Mr. Daam Fockema (1771—1855).

De volgende bladzijden beoogen eenig licht te werpen
op den persoon van Daam Fockema en op den veelbewogen tijd, waarin hij leefde. Het wordt geen levensbeschrijving. Kort na het overlijden van Fockema heeft Mr.
A. Telting door een zeer verdienstelijk levensbericht een
compleet overzicht gegeven van zijn lotgevallen. Daarnaar
wordt hier dus verwezen.
Sedert het levensbericht van Mr. Telting zijn ongeveer
60 jaar verloopen. Veel, dat toen minder naar voren trad,
trekt thans onze belangstelling. Zoo ten aanzien van den
persoon van Fockema als van den tijd, waarin hij leefde
en van de toen heerschende opvattingen.
Daam Fockema werd 6 Juni 1771 te Dockum geboren
als zoon van den industrieel Johannes Fockema, die een
tichelwerk en een zeepziederij exploiteerde, die tevens Burgemeester was van zijn geboortestad en herhaaldelijk volmacht ten landdage. Van 1780—1787, dus van zijn 9de
tot zijn 16de jaar, bezocht Daam de Latijnsche school. Met
dankbaarheid herdenkt hij later op 60-jarigen leeftijd het
onderwijs van de 18de eeuw. *) Het was — meent hij —
meer dan in 1830 in harmonie met de lichamelijke en
geestelijke ontwikkeling van het kind. In de eerste levensjaren toch treedt het geheugen op den voorgrond en is
l

) Het geldt hier geen lofrede op het „Volksonderwijs" van
de 18de eeuw, maar een herdenking van het goede in opvattingen en beginselen, welke gehuldigd werden bij het onderwijs
van de meer gegoeden. Dezen bezochten in den regel niet de
gewone school, wel de Fransche school, Latijnsche enz.
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voor het hoogere vermogen van den geest — het begrijpen
— nog minder plaats. Daarom was het een goede gewoonte met het werktuigelijk van buiten leeren te beginnen,
het geheugen te oefenen en te versterken, gegevens in den
geest vast te leggen, waarmee later kon worden gewerkt.
Een standpunt dat ook Jacob van Lennep verdedigde, toen
hij kort voor zijn overlijden (1869) een vergelijking instelde
tusschen het onderwijs van zijn jeugd en het onderwijs
van zijn kleinkinderen.
Het onderwijs, hetwelk de jeugdige Daam op de Dockumsche Latijnsche school genoot, zal waarschijnlijk een
zeer beperkten omvang hebben gehad. Van het Grieksch
werd destijds weinig werk gemaakt. Men werd daarin
slechts even binnengeleid zonder tot verdere pretentie te
komen, dan dat het terrein was verkend. *)
Nieuwe talen werden waarschijnlijk op de Dockumsche
school niet onderwezen. Fockema blijkt later goed vertrouwd met Fransch en Duitsch (niet met Engelsch). Allicht is die kennis te Groningen verworven. Naast het
Latijn werden geschiedenis en aardrijkskunde onderwezen.
Op dit alles werd aan de Groningsche akademie voortgebouwd. De eerste drie jaren werden namelijk uitsluitend
voor litterarische studiën besteed.
De kennis van het Latijn zal zeer grondig zijn geweest
en de Latijnsche schrijvers vervulden een plaats in het
leven van Fockema. Hij noemde zich later een man van
de 18de eeuw en als een ontwikkeld man uit die periode
stonden hem in zijne wisselende levensomstandigheden
telkens toepasselijke gezegden van Romeinsche schrijvers
voor den geest. In de volgende bladzijden zal daaruit
soms iets worden aangehaald. Zonder twijfel zal op later
leeftijd een kritische blik de leemten in het genoten onder') Tegenover den in 1830 groeienden omvang van de stof van
het onderwijs (onbeteekenend tegenover thans) ziet D. F. groot bezwaar. Noodig is het goed weten en het goed begrijpen. Halve
kennis bederft verstand en karakter, leidt tot oppervlakkigheid
en het uiten van onbegrepen phrases.
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wijs hebben bespeurd. De zienswijze daarover wordt echter
niet medegedeeld. Voorop stond stellig de dankbaarheid
dat te Dockum was duidelijk gemaakt wat onder weten
en onder begrijpen was te verstaan, dat sommige nuttige
kennis was verschaft, doch dat bovenal de weg tot kennen
en begrijpen helder was aangewezen en dat daarbij was
gekweekt die geest van orde, die Fockema steeds is bijgebleven en hem kracht heeft gegeven. l)
Het jaar 1787 bracht een zware ramp over het ouderlijk
huis te Dockum. De Vader — in de patriottische woelingen
betrokken — werd in Oct. 1787 na de komst der Pruisen
in preventieve hechtenis gesteld om tot Maart 1789 te
Leeuwarden gevangen te blijven.
In 1793 in de rechten gepromoveerd, vestigt Fockema
zich te Leeuwarden als advocaat. Hij blijft in die functie
tot 1802, daaraan — naar toenmalige gewoonte — combineerende het ambt van notaris. Bijna onmiddellijk doet
*) In korte trekken is te vermelden wat het liberale lid der
Tweede Kamer in 1830 dacht over het volksonderwijs in het
algemeen. Voor het volksonderwijs moest op den voorgrond
staan de vorming tot zedelijke en maatschappelijke plichten.
Daarnaast zooveel mogelijk het onderwijs in lezen, schrijven en
rekenen.
Voor de meer gegoede klassen waren hoogere eischen te stellen, maar verschillende eischen in verband met den te kiezen
levensloop. Aan kinderen uit de arbeidersklasse met buitengewone gaven moest de gelegenheid tot verder ontwikkeling worden geboden. Intusschen moest er vooral naar worden gestreefd
om het verband tusschen vraag en aanbod zoo weinig mogelijk
te verbreken. Men moest voorkomen een overvoerde markt van
krachten, die slechts voor een bijzondere bestemming geschikt
waren.
En telkens weer wordt gewaarschuwd tegen onpractische opdrijving van het onderwijs, leidende tot oppervlakkig en gebrekkig kennen. Hierdoor zouden ongelukkige menschen worden
gevormd, die zich niet thuis voelen op hun plaats in de maatschappij, die haken naar openbare bijeenkomsten en vervreemden
van de stille werkzaamheid in den huiselijken kring.
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hij ook op bescheiden wijze den eersten stap op zijn staatkundige loopbaan door op 23-jarigen leeftijd in de Staten
van Friesland op te treden voor Oostergoo. Intusschen
nadert de omwenteling en Fockema — die zich bij zijn
practijk wenschte te bepalen — excuseert zich voor een
herkiezing tegen 1795. Ook onthoudt hij zich geheel van
het bezoeken der leesgezelschappen (politieke clubs).
De Franschen rukken Nederland binnen, de Stadhouder
is 19 Januari 1795 naar Engeland gevlucht. Den 24sten
Januari wordt Fockema op straat aangesproken door den
Ouden Heer Klaas Oenes Gorter, die hem zegt dat de
naderende revolutie in handen van heethoofden dreigt te
komen, dat het daarom noodig is, dat het meer bezadigde
element en de menschen van den „fatsoenlijken stand"
zich ook in de leesgezelschappen gaan vertoonen. De
jonge advocaat acht zich verplicht zich aan dien drang
over te geven en verschijnt 26 Januari voor het eerst
onder de politiseerende burgers.
Alvorens nu nader in te gaan op het persoonlijk optreden
van Fockema is het noodig even een blik te werpen op
de positie van het oogenblik.
Willem V was vertrokken na te vergeefs een beroep op
het volk te hebben gedaan tot gewapenden tegenstand
tegen de aanrukkende Franschen. Te vergeefs ook zeker
in Friesland. Een Oranje-partij, die bereid was eenige
persoonlijke offers te brengen, ontbrak blijkbaar ook in
het Noorden. In Zeeland hadden de staten gecapituleerd,
d. i. de bestaande regeering had in overleg met de Franschen de verandering van regeeringsvorm bewerkt, terwijl
vele leden der regeering onder gewijzigde titulatuur in
functie bleven. De Friesche machthebbers wilden een
poging wagen osi dit voorbeeld te volgen. De Heeren van
Burmania Rengers, van Andringa de Kempenaer en
van Haren, leden der Staten, vertrokken naar den te Zwolle
commandeerenden generaal ter onderhandeling en deden
zich vergezellen door den notaris P. Wierdsma.
