIERS VAN DER LOEFF, dien hij in het College van Gede
puteerde Staten van Zuid-Holland gedurende zijn Griffierschap, in 
de rrweede Kamer als ambtgenoot had leerell kennen, den vluggen, 
scherpzinnigen geest en de uitgebreide wetskennis die hem in staat 
stelden om de juiste oplossing der ingewikkeldste rechtsgeleerde 
vraagstukken aan te wijzen dikwijls nog eer het hoofdbreken van 
zijne mede-arbeiders hen het juiste punt waarop het aankwam had 
doen vinden. 

Van dit uitstapje op het veld van RÖEU: sletterkundigen arheid 
waartoe de beschouwing zijner jaren van rust ons onwillekeurig 
verlokte, moeten wij tot zijn levensloop terugkeeren. Met zijne 
verkiezing, in zijn oud district Utrecht, voor de Tweede Kamer, in 
Juni 1901,. begint een nieuw en gewichtig tijdperk in RÖELL'S 

leven. Van 1901 tot 1905 nam hij een levendig aandeel in den 
strijd der linksche partijen tegen het ministerie KUYPER, nadat 
de verkiezingen van Juni 1905 de meerderheid weder Mn de 
rechterzijde had ontnomen plaatste de rrweede Kamer in hare 
eerste zitting, in September, RÖEJ.L bovenaan op de voordracht 
voor het voorzitterschap. Zijne benoeming liet zieh natuurlijk niet 
wachten. 

RÖEI,J. is in -vele opzichten een voortreffelijk voorzitter geweest; 
vooral· heeft hij bij de vervulling van zijne moeilijke taak zich onder
scheiden door buitengewone plichtsbetrachting. Geen ambtsbekleeder 
is meer blootgesteld aan den beoordeelenden blik van de natie dan de 
voorzitter del' Tweede Kamer wiens ambtelijke werkzaamheden bijna 
alle in het openbaar worden verricht; de strengste beoordeelaar zoude 
echter moeilijk aan RÖEI,L hooger eischen hebben kunllen stellen da~ 
die hij zichzelven hud gesteld. 

RÖELL achtte het plicht om nimmer den voorzittershamer uit 
handen te geven dan alleen wanneer hij in de feitelijke onmoge
lijkheid verkeerde om in de Kamer tegenwoordig te zijn. Hij zat 
derhalve aan zijn zetel vastgeklonken eIken zittingsdag van 11 uur 
tot in den laten namiddag; voorts, gedurende de behandeling der 
Staatsbegrooting, in November en December geregeld om den anderen 
dag nog des avonds· van 8 tot 11 uur en vaa~ later. en eindelijk 
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ook op andere avonden wanneer dit tot afdoening" eener zaak ge
wenscht scheen. Zijn krachtige geest en zijn sterk lichaamsgestel 
werden door dezen inspannenden arbeid Îl1derdaad op een te zware 
proef gesteld. RÖELT, werd er door zijne vrienden herhaaldelijk op 
gewezen dat hij veel meer deed dan in redelijkheid van hem kon 
geëischt worden, en dat in de meeste buitenlandsche parlementen 
de voorzitters een helangrijk deel hunner taak aan de ondervoor
zitters ter vervulling plegen over te laten. Zijn antwoord luidde 
dan altijd, dat h\i het niet met zijn geweten kon overeen brengen 
om het voorbeeld zijner huitenlandsche collega's, die onder een 
andere wetgeving leefden, te voIgeIl. Zoodra in de wet gesproken 
werd van ondervoorzitters der Kamer, mocht de voorzitter van bunne 
diensten gebrüik maken, lllaar hier te lande was dit niet het geval; 
de Nederlandsche Grondwet kende geen ondt>rvoorzitters, alleen gaf 
het Reglement van orde der Tweede Kamer aan, wie bij ontsten
tenis van den voorzitter hem moest vervangen. Hieruit leidde RÖET.J. 
af dat het in deu geest der Nederlandsche staatsinstellingen lag dat 
de Voorzitter der Tweede Kamer zijne taak altijd zelf vervulde 
zoolang hij daartoe in staat was en dat hij derhalve in str~id" met 
dien geest handelde zoo dikw~ils h~j een ander op zijn stoel deed 
plaats nemen terwijl h~i zelf aanwezig had kUl1lleu zijn. Een zoo 
zeldzaam voorbeeld van gestrenge plichtsbetrachting werd llatuurlijk 
in de Kamer hoog gewaardeerd; even~eer RÖEI,J,'S volkomen onpar
tijdigheid en zijne nauwgezette handhaving van het Reglement van 
orde der Kamer. 