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Te Amsterdam was de revolutie tot stand gekomen 20
Januari en onze groote hoofdstad wilde in alles de leiding
nemen. Er moest spoedig overal een nieuwe regeering zijn
tot vorming van de nieuwe Staten Generaal, die namens
de Vereenigde Provinciën vrede zouden kunnen sluiten
met Frankrijk, hetwelk geacht werd alleen in oorlog te
zijn met den Stadhouder en niet met ons Vaderland.
De nieuwe Amsterdamsche regeering had ter bevordering
der revolutie naar iedere provincie twee afgevaardigden
gezonden, naar Friesland de Heeren de Bordes en van
Ommeren. Deze afgevaardigden traden in overleg met het
Revolutionair Comité te Leeuwarden, gekozen door de
Leeuwarder leesgezelschappen.
Toen men nu te Leeuwarden vernam, dat de drie Statenleden naar Zwolle waren vertrokken, werden deze Heeren
spoedig gevolgd door een commissie, afgevaardigd door
het Comité Revolutionair in overleg met de Amsterdammers. Zij gingen met het plan om de voornemens der
Statenleden te verijdelen.
Doch keeren wij terug tot D. F. Hij ontving 29 Januari
de volgende uitnoodiging:
„Burger!
Op order van den Pres.
word
U.E. verzocht voor drie uur ten
huize van den coffij-schenker Tjallingii."
Aan deze uitnoodiging gevolg gevende, werd hij bij den
koffieschenker ontvangen door het uit 5 leden bestaand
revolutionair comité onder leiding van den burger Borgrink. Met hem verschenen de burgers Sybouts en Eringa.
De drie bleken door de leesgezelschappen te zijn benoemd
tot aanvulling van het Comité.
Burger Sybouts, over de zaak ingelicht, weigerde medewerking en vertrok. Burger Eringa accepteerde het mandaat en nam zitting. D. F. wilde geen zitting nemen, maar
had er niet tegen om wat „met de burgers te blijven
praten".
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De door hem gemaakte aanteekeningen wijzen er op, dat
hij is begonnen met een zwijgende rol te spelen, dat hij
de burgers heeft laten spreken en dat hij daarbij veel onbekookts en wilds heeft gehoord.
Ten slotte werd gevraagd wat burger Fockema er wel
van dacht.
Men had gezegd, dat het plan zoude bestaan om het
geld uit de landskantoren (de schatkist) gedurende den
nacht buiten Friesland weg te voeren, de aanloop voor
het plan om zich zelf van het geld meester te maken. De
candidaat voor het Comité Revolutionair kwam hier dadelijk een spaak in het wiel steken. Hij zeide „overtuigd te
zijn van de goede zorg van de Staten voor Js Lands penningen".
Men had gesproken van het removeeren van de Staten
enz. D. F. stelde de vraag of dat Leeuwarder gezelschap
zich bevoegd rekende voor geheel Friesland op te treden
en wat men wel dacht o. a. van de militairen. Zouden
dezen wel accoord gaan met de „burgers", die bij den
koffieschenker vergaderden ?
De „burgers" waren nu allicht eenigermate tot meerdere kalmte gebracht. D F., die reeds te voren een bezoek had gehad van den Heer P. A. Bergsma, lid van
Gedeputeerde Staten, en met dezen stellig de positie had
besproken, was waarschijnlijk tot de overtuiging gekomen,
dat de capitulatie — zooals men die van regeeringszijde
beoogde — niet wel mogelijk was. Hij teekent aan dat
hij — niet instemmende met het plan Borgrink — het
noodig vond een andere richting te verzekeren aan de
samenwerking der ingezetenen tot bevordering der revolutie. Met deze zaak vervuld bezocht hij 3 Februari den
Heer E. M. van Beyma1) van Sweins en ds. Joha van
*) Jhr. E. M. van Beijma was de meer gematigde broeder van
Coert Lambert van Beijma, den bekenden patriot. Hij woonde op
Kingmastate onder Sweins en was van 1816 tot zijn overlijden
in 1825 grietman van Franekeradeel. Dekamahuis te Franeker
werd door hem vermaakt aan de grietenij tot een grietenijzetel.
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Reitsum. Aan deze Heeren deelde hij mede zijn plan tot
provinciale revolutie. De beide Heeren waren juist zelf
van die zaak vervuld en sloten met D. F. een soort driemanschap, hetwelk het bestaande revolutionair comité tegen
5 Februari 's avonds tot een samenkomst uitnoodigde.
Daar hield D. F. zich op den achtergrond en deden van
Beyma en Joha het voorstel tot een geleidelijke revolutie
in overleg met de Staten.
Het voorstel werd aangenomen. Met buitengewonen
spoed werd de medewerking van de provincie verkregen
en reeds 7 Februari was het Comité Revolutionair Provinciaal van 32 leden samengesteld. Tot de leden behoorden
van Beyma en Joha, terwijl aan D. F. — die geen lid was
— de functie van secretaris werd opgedragen.
Het plan van D. F. om den invloed der Leeuwarder
heethoofden te breken door oplossing van het oorspronkelijk comité in een grootere provinciale vergadering was
geheel gelukt. Ook de beoogde samenwerking met de
gezaghebbers van het oogenblik. In de notulen van Gedeputeerde Staten wordt in die dagen telkens melding
gemaakt van gepleegd overleg. Aan de militairen wordt
last gegeven zich te gedragen naar de orders van het
Comité Revolutionair en wanneer velen te Bolsward van
de Revolutie niet gediend schijnen te zijn en onder het
zingen van „Oranje Boven" een dreigende houding aannemen, dan geven de Gedeputeerde Staten order aan den
Generaal de Gumoëns (Zwitser) om troepen naar Bolsward te sturen, de orde te herstellen en de aanleggers der
onlusten te arresteeren. (12 Februari).
Ook wordt door de Staten gunstig beschikt op een verzoek van het revolutionaire comité om geld. (13 Februari).
Nemen wij echter met de notulen van den secretaris
een kijkje in de vergadering van het C R. Pr. De eerste
openlijke daad zoude zijn het wegjagen van de Leeuwarder
stadsregeering. Daarna revolutie in de 10 overige steden
en in de 30 grietenijen. Tot besluit het wegjagen van de
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staten. Dit laatste moest bewaard worden tot slotscène,
omdat men — om ongeregeldheden te voorkomen — bij
de revolutie in de verschillende steden en dorpen noodig
had de broederlijke samenwerking van het Revolutionair
Comité met de tegenwoordige gezaghebbers.
De vergaderingen van het Comité werden gehouden op
het stadhuis. De presideerende Burgemeester had — daartoe
aangezocht — een kamer voor het Comité beschikbaar
gesteld. Wij zien in deze regeling misschien niet ten onrechte den invloed van den secretaris, die een ordelijke
bestuursverandering beoogde en die de beethoofden tot
bedaren wilde brengen. Wanneer men toch zetelde in het
Stadhuis, wanneer men dronk de regeeringskoffie, wanneer
men rookte de regeeringstabak, dan zoude onder die omstandigheden de wildheid aanmerkelijk worden getemperd.
De secretaris heeft van de vergaderingen zorgvuldig
notulen gehouden en — hoewel hem dit nieuw was —
gestreefd naar het volgen van de daarbij toen gebruikelijke
terminologie.
Wij lezen van de vergadering van 9 Februari Î795 ten
Stadhuize gehouden, ongeveer het volgende:
„Besloten tot het effectueeren der stadsrevolutie op morgen 10 Februari — Gecommitteerden van de rnunicipaliteit
van Amsterdam begeeren met het Comité te besogneeren
en eenige plans te communiceeren. Wordt besloten dit
verzoek te accordeeren. — Intusschen sisteerde voor de
vergadering een commissie uit de burgerij, de welke insteerde ten spoedigste te willen revolteeren".
Aan de commissie uit de burgerij wordt medegedeeld
dat de revolutie is bepaald op morgenochtend 11 uur,
waarop de commissie bevredigd vertrekt.
10 Februari is dus de groote dag voor de Leeuwarder
stadsrevolutie.
Het Comité vergadert ten stadhuize 's morgens om 8 uur.
Burger Kroon wordt gecommitteerd naar den Presidee-
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renden Burgemeester om dezen te verzoeken tegen 11 uur
den raad samen te roepen. De Burgemeester geeft gevolg
aan dit verzoek.
Een commissie uit het Comité treedt de raadzaal binnen.
De burger Borgrink houdt een toespraak tot de stadsregeering, die hem en zijn gezelschap vier dagen lang zoo
gastvrij op het stadhuis had ontvangen. Borgrink zegt
o. a. het volgende:
„Burgers!
Het is ulieden bekend hoe gij op een wijze, die voor
een Burgerij, welke hare waarde gevoelt, ondragelijk is,
tot deze uwe betrekkingen gekomen zijt".
Hij zegt namens de burgerij „dat zij in deze verlichte
dagen niet langer door ulieden wil of kan worden vertegenwoordigd of geregeerd. Dat gij dus van uwe regeeringsposten wordt ontslagen".
De Burgemeester Viersen antwoordt hierop: „Wij hebben u gehoord en verlaten onze zitplaatsen".
Hierop volgde het installeeren van een nieuw stadsbestuur, het dansen om den vrijheidsboom met in het wit
gekleede „jeugdige burgeressen" enz.
De volgende dagen worden besteed aan het revolteeren
in de 10 overige steden en in de 30 grietenijen. Gedeputeerde Staten werken aan alles braaf mede, geven de vereischte instructies aan de militairen.
De 21ste Februari is bestemd voor de slotscène. De
Staten zijn samengekomen om volgens afspraak het Revolutionair Comité te ontvangen. Burger Borgrink treedt
weer naar voren. De dagen van kalm overleg zijn voorbij.
Terwijl Borgrink staat tegenover de vergadering van „Edel
Mogenden" stijgt het revolutionaire bloed hem naar het
hoofd en met een donderende toespraak verkondigt hij
aan de „tirannendienaars", dat zij zich van het gestoelte
der eere hebben te verwijderen.
Zoo eindigde de geleidelijke revolutie in overleg met de
Staten naar het plan van het driemanschap. Het Comité
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Revolutionair Provinciaal werd den zelfden dag ontbonden.
Een gezelschap van zeer gematigde mannen wordt aangesteld als Commissie om de functie van Gedeputeerde
Staten over te nemen. Hun eerste werk is de zorg voor
de geldelijke aangelegenheden. De Friesche Minister van
Financiën (Commissaris-Generaal) M. P. D. van Sytzama
van Rinsma State te Driesum en diens adjunct Van Sminia
treden binnen, erkennen de nieuwe regeering en worden
in hunne functie gehandhaafd op den eed vroeger bij het
aanvaarden van hun ambt afgelegd.
De vrees van het bij den koffieschenker Tjallingii vergaderd Leeuwarder-Comité als zoude het landsgeld worden
verduisterd, is niet bewaarheid. Het nieuwe bestuur heeft
het gevoelen van D. F. overgenomen, toen hij tegenover
de burgers had verklaard overtuigd ie gijn van de goede
ssorg van de Staten voor 's lands financiën.
De geleidelijke revolutie in overleg met de Staten maakt
zeer den indruk van een vermakelijk blijspel, waarbij de
deelhebbers zich voor tijdgenoot en nageslacht belachelijk
hebben gemaakt. Een blijspel, voor zoover het mede door
den 23jarigen D. F. is geprovoceerd, veel gelijkende op
een aan zijn leeftijd passende onschuldige studentenstreek.
Toch zoude men hiermee de zaak verkeerd beoordeelen.
Het te Leeuwarden machtige Jacobijnsche element werd
in 1795 door een handig optreden van D. F. en van het
bovenvermeld driemanschap geneutraliseerd door oplossing in een provinciaal Comité van gematigde gevoelens.
Ditzelfde Jacobijnsche element kwam in 1796 door een
nieuwe provinciale revolutie tot heerschappij.Y) Het vereischt een afzonderlijke studie om den aard van dit nieuwe
bewind goed te overzien. Uit een oppervlakkige kennisneming van de bronnen bij Colenbrander enz. blijkt ech') De groote meerderheid van Friesland was in 1795 en 1796
federalist. De nieuwe revolutie in 1796, waarbij de Jacobijnen
aan het roer kwamen, werd aangestookt door den Franschen
gezant te den Haag, Noël, in overleg met het Directoire te Parijs
en door de Hollandsche Unitariërs.
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ter spoedig, dat de Jacobijnsche periode is geweest een
tijdvak van de ergste schandalen, van roof en diefstal,
van gevangenzetting van de beste burgers. Zelfs bloed
schijnt er gestroomd te hebben. De bevelhebbers van de
Fransche troepen in Friesland krijgen van tijd tot tijd
last om te groote uitspattingen van de Jacobijnen tegen
te gaan.
Was ons driemanschap in Februari 1795 niet opgetreden, was vóór den intocht der Fransche troepen aan de
Jacobijnen de vrije hand gelaten, dan zoude het waarschijnlijk gekomen zijn tot een bloedigen burgeroorlog.
De Jacobijnsche machthebbers deden een poging om
ook sommige Friesche vc-lks-representanten naar het Blokhuis te brengen, o. a. E. M. van Beijma. Te den Haag
wilde men echter deze mannen niet uitleveren. Wat D. F.
betreft, hij ontving eenmaal (volgens zijn aanteekeningen)
bezoek van een hem onbekend persoon hem waarschuwende, dat hij 's nachts om twaalf uur zoude worden
gearresteerd. Hij schrijft, dat hij daarom eerst kwartier
over twaalf naar bed is gegaan en — slapen gaande — vóór
zijn bed alles klaar heeft gelegd om voor de gevangenis
gereed te zijn.
De jonge advocaat wijdde zich echter geheel aan zijn
practijk en bemoeide zich volstrekt niet met politiek. Daarom is het waarschijnlijk dat hij niet werd gearresteerd en
met rust is gelaten. Alleen werd hij bij de zoogenaamde
zuivering der kiezerslijsten gequalificeerd als „een onwaardig lid der maatschappij" en als zoodanig van de kiezerslijst geschrapt.
Den 21sten Juni 1798 volgde voor „het onwaardig lid
der maatschappij" de rehabilitatie.
De nieuwe Haagsche regeering (na de door Daendels
12 Juni 1798 bewerkte revolutie) heeft de „burgers" Sloet
van Oldruitenburg en D. H. Beucker Andreae afgevaardigd om het Jacobijnsche bestuur te ontslaan, een nieuwe
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regeering van Friesland aan te stellen, het zoogenaamde
„Intermediair Administratief Bestuur van het voormalig
gewest Friesland." De Jacobijnen waren vervangen door
de „onwaardige leden der maatschappij". Naast E. M.
van Beijtna zat D. F. als secretaris,
„Toont" zegt Sloet in zijne installatie-rede, „hoe eerlijke
mannen, wien het heil van 't Vaderland bovenal ter harte
gaat, grieven en onheilen door burgertwisten veroorzaakt,
kunnen vergeten. Grootmoedig U verheffende boven alle
voormaals bestaan hebbende partijzucht — zoo doende
Burgers! zal de Natie, zal het dankbaar nageslacht mede
uwe namen plaatsen onder die van hen, welke kalmte,
eendracht en volksgeluk aan het geschokte Vaderland hergaven! waartoe de Voorzienigheid zijn zegen verleene".
Na deze toespraak deed de secretaris de burgers uitgeleide tot „hun logement". (Notulen Dagverhaal.)
De nieuwe Gouvernements-secretaris zal zich zeker hebben verheugd, dat het bestuur van Friesland in meer bezadigde handen overging. De "periode van zijne functie
als secretaris en later van zijne functie als lid van het
departementaal bestuur van de Eems was voor den nog
jongen advocaat een zware tijd. lederen dag werd vergaderd en het tegelijk waarnemen van de practijk als
advocaat en notaris schijnt een overstelpende drukte te
hebben gegeven.
De nieuwe regeering, waarin D. F. gedwongen (dit is
genotuleerd) optrad had waarschijnlijk tot zekere hoogte
zijne sympathie, maar was toch de huldiging van staatkundige beginselen, die bij hem geen instemming vonden.
Het bleef een nederlaag van het federalisme.
Vragen wij ons nu: Wat was het federalisme van D. F.?
Colenbrander noemt de federalisten „de uiterste rechterzijde van het Bataafsche Nederland". Ter rechterzijde dus
van de moderaten met R. J. Schimmelpenninck, den lateren
raadpensionaris. Daar intusschen federalisme een vrij
onbestemd begrip is, heeft het waarde om te weten welke
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beteekenis een in de volle beweging staand tijdgenoot als
D. F. er aan hechtte.
Ik geef hem het woord naar de aanteekeningen van zijn
hand berustende op het Leeuwarder rijksarchief.
„De Friesche federalisten" — zegt hij - „wilden 1ste
een centrale kracht om naar buiten te werken en 2de de
gebreken van de unie wegnemen naar de ondervinding
onder bestaande waarborgen".
Het onder 2 genoemde laat ons in het onzekere ten aanzien van den omvang van bevoegdheden over te dragen
aan de centrale macht.