Aan RÖELT:S voorzitterschap werd een einde gemaakt door zijne 
niet-herkiezing bU de algemeene verkiezingen van 1909; de aan
zienlijke meerderheid die deze verkiezingen aan de rechterzijde deI' 
Kamer gaven zoude echter - ware RÖEI.I, herkozen - 11aar waar
schijnlijkheid hem niet de eerste plaats op de aanbevelingslijst voor 
\'oorzitter hehhen gegeven.· 

De uitslag dezer verkiezing in bet eerste district van Utrecht 
in 1909, waarbij RÖET,L in de minderheid bleef tegenover een 
achtenswaardig maar op staatkundig gebied volkomen onbekend 
man griefde hem zeer en maakte in het geheele land grooten 
indruk. Het was aan de deskundigen volmaakt goed bekend dat 
in RÖEI,L'S district, voornamelijk tengevolge van den aanwas der 
socialistische partij. zijne staatkundige geestverwante11 niet meer de 
meerderheid hadden. Men hoopte echter dat zijne hooge staat
kundige stelling en zijn persoonlijk aanzien hem althans bij een 
herstemming stemmen zouden bezorgen waarop geen ander vrij
zinnige candidaat kon rekenen. RÖEI.I, bleef lang aarzelen of hij 
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de candidatuur zoude aanvaarden; toen hem evenwel de verzeke
ring werd gegeven dat het district, indien hij zich terugtrok, 
voor de vrijzinnige partlj verloren zoude zijn, achtte hij het plicht 
om zich niet te onttrekken. 'roen hij twee en dertig jaren vroeger 
voor de eerste maal met de Utrechtsche kiezers in aanraking was 
gekomen, had hij uitdrukkelijk verklaard niet gekozen te willen 
worden als lid eener partij; het karakter der staatkundige partijen 
en de verhouding tussehell de kiezers en de volksvertegen woor
digers had sinds dien tijd een zoo belangrijke wijziging ondergaan 
dat een dergelijke verklaring in 1 HOU tot de onmogelijkheden 
behoorde. Toch stelde HÖELT, er prijs op, dat men zoude weten 
dat de volslagen vrijheid en onafhankelijkheid der gekozenen tegen
over hUlllle kiezers door hem Jlog altijd lil et volle overtuiging 
werd gehuldigd. In een openbare vergaderilIg vau kicl'.crs te Utrecht 
in die dagen gehoudell zeide hij: Bepaalde beloften op welk stuk 
ook wil ik niet doen; indien men dit beslist wellscht JIloet men mij 
niet kiezen. Eigenlijk bedoelde deze verklaring in ecnigermate gewij
zigden vorm hetzelfde als die van 1877. 

Nog eellmaal keerde HÖEr.L in de Staten-Generaal terug en wel 
in I UlO, toen de Provinciale Staten vun Noord-Holland hem tot 
lid del' Eerste Kamer kozen. Tocn de tijding dezel' verkiezing hem 
bereikte vcrkeerde hij ill groote zorg over zijnc cehtgenootc, die zeer 
lijdende WHS en ook eenige jdagen later hem ontviel. Deze slag trof 
hem zwanJ', hij dl'Oeg evenwel zijne smart met bewonderenswaardige 
kalmte. In zijn persooIdijk eH huiselijk leven hracht hij een groote 
verauderillg. Zijne ruime eu fraai ingerichte woning op de Heeren
gracht waar hij uls luinister de gulle gastheer van velen was geweest, 
had voor hem als eenzamen weduwnaar geen bekoring meer.· Hij 
verliet haar voor een huis op de Koninginnegracht, waarin hij gedurende 
de eerste jaren van zijn verblijf te 's Gravenhage gewoond had en 
waar het hem goed deed de herinueringen aan zijn vroeger echtelijk 
geluk terug te vinden. 