Veel beteekenis heeft de omschrijving door D. F. van
de leus der 1796 overwonnen federalistische partij, luidende:
„Onderzoekt, raadpleegt de ondervinding voor uw land,
behoudt het goede, waarvan de raderen iverken, en verbeterd kunnen worden.
Neemt het schadelijke en gebrekkige weg en stelt daarvoor in de plaats, na overleg, hetgeen door rede en ondervinding bevonden is nuttig te zijn".
Dit onderzoeken van het bestaande, dit raadplegen van
de ondervinding, dit streven om het goed functioneerende
als een kostbaar kleinood te behouden en te ontwikkelen,
dit alles is uiting van den geest, welke in Duitschland
een von Stein als Staatsman en een von Savigny als jurist
bezielde. In Friesland werd deze geest, die de richting
was van de groote meerderheid van het gewest, in 1796
met van buiten aangebracht geweld onderdrukt,
De eisch van historische ontwikkeling werd later —
zooals D. F. elders aangeeft — in ons Vaderland als bekrompen conservatisme uitgekreten en — zoo ik mij niet
bedrieg — is voor de richting aan welke D. F. gedurende
zijn geheele leven is trouw gebleven, in de 19de eeuw
nooit een partij in Nederland ernstig in het krijt getreden.
De Staatsregeling van 1801 vestigde de hoop op meer
regelmatige en meer blijvende toestanden, waarbij het
gezag en het aanzien der Justitie, hetwelk bij de zegepraal
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der Jacobijnen in 1796 zoo deerlijk had geleden, kon
worden gehandhaafd. Onder die omstandigheden was aan
D. F. de benoeming tot Raad in den Hove van Friesland
welkom. Zelfs meende de 31-jarige thans met dit ambt
zijn levenstaak te aanvaarden, niet vermoedende dat nieuwe
stormen over zijn Vaderland zouden losbreken en dat deze
stormen ook het Hof van Friesland zoude vernietigen.
Het Friesche Hof was een zeer belangrijk college, belast
met de rechtspraak in hoogste ressort, tevens een soort
van Raad van State voor de justitieele wetgeving, 's Hofs
werkzaamheden brachten den Raadsheer veel in rechtstreeksche aanraking met de rechtzoekenden. Wel kon
een procedure tot grooten omslag leiden, maar veel werd
in korte huiselijke conferenties met den Raadsheer bevredigend tot oplossing gebracht.
De wintermaanden van 1808/1809 brachten voor D. F.
een vereerende opdracht. Hij werd met twee leden van
andere Hoven benoemd in een commissie tot het ontwerpen
van de organisatie der rechterlijke macht in het Koninkrijk
Holland, van de vereischte wetten voor het burgerlijk- en
strafproces. In November 1808 werd de opdracht gegeven.
De heeren moesten 1 April 1809 klaar zijn met hun werk.
Aan den gestelden eisch werd voldaan. Bij deze commissie
treedt in het licht het groot verschil van de werkwijze
van toen en nu x).
Thans blijft ieder in zijne woonplaats en komt men van
tijd tot tijd samen voor een vergadering. De Heeren van de
Commissie van 1808 waren 1 December samen te Utrecht
vereenigd, namen waarschijnlijk gemeenschappelijk hun
intrek in hetzelfde hotel en bleven broederlijk vereenigd
tot einde Maart 1809, toen zij in staat waren — na onafgebroken gedachtenwisseling — het werk af te leveren.
Het verblijf te Utrecht was bij de uitnemende onderlinge
verstandhouding van de leden der commissie zonder twijfel
een aangename afwisseling in het leven van den Frieschen
*) Dit staat natuurlijk in verband met het verschil in verkeersmiddelen.
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Raadsheer. Ook werd daar zijn hart gewonnen voor het
Koninkrijk Holland. De persoon van Lodewijk Napoleon,
die te Utrecht resideerde, heeft op de tijdgenooten,die met hem
in aanraking kwamen, een zeer gunstigen indruk gevestigd.
De inlijving van het Koninkrijk Holland bij het Fransche
Koninkrijk, bracht mede de opheffing van het Hof van
Friesland.
D. F. wees de betrekking van lid van het Keizerlijk Gerechtshof te den Haag van de hand (reeds vroeger had
hij bedankt voor een benoeming in het Nationaal Gerechtshof te 's Gravenhage onder Koning Lodewijk Napoleon)
en toen men — meenende dat hij in Leeuwarden wel een
betrekking zoude aanvaarden — hem benoemde tot lid
van de aldaar nieuw opgerichte Rechtbank, verklaarde hij
zich evenmin bereid tot aanvaarding van dit ambt.
In den zelfden tijd valt een incident, hetwelk vermelding
waard is, zoowel om de houding van de Keizerlijke ambtenaren, als om de houding van D. F. Deze laatste was
door Koning Lodewijk Napoleon gedecoreerd met de Orde
van de Unie, welke met de opheffing van het Koninkrijk
Holland was komen te vervallen. In plaats van deze decoratie was nu aan D. F. aangeboden de Orde van de
Reunie. Op de onder zijne nagelaten papieren gevonden
kennisgeving van den prefect, waarbij hij tevens wordt
opgeroepen ter installatie en verzocht wordt zijn voornemen om te verschijnen te berichten, had D. F. geschreven:
„niet beantwoord."
Daarop ontving hij een bezoek van den Secretaris der
Prefecture, hem meldende dat hij een nader schrijven van
den prefect zoude ontvangen en hem tevens aanmanende tot
voorzichtigheid. In den brief van den prefect, waarin antwoord werd gevorderd, werd te kennen gegeven, „dat men
niet anders dan een ruime waarde aan die decoratie
konde hechten."
D. F. wien de annexatie bij Frankrijk zeer tegen de
borst stuitte, was allerminst van gevoelen, dat hij reden
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had ruime waarde aan de Keizerlijke decoratie toe te kennen. Hij antwoordt dat hij den eersten brief had ontvangen,
dat hij den tweeden brief had ontvangen, dat hij niet zoude
verschijnen ter installatie als ridder van de orde van reunie.
Verder: „Daar het Grootmeesterschap der orde van de
Unie onafscheidbaar met de Koninklijke waardigheid
vereenigd was, heb ik de decoratie terstond na de publicatie der vereeniging van Holland met het Keizerrijk
afgelegd en opgehouden mij als ridder te beschouwen."
Den dag vóór het verzenden van dezen brief was hij
aangesproken door Graaf Dirk van Hogendorp (broeder
van Gysbert Karel, generaal in Franschen dienst en vurig
aanhanger van Keizer Napoleon) die hem zeide, dat hij
verkeerd had gedaan door zich buiten openbare betrekkingen te houden en die daarna een gesprek begon over
den gewezen Koning en over Keizer Napoleon.
D. F. begreep dat het zaak was zich op dit oogenblik
niet te verspreken en teekende in 1840 aan: „ik hield bij
dit gesprek voor oogen de evangelische les van oprechtheid
en voorzichtigheid."
Men ziet welke ijverige pogingen de keizerlijke ambtenaren hebben aangewend om relaties aan te knoopen met
iemand, wiens diensten men om het belang van den Staat
begeerde. De prefect laat zich door het niet beantwoorden
van den eersten brief niet afschrikken en zendt een tweede
invitatie. Bovendien moeten zoowel de secretaris als de
Graaf van Hogendorp nog een poging wagen om dezen
koppigen Fries tot andere gedachten te brengen en hem
met het Keizerrijk te verzoenen.
Napoleon werd wel met grooten ijver gediend. Prikkelend
optreden werd echter vermeden tegenover de geannexeerde
Hollanders. Wel was D. F. in zijn woorden voorzichtig
geweest, maar des ondanks werd de weigering van de
ridderorde als een vijandige manifestatie aangemerkt. Men
liet echter den man, die zijne meening deed blijken doch
verder stil zijn weg ging, geheel ongemoeid. Zelfs werd
hij weer in de gelegenheid gesteld de in 1802 verlaten practijk
1
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van notaris en advocaat te hervatten zonder dat hij persoonlijk iets voor zijne toelating behoefde te doen.
In 1822 werd D. F. door de Staten van Friesland gekozen tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Zoo werd hij gebracht op een plaats, die hij niet had begeerd en het viel hem moeilijk te besluiten aan den aandrang van zijne medeburgers om hen te den Haag en
te Brussel te vertegenwoordigen, gevolg te geven. De behandeling der Staatszaken met de Staten-Generaal geschiedde
allerminst naar de inzichten van D. F. Hij kon zich bezwaarlijk voorstellen, dat zijn optreden eenige verandering
ten goede zoude brengen. Hij wilde de poging wagen,
droeg zijn notarieel protokol aan een collega over, beëindigde zijne practijk als adviseerend advocaat en scheidde
van een werkkring, waarin hij zich gelukkig voelde en die
hem een bron was van ruime inkomsten.
Tot goed begrip van D. F.'s parlementaire loopbaan
dient men zich een voorstelling te maken van zijn persoon,
zijne denkbeelden en zijn streven. Ook van het tooneel,
waarop hij verscheen en van den Koning met wien hij in
een pijnlijk conflict geraakte.
D. F. was een liberaal en een met dit adjectief gequalificeerd man zal in vele kringen worden beschouwd als
een vaandrager van revolutionaire beginselen. Ten onrechte.
Wel werden door hem afgekeurd de toestanden in Frankrijk vóór 1789, doch hij was ten volle overtuigd, dat voor
de daar bestaande ziekte genezing zoude mogelijk zijn
geweest zonder omverwerping. Hij prijst den goeden,
helaas zwakken, Koning Lodewijk XVI, die met den Minister Turgot het schip van staat in goede banen had
kunnen leiden, wanneer niet hebzucht en eigenbaat van
heerschende en onrechtvaardig bevoorrechte klassen aan
den Koning zijn steun hadden ontwrongen. De „afschuwelijke" Fransche revolutie wordt beschouwd als het noodzakelijk product van het optreden van twee voor staat en.
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maatschappij verderfelijke elementen aan uiterste rechteren linkerzijde, van uitsluitend eigenbaat zoekende aan den
eenen kant en van doldriftige theoretici aan den anderen
kant.
D. F. is geen philosoof. Hij voelt niets voor de wijsgeeren der Fransche revolutie en beschouwt hun invloed
als een kracht ten kwade.x) Hij is tegen het philosopheeren
op staatkundig gebied. Het strijden voor souvereiniteit
Gods of voor Volkssouvereiniteit beschouwt hij blijkbaar
als een verwarring stichtend gepraat, hetwelk ons afleidt
van de behoeften van staat en maatschappij, als een paradeeren met phrases. Te gevaarlijker, omdat bij dien strijd
ieder welbespraakt man kon optreden, ook al beschikt hij
over geenerlei ervaring. De samenwerking van Vorst en
Volk tot Heil van het Vaderland is hem geen zaak voor
theoretische beschouwingen, maar een zaak van het warme
hart, van gezamenlijke toewijding der beste krachten aan
de openbare belangen, van het in den mensch geplant
plichtgevoel. D. F. is een godsdienstig man, vast geloovende aan de leiding Gods en zich met dit geloof troostende in de dagen van diepe, smartelijke teleurstelling.
Hij ziet dus den mensch en het volk door hooger macht
geroepen den weg ten goede te bewandelen en hij rekent
zich verplicht — met terzijdestelling van eigen belang —
aan die roepstem gehoor te geven.
Er is geen geschrift of redevoering, waarin door D. F.
het bovenstaande aaneensluitend wordt betoogd, Toch
spreekt voor den aandachtigen waarnemer dit alles uit het
geheel van zijn optreden, uit de samenvoeging van verschillende uitingen.
D. F. is een man van ervaring in regeeringszaken. Hij
') In de redevoeringen van de Friesche revolutionairen van
het laatst der 18de eeuw — zelfs van de Jacobijnen — bemerkte
ik nooit eenigen invloed van de philosofen. In het slagen van
de revolutie constateeren zij daarentegen telkens de zichtbare
hand van de leidende goddelijke voorzienigheid.
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is van kindsbeen in het ouderlijk huis getuige geweest
van de zorg voor de belangen van zijn geboortestad, voor
de belangen van zijn gewest en op 23-jarigen leeftijd is
hij voor het eerst opgetreden in het openbare leven als
volmacht ten landdage (H94). In tal van functies, als lid
van het gewestelijk en van het stedelijk bestuur, als lid
van een voornaam rechterlijk college, heeft hij de openbare
belangen gediend. Eigenbaat, domheid, Jacobinisme, oogendienerij, hij heeft alles van nabij gadegeslagen, doch hij
heeft ook bespeurd de werking van de beste krachten en
invloeden in den mensch en den burger en het is het geloof en de hoop in den triumf van het hooge, hetwelk hem
drijft tot medewerking in het openbaar leven. Hij is overtuigd, dat het beste in den mensch en in den burger zich
slechts kan ontwikkelen door het optreden van velen in
kleinen kring, door het zooveel mogelijk aanwijzen van
een duidelijk omschreven taak, waarvoor de volle verantwoordelijkheid wordt opgedragen en aanvaard. D. F. is
in merg en been federalist, voorstander van plaatselijk
zelfbestuur, vijand van centralisatie en ambtenarij.
De regeering van Koning Willem I was een streng persoonlijk gouvernement, het optreden als volksvertegenwoordiger in 1822 was het aanvaarden van een persoonlijke
relatie tot den Vorst.
Willem I was een man van grooten ijver en toewijding
aan zijne koninklijke plichten, ernstig strevende naar bevordering van het belang zijner onderdanen. Hij wilde
niet vijandig staan tegenover zijn tijd en had dus zonder
aarzelen de plaats van constitutioneel vorst aanvaard.
Echter zonder zich een juiste voorstelling te maken van
de relatie tusschen den vorst en de vertegenwoordigende
lichamen. De omstandigheden waren ook niet gunstig
voor het scheppen van een gezonde verhouding. Na al de
wisselingen der laatste twintig jaren bestond bij velen in
1815 een zekere apathie, die gaarne aan den Koning de
geheele zorg voor 's lands zaken overliet. De vereeniging
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met België werkte storend. De Belgische oppositie maakte
de Noord-Nederlanders geneigd zich meer blindelings te
scharen aan de zijde van den Koning en van diens regeering.
Willem I was een man van groote arbeidzaamheid, van
toewijding en plichtbesef, maar hij was geen man van
phantasie en van warmte. Het is daardoor vooral dat veel
aan zijn blik ontging, dat hij geest en streven van de beste
mannen uit de natie niet begreep, dat hij vreemd en dikwijls wantrouwend en vijandig tegenover hen stond.
Willem I voelde zich koopman en industrieel. In de
gesprekken met de vertegenwoordigers van handel en
industrie deed hij zich kennen van zijne beste zijde. Hij
leefde in de belangen van handel en nijverheid en spande
al zijne krachten in om die belangen naar zijn beste weten
te bevorderen. Zijn gebrek aan idealisme en phantasie
waren waarschijnlijk mede aanleiding, dat zijn werkzame
geest zich met volle kracht wierp op het gebied, waar de
gevolgen van handelen duidelijk aan het licht traden.
Men zoude allicht denken, dat de Koning dan tevens
zoude zijn geweest een goed hoofd van de financieele
huishouding van den staat. Ten onrechte. Het is moeilijk te weten, waardoor de Koning hierbij te kort schoot.
Misschien was de omvang van werkzaamheden te groot
voor zijne krachten, zoodat hij een terrein, waarop hij
nuttig werkzaam had kunnen zijn, noodgedrongen verwaarloosde. Ook kan de oorzaak elders liggen. In de
vrijwillig aanvaarde positie van constitutioneel Koning
voelde hij zich niet thuis. Wanneer de leden der Tweede
Kamer met hem in gevoelen verschilden, zag hij in hun
optreden een persoonlijke beleediging. Nu kwam het
verschil van gevoelen het scherpst aan het licht bij financieele kwesties. Het kan zijn, dat de Koning, die de Ministers geheel als zijne persoonlijke dienaren beschouwde,
aan dezen en aan hunne ambtenaren de taak overliet om
de onaangenaamheden met de volksvertegenwoordiging
uit te vechten, terwijl hij zelf — zonder zich in deze zaken voldoende te verdiepen — in conferenties met de
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Kamerleden individueel pressie uitoefende en velen overhaalde blindelings de Ministers te volgen.
Alvorens het financieel beleid van de regeering van
Willem I te schetsen en de bestrijding van dit beleid door
D. F., zij er in de eerste plaats op gewezen, dat deze volksvertegenwoordiger van nature niet was een opposant. Hij
steunt de regeering o. a. krachtig in hare onderwijs-politiek en was met haar een bestrijder van de volledige vrijheid van onderwijs.