Intusschen 'hadden de afmattende inspanning tlIl de druk der 
smart RÖl<:u, zeer aangegrepen. Bij den eersten oogopslag werd men 
dit niet gewaar, want RÖKJ.T, was veeleer de man om dit te verbergen 
dan om het te doen blijken; zij die hem meer van nabij en her
haaldelijk konden waarnemen bij zijnen arbeid liet.en niet na' om 
hunne bezorgdheid uit te spreken. Het meest merkbaar was de ver
zwakking vlln zijn gezichtsvCI:mogen, hij liet zich zelf nooit daarover 
uit, beschouwde die blijkbaar als een kleinigheid en ging voort met 
alle stukken die hem werden voorgelegd zelf te lezen, hoe moeielijk 
hem dit somtijds mocht vallen. Zoo ondermijnde hij meer en moor 
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zijne krachten. Als Minifolter had hij eens bij een staatkundige ge
dachtenwisseling gezinspeeld op het Latijnsche spreekwoord dat in 
het Hollalldsch luidt: "laat mij verteerd worden als ik maal' nuttig 
ben geweest". Dit: terar dum prosim, bleef RÖEU'S leuze tot z~inen 
dood - voora] in zijne laatste jarell. 

In 191 2 bood de Regeering de dool' ovm'lijden opengevallen 
betrekking van Onder-voorzitter van den Haad van State aan RÖELL 

aan, hij waardeerde deze hooge onderscheidÎllg zeer, te meer omdat 
zij van de zijde zijner staatkundige tegenstanders kwam. Ware hij 
met den staat z~iner gewildheid alleen' te rade gegaan, dan zoude 
hij zeker het hcm aangeboden amht niet hchben aanvaard, met het 
OC)g op 's lands belang achtte hij het zijn plicht Oll! niet te wei
geren. Ook trok hem de gewichtige arbeid van den uieuwen werk
kring zeer aan. 

RÖEr,L vervulde deze betrekking zoonis hij alle vorige had vervuld 
die hem waren toevertrouwd geweest, met onberispelijke nauwge
zetheid. en dllS met inspanning van alle krachten - maar zijne 
krachten bleken zeer geslonken te zijn en hij ging steeds voort met 
die uit te putten. 

In den voorzomer van 1 !)14. had RÖELL een kort buitenlandsch 
verlof genomen om in de Zwitsersche berglucht nieuwe krachten 
op te doen. Schijnbaar uitgerust hervatte hij zijne ambtsbezigheden 
met den gewonen ijvel·. 

Kort ua zijne terugkomst had te Sel'8jewo de I'8mpzalige dubbele 
vorsteumoord plaats; op het vernemen van deze treurmaal' riep 
Röm,L dadelijk uit: N II komt er zeker oorlog. Zijn woord werd, 
helaas 1 bewaarheid, maar hij zelf hleef gespaard vonr het leed om 
de door dezen oorlog veroorzaakte ellende te beleven. Op 10 Juli 
voelde hij zich zeer onwel, ua het uoodigste aan den Raad van 
State te hebben afgedaan, ontbood hij zijn rijtuig om zich naar 
zijn geneesheer te begeven. Onderweg stapte hij nog even af aan 
het Ministerie van Billnenlandschc Zaken om een der ambtenaren 
vun de afdeeling Onderwijs over een universiteitsbelang te spreken. 
Zijne lnatste ambtelijke bemoeiing strekte nog ten bate zijner geliefde 

. Utrechtsche hoogeschool. 
De geneesheer gaf hem dadelijk te kennen dat hij zijnen toestand 

niet licht inzag en schreef onmiddellijk volstrekte rust voor. Den 
volgenden dag openhaal'de zich longontsteking; zorgel~jk, maar niet 
hopeloos, was het oordeel der geneesheeren. In den morgen van 
13 Juli had er een inzinking vall krachten plaats, die alle hoop 
deed verdwijnen. Des namiddags te 3 uur blies de lijder den 
laatsten adem uit. Hij hud den 70-jarigen leeftijd bijna bereikt, 
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zijne vrienden hadden reeds toebereidselen gemaakt om den dag, 
waarop zij hem dAArmede hoopten geluk te wensohen, 21 Juli, 
op te luisteren door eenig huldebetoon. Reeds lagen er dagblad
artikelen gereed, die dien dag zouden verschijnen. Het was anders 
beschikt. De gelukwensch werd rouwklacht, de bloemenhulde lijk
krans cn het dagbladartikel werd grafrede. 

W. H. DE BEAUFORT. 