De katholieke geestelijkheid had die vrijheid en het recht
der ouders op den voorgrond gesteld en vele liberalen uit
het zuiden steunden deze eischen. D. F. betoogt, dat het
zoogenaamd recht der ouders een bedriegelijke îeuze is,
aangeheven door een kerkelijke organisatie als middel
om de macht te veroveren, terwijl door de kerk noch dit
recht, noch de vrijheid wordt geëerbiedigd. D. F. vindt
steun bij sommige liberale Belgische katholieken, die hier
te groote macht van de kerk een ramp achten, terwijl
één hunner zegt: „het is thans te doen om de macht op
geestelijk gebied om later, zoo de macht is verkregen,
daardoor tevens op stoffelijk gebied meester te worden".
D. F. acht het gezag van den Staat bedreigd, zoo aan
bovenvermelde eischen wordt toegegeven. în handen van
een despotieke regeering — als van Napoleon I — zoude
hij het onderwijs niet veilig achten. Wel bîj een verlichte
regeering als die van Koning Willem î. Blijkbaar acht
hij het onmogelijk door grondwetsformules of abstracte
regels den juisten weg te verzekeren.
Thans echter zij nader ingegaan op de regeling der
staats-financiën en wel hoofdzakelijk aan de hand van de
redevoeringen en geschriften van Fockema, ofschoon uit
andere bronnen gecontroleerd.
Een eerste grief was de opzettelijke onduidelijkheid,
waardoor het onmogelijk was den toestand behoorlijk te
overzien. De rekeningen van de verschillende dienstjaren
werden niet definitief afgesloten, zoodat de verschillende
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jaren werden vermengd. De verschillende begrootingsposten werden onderling niet uit elkaar gehouden. Was
het tot een bepaald doel toegestaan bedrag onvoldoende,
zoo werd eenvoudig het tot een ander doel aangewezen
bedrag ter aanvulling genomen, zonder dat de thans in
iedere behoorlijke administratie gebruikelijke overschrijving van posten plaats had.
Werd door een en ander de medewerking en de controle der Staten-Generaal reeds van weinige beteekenis,
men had ook een middel gevonden, waardoor die controle over een deel der staats-uitgaven bijna geheel werd
opgeheven. Er waren verschillende afzonderlijke administraties geweest met bijzondere fondsen tot een bepaald
aangewezen doel. Het Syndicaat der Nederlanden en de
Amortisatiekas beschikten over bepaald aangewezen middelen (o. a, opcenten op sommige belastingen) om daarmee staatsschuld af te lossen. Het Amortisatie-syndicaat
kreeg door de wet van 27 December 1822 een ruimer taak.
Het werd belast met aanleg en onderhoud van de groote
land- en waterwegen. Er was een bestuur en een commissie van toezicht, doch ieder was tot strenge geheimhouding verplicht. Slechts tegen het indienen der lOjarige
begrooting was de regeering volgens de wet gehouden
de zaken van het Amortisatie-syndicaat aan de StatenGeneraal volledig bloot te leggen.
Het A. S. werd het instituut, hetwelk werd gebruikt om
de grondwet ter zijde te stellen en om op onbepaald terrein zich van de medewerking der Staten-Generaal te ontheffen. Groote leeningen werden door het A. S. gesloten,
zonder dat de toestemming der Kamer werd verzocht.
Wanneer soms aan de Kamer werd medegedeeld dat
een of ander werk door het A. S. zoude worden ondernomen, zoo was aan deze mededeeling gewoonlijk toegevoegd, dat het geschiedde „buiten bezwaar van de schatplichtigen". Een mededeeling, natuurlijk met de waarheid
in strijd, omdat de betaling uit de staatsinkomsten moest
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geschieden. Meende men soms dat de betaling althans
geschiedde uit de inkomsten, welke in der tijd ter beschikking van het A. S. waren gesteld, zoo kwam men daarbij
herhaaldelijk bedrogen uit. Die inkomsten bleken telkens
onvoldoende te zijn. Het financieel beleid van het A. S.
liet ook veel te wenschen over.
In de brochure (Herinneringen enz.), in 1831 door D. F.
gepubliceerd, wijst hij ten aanzien van het beheer van het
A. S. o. a. op de conversie van een 5% leening in een
leening van 4% °/0, uitgegeven tegen de koers van 89 °/0
met verplichte aflossing, een maatregel dus, waardoor de
lasten aanmerkelijk werden vergroot. Het bij ons bestaand
wanbeheer had zelfs tot in het buitenland de aandacht
getrokken en D. F. citeert uit een Duitsch boekje de volgende woorden over bovenvermelde conversie: „Das Staatsinteresse auf eine solche Weise zu befördern ist unstreitig
ein den Niederländischen Finanzkünstlern eigenes Ge
heimniss".
Zoodra D. F. zich voldoende had ingeleefd in zijn taak
als volksvertegenwoordiger, trad hij met zijne bezwaren
over het financieel beheer naar voren. Ook in persoonlijke
conferenties met den Koning. Deze verzocht hem ten slotte
de zaken met den Minister van Financiën te bespreken.
Welke phases dit optreden en deze bespreking hebben
doorloopen, is niet meer na te gaan. Het is ook voldoende
om op het einde te wijzen. In het begin van 1828 hadden
uitvoerige gedachtenwisselingen plaats met den Minister
van Financiën Appëlius en als gevolg van de besprekingen
en van de door D. F. ingediende nota's was Appëlius
voornemens verandering aan te brengen, toen zijn overlijden in April 1828 aan de samenwerking der beide mannen een einde maakte. Het valt zeer te betwijfelen of
Appëlius — ware hij in leven gebleven — veel ten goede
zoude hebben gedaan. Het lag nu eenmaal in het systeem
van Willem I om aan de vertegenwoordiging geen volledige opening van zaken te geven.
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Met het optreden van van Tets van Goudriaan als Minister van Financiën, was in allen gevalle de kans op
verbetering geheel verloren. De persoon van van Tets
wordt ons duidelijk geschilderd door professor Jhr. Mr.
de Bosch Kemper. De gewezen gouverneur van NoordHolland van Tets werd beschouwd als een regisseur, die
de zaken met de Kamers had in orde te brengen, die
Minister van Financiën was zonder financieele kennis en
zonder roeping om zich in financieele belangen te verdiepen.
Aangenaam man in den omgang, gul gastheer, die beschikte
over de gaven om de Kamerleden een goede ontvangst
ten zijnen huize te bereiden, wist hij door zijn persoonlijkheid en door zijn optreden velen van tegenstand te weerhouden. In de Tweede Kamer was hij een man van welsprekendheid, van gezwollen redevoeringen, die de aandacht van het behandelde afleidden en de twijfelenden in
de vereischte stemming brachten om van oppositie af te zien.
Het scheen echter soms of zelfs van Tets buiten staat
zoude blijken het stelsel van geheimzinnigheid ongestraft
te handhaven.
De indiening der 10-jarige begrooting voor de periode
1830—1840 naderde. De wet legde aan de regeering de
verplichting op om thans volledige opening te geven ten
aanzien van het Amortisatie syndicaat Er werden mededeelingen gedaan, die echter allerminst aanspraak konden
maken op een volkomen openleggen van het gevoerd beheer. Door D. F. werd er met allen nadruk op gewezen,
dat men met zulke losse onvolledige mededeelingen niet
kon volstaan. In 1829 werd de begrooting voor het dienstjaar 1830 verworpen met 79 tegen 26, de wet op de middelen met 85 tegen 10, de wet op het Amortisatie syndicaat
met 89 tegen 16 stemmen.
De hoop, dat dit optreden der Tweede Kamer verandering zoude brengen in de houding der regeering bleef
onvervuld. De omstandigheden waren ook hoogst ongun-
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stig. In het Zuiden begonnen de woelingen welke het
voorspel zouden blijken van de omwenteling van 1830.
De kalme waardigheid week geheel uit de vergaderzaal
van de Tweede Kamer. Bij het opvlammen der hartstochten
was de tijd voor een grondige beraadslaging ongunstig.
De verschillende financieele wetsontwerpen werden zonder
wijziging van eenige beteekenis op nieuw ingediend en alle
ontwerpen werden met geringe meerderheid aangenomen.
Ook de wet op de 10-jarige begrooting.
Alle pogingen van D, F, en anderen om verbetering te
brengen in de verhouding tusschen Regeering en StatenGeneraal, om licht te scheppen over het financieel beheer
hadden volledig schipbreuk geleden. Het was in de laatste
maanden van 1829, toen de gemoederen in opwinding
waren naar aanleiding van de naderende Belgische troebelen en van de spanning over de al of niet aanneming
der begrootingen, het was toen, dat er geruchten liepen
over een plan tot een staatsgreep.
In deze periode is waarschijnlijk te plaatsen eene episode,
waarvan wijlen mijn collega, de raadsheer Mr- van Nes
van Meerkerk, mij indertijd het verhaal deed.
De Vader van Mr. van Nes was toen lid van de Tweede
Kamer voor Utrecht, een man van bekwaamheid, kracht
en moed en met D. F. strijdende voor verbetering. Beiden
van Nes en Fockema waren bij den Koning ontboden.
Het eerst werd Fockema binnengelaten en toen deze naar
buiten tredende van Nes ontmoette, stelde van Nes de
vraag: „Hoe is het binnen, Fockema?", waarop de laatste
antwoordde: „Het spookt, het spookt, van Nes".
ïk maak van deze episode gewag, als typeerend voor
het regeeringsbeleid van Koning Willem I. Het was een
persoonlijk gouvernement. De Kamerleden, die voornemens
waren zich tegen een wetsvoordracht te verzetten, werden
bij den Koning ontboden.
Dit optreden van den Koning is zonder twijfel tegenover
velen van grooten invloed geweest. De tegenwoordige
begrippen omtrent, de eischen van parlementaire samen-
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werking waren nog niet in ruimen kring vastgeworteld.
Intusschen a! koesterde men een vaste overtuiging, toch
had op velen de Koning een zoodanig overwicht, dat voorgenomen oppositie spoedig werd opgegeven.
In de nalatenschap van D. F. bevond zich een document
met opschrift: „Schets van het gesprek van D. Fockema
gehouden in het Hotel van Financiën aan het Voorhout
in den Haag op den 28sten November 1829".
De Minister gaf te kennen dat 80 millioen voor de begrootingen noodig was en dat bovendien de Koning voor
het Amortisatie syndicaat schulden had aangegaan. D. F.
betoogde, dat het niet aanging buiten de begrooting zulke
verplichtingen op zich te nemen en zulke uitgaven te doen,
dat door openbaarheid, duidelijkheid en vertrouwen gegronde medewerking van de Staten-Generaal moest worden
verkregen, dat de Staten met de zaken moesten worden
bekend gemaakt en dat hij — F. — er bij bleef — zooals
hij het ook in öctober aan den Koning had gezegd — dat
hij van deze principes niet kon afwijken.
De Minister gaf geenerlei uitzicht op inwilliging van
deze eisenen, stelde de vraag of men dan soms wilde, dat
de Koning geen weg meer zoude durven aanleggen zonder
toestemming van de Kamer. Bij verwerping van de begrootingen zoude verwarring ontstaan of zoude een oppermachtige beschikking moeten worden genomen. D. F.
zeide: „Laat dan de Koning voor zijne rekening een stap
doen". Hij verklaarde persoonlijk niet te willen medewerken „tot den dood van den Staat, hetzij dezelve aan
een uitterende ziekte sterve, hetzij aan een brandende
koorts".
Daarop zeide van Tets: „Bedenkt u hierover en zie wel
toe en wees voorzichtig", waarop D. F. antwoordde: „Ik
verzoek Uwe Excellentie hetzelfde te doen en ik zeg op
mijne beurt: Mijnheer de Minister, zie wel toe en wees
voorzichtig".
Er heerschte in het einde van 1829 door de dreigende
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Belgische onlusten en door het conflict over de begrootingen een sterke overspanning. Uit de aanteekening van
D. F. blijkt, dat de geruchten over een eventueelen coup
d'état niet zonder grond zijn ontstaan. De dreigende houding van den Minister tegen een lid der Tweede Kamer
roept mij in de herinnering een gerucht, dat destijds in
omloop zoude geweest zijn naar de verhalen van hen, die
nog in mijne jonge jaren uit eigen herinnering over dien
tijd konden spreken. Aan het gemompel over een coup
d'état ging gepaard het gerucht, dat D. F. zoude worden
gearresteerd.
Waren de fînancieele wetten in het voorjaar metgroote
meerderheid verworpen, in December 1829 werden zij —
opnieuw voorgedragen — met kleine meerderheid aangenomen. Zooals D. F. later schreef, behoorden tot de voorstemmers zij, die in het voorjaar luide hadden geroepen:
„point de redressement de griefs, point de subside". En
dit terwijl aan de geopperde bezwaren in niets was te
gemoet gekomen.
Na aanneming der begrootingen was het aan D. F. duidelijk dat hem slechts één weg open stond. Hij beschouwde zijn taak als volksvertegenwoordiger voor geëindigd en wachtte slechts met het nemen van ontslag tot
de afdoening van zaken, waarin hij als voorzitter van een
afdeeling meer bijzonder betrokken was.
Den 7den April 1830 stond hij in afscheids-audientie
tegenover Willem I en het was alsof toen aan den Koning
een oogenblik licht opging, alsof hem de waarde duidelijk
werd van den Fries, die — terwijl zoovelen zwichtten voor
den op hen geoefenden drang — zonder eenig vertoon in
allen eenvoud onwrikbaar stand hield. De Koning zeide
aan D. F. dat hij — ondanks al wat hen verdeelde — hoogachting voor hem voelde en dat hij van die hoogachting
door de verleening van de orde van den Nederlandschen
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Leeuw een openlijk blijk wilde geven. D. F. verklaarde
zich erkentelijk, maar verzocht van de ridderorde verschoond te blijven. Het samenvallen van zijn uittreden
uit de parlementaire loopbaan, (van het daardoor staken
van oppositie) met de koninklijke onderscheiding zoude
ten nadeele van zijn eer worden uitgelegd. De Koning
zeide, dat hij dan een jaar wilde wachten met het verleenen van de ridderorde, waarop D. F. als zijn wensch uitsprak, dat het verleenen van de onderscheiding geheel
zoude achterwege blijven,
Hiermee schijnt het kort oogenblik van toenadering te
zijn afgesloten. De loop der omstandigheden drongen
D. F. spoedig weder voor korten tijd op het staatstooneel
te verschijnen. Ik meen te weten, dat in die latere periode
de goede verhouding tot den Koning gestoord is gebleven.
De Koning en de Volksvertegenwoordiger, die beiden naar
verschillend inzicht het goede wilden, hebben elkaar niet
kunnen vinden.
Kort na het afscheid van den Koning groeide de dreigende storm tot een fel onweer. Het Koninkrijk der Nederlanden werd uiteengerukt.
D. F., die zich had voorgesteld voor het vervolg in stilte
te leven, vond zich door de gewijzigde omstandigheden
verplicht nogmaals aan de roepstem van Friesland gehoor
te geven en weder een zetel in de Tweede Kamer te aanvaarden, Het was een zware taak. In den Haag werd hij
van verschillende zijden op de meest onaangename wijze
bejegend.l) Vermoedelijk mede door de ongenade bij den
Koning. In zijne aanteekeningen noemt D. F. den Koning
') Misschien valt in deze periode het volgende incident'. D. F.
was gast aan de Koninklijke tafel en morste soep. Zijn buurman (waarschijnlijk iemand van de hofhouding) stelde de vraag:
„Is men in Friesland gewoon met soep te morsen?" waarop
het snedig antwoord volgde: „Neen Mijnheer, maar het is in
Friesland wel de gewoonte om — als zoo iets gebeurt — er
geen notitie van te nemen".
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niet als oorzaak van de ondervonden behandeling, maar
wel spreekt hij van de bijzondere tegemoetkoming ten
Hove van de zijde van den Kroonprins en het is bekend,
dat onvriendelijkheid van den Vader destijds veelal samenviel met vriendelijkheid van den Zoon.
De uiterlijke omstandigheden waren echter ten eenenmale veranderd en het is die verandering, welke D. F.
drong nog eens in 's lands residentie te streven naar verwezenlijking van zijn levensidealen op staatkundig gebied. Toen de opstand in België begon, had hij eerst een
snel en krachtig militair ingrijpen bepleit. Spoedig echter
erkende hij de breuk tusschen Noord en Zuid als onherstelbaar en zag hij op de voordeden, welke de scheiding
voor de noordelijke provinciën opleverde. De financieeîe
toestand was gedurende zijne rustperiode in hooge mate
verergerd. De militaire lasten hadden de schulden doen
toenemen. Een spoedige schikking met België werd door
D. F. voorgestaan. Het stelsel van „Volharding", hetwelk
de Koning nog jaren lang zou voortzetten tegen den
wensch van de groote meerderheid van het volk, vond bij
D. F. van het begin af aan bestrijding.
De groote beroering, welke de Belgische revolutie medebracht, het terugbrengen van den omvang van het Rijk
tot zijn oude grenzen gaven hoop op een grondige herziening van onze staatsinstellingen. De tegenspoed kon
elkaar bestrijdende elementen verzoenen, kon de oogen
openen voor de behoeften van den staat en van het volksleven.
D. F., vestigde de aandacht op de fundamenteele gebreken bij den opzet van het Koninkrijk der Nederlanden.
Hij meende dat de huishouding van den Staat na het
vertrek der Franschen op te kostbaren voet was ingericht,
dat een grondige decentralisatie dringend noodig was.
Hij bleef de federalist van de 18de eeuw, die bij erkenning van gewijzigde toestanden en van de rechtmatigheid
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van nieuwe eischen in een op den voorgrond stellen van
het federalisme een kracht ten goede, bleef zien.
Thans was volgens D, F. voor den Nederlandschen
Staat het uur geslagen voor het overzien van het eigen
leven, voor het opsporen van de fouten, waarin men was
vervallen. Hij meende dat de vele en talrijke bureaux
met hun eeuwige brievenschrijven] ongunstig werkten, dat
men ten onrechte meende, dat de volksbelangen in allerlei
opzichten naar algemeene voorschriften waren te regelen.
Het locale, het bijzondere moest volgens hem meer op
den voorgrond worden gesteld. Hij was geen tegenstander van toezicht tegen misbruiken, maar op den voorgrond stond: meerdere vrijheid en daardoor meerdere
verantwoordelijkheid. Het was hem niet uitsluitend een
zaak van besparing van kosten, van verbetering van regeling, doch ook van verheffing van het volksleven, van een
vorming van de beste krachten uit de burgerij tot onbaatzuchtige en onbetaalde werkzaamheid in het belang van
gewest, van stad en van dorp.
De Grondwetsherziening drong zich van zelf naar voren
naar aanleiding van de afscheiding van België. Zoo zoude
de gelegenheid worden geboden om de staatsinrichting
naar alle zijden te overzien en naar gebleken behoefte te
hervormen. Bij deze gewichtige werkzaamheid wilde D. F.
niet op zijn post ontbreken.
Allicht heeft hij verwacht dat thans de nood der tijden
Vorst en Volk tot elkaar zouden brengen.
Het was anders beschikt. Willem I, eenmaal met zooveel warmte in het vaderland welkom geheeten, zoude
meer en meer doof worden voor hetgeen de besten uit
het volk wenschten en in 1843, vervreemd van het volk,
welks belangen hij met ijver had willen behartigen, onbetreurd in het buitenland sterven.
Laten wij intusschen slechts het oog slaan op het laatste
jaar van de parlementaire werkzaamheid van D. F. en op
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de toen door hem geformuleerde bijzondere klachten over
het financieel beleid.
Daar er telkens uitgaven werden gedaan, die niet op de
begrooting werden gebracht, wees hij er op dat de grondwet en de aard der zaak niet vorderen een begrooting
van uitgaven, maar van de uitgaven, dat, zoo de noodzaak
bleek tot het doen van niet op de begrooting vermelde
uitgaven, voor dat geval noodig was een suppletoire begrooting.
Ten einde gehoor te geven aan het streven naar bezuiniging, waren sommige tractementen op de begrooting
verlaagd. Onze Friesche afgevaardigde bemerkte dat dit
slechts was een ijdel vertoon. Hij vond namelijk de van
de traktementen geschrapte sommen op een ander hoofd
ondei' het opschrift „toelagen".
Leest men bij de Bosch Kemper het verslag van de discussiën over de begrooting van 1834, zoo ziet men hoe met
klem van redenen door verschillende Kamerleden wordt
betoogd, waarom de begrooting moet worden verworpen.
De verdediging van de regeering is zwak. Men spreekt
van vertrouwen in de regeering, men zegt dat de begrooting slechts een crediet opent en dat de regeering van de
geopende credieten geen gebruik zal maken, zoo dit onnoodig mocht blijken.
Intusschen de oppositie van zoovelen en van zoo wel
toegeruste mannen belette niet dat de begrooting meteen
flinke meerderheid werd aangenomen.
In October 1833 diende de regeering een voordracht in
tot het verkenen van een crediet van f 6.340 000 tot aanvulling van de middelen voor den dienst van 1833 bestemd
tot goedmaking der bij de wet toegestane uitgaven. Daar
volgens een door de regeering overgelegden staat van de
vermoedelijke ontvangsten en uitgaven over 1833 er een
tekort zoude zijn van f 2.350.000, betoogde D. F., dat de
voordracht onaannemelijk was, omdat men slechts middelen
mocht aanvragen voor toegestane uitgaven, terwijl een
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bedrag aan uitgaven als waarop de regeering rekende, niet
was toegestaan (verschil + 4 millioen).
Thans werd de voordracht, van verschillende zijden hevig
bestreden, werkelijk verworpen met 50 tegen 31 stemmen.
Minister van Tets wist echter raad. Twee dagen na de
verwerping werd de voordracht op nieuw ingediend met
verandering van opschrift. Nu zoude het geld strekken
„tot aanvulling van het te kort ontstaan door de onevenredigheid tusschen de middelen en de toegestane uitgaven
sedert November I8JO tot ultimo December i8jj".
Bij de Bosch Kemper wordt melding gemaakt van de
bevreemding wekkende omstandigheid, dat deze voordracht met algemeene stemmen werd aangenomen, terwijl
van Nes van Meerkerk en andere opposanten te laat in de
vergadering verschenen. D. F. heeft later verklaard dat
hij opzettelijk was weggebleven. Waarschijnlijk heeft hij
— met anderen — kennis gedragen van het plan van de
groote meerderheid om zich nu met de voordracht te vereenigen; en dit terwijl door de voordracht niets was opgehelderd, terwijl er stilzwijgend werd volhard bij het
aanvragen van middelen tot dekking van uitgaven, waartoe de bewilliging van de Staten-Generaal niet was gevraagd of verkregen.
Thans was voor Fockema het uur geslagen, waarop hij
voor altijd afscheid nam van het staatstooneel. Dit afscheid
is het best gequalificeerd in de woorden gesproken in een
vergadering van October 1833: „Verder heb ik uit het niet
beantwoorden van de gewichtige bedenkingen der derde
afdeeling, en uit meerdere omstandigheden met leedwezen
vernomen, dat er een lichtzinnigheid en ongepaste vlugheid plaats heeft, welke meer en meer gevaarlijk worden
voor de wezenlijke belangen van den Staat, en den behoorlijken invloed van de Staten-Generaal bij voortgang benadeeleri'.
Een samenwerking tusschen Vorst en Volksvertegenwoordiging, waarbij met openhartigheid de zaken werden be-
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sproken, waarbij het terrein met helderen blik gezamenlijk
werd overzien, zulk een samenwerking was onmogelijk
gebleken.
D. F. had in hetgeen hij zich in de Tweede Kamer als
levenstaak had beschouwd, volledig schipbreuk geleden.
Geen spoor van een zich bewegen in de goede richting
was zichtbaar. Groote droefheid vervult hem. Vermoeid
van den strijd en den tegenspoed komt hem dit gedicht
van Lipsius in gedachten:
Vitatn si liceat mini
Formare arbitriis meis:
Non fasces cupiam aut opes,
Non clarus niveis equis.
Captiva agmina traxerim,
In solis habitem locis,
Hortos possideam atque agros,
Illic ad strepitus aquae
Musarum studiis frûar.
Sic cum fata mihi ultima
Pernêrit Lachesis mea,
Non ulli gravis aut malus,
Tranquillus moriar senex.
Zijn taak is geëindigd en — naar de woorden van Lipsius — mag hij thans zijn verdere dagen besteden naar
zijn eigen smaak. Volgens het latijnsche gedicht is tot
het oogenblik van een vredigen dood als grijsaard gewenscht het bezit van tuinen en akkers, het wonen op een
rustig oord bij het ruischen der wateren, terwijl men zich
wijdt aan letterkundigen arbeid.
De mannen van de 18de eeuw, tot wie D. F. zich rekende,
vonden stemming in de Latijnsche gedichten en het stoorde
hen niet, wanneer de vlucht van het gedicht niet te best
paste bij de uiterlijke omstandigheden. Wel bracht D. F.
zijne verdere levensdagen aan het water door, doch het.
waren geen bruischende stroomen (strepitus aquae), doch

Wumkes.nl

115
de stilstaande gracht van de Weaze te Leeuwarden. : )
Akkers bezat hij, doch niet zoo nabij om er dagelijks met
de oogen van te genieten. De tuinen (hortos) waren een
bescheiden lapje tusschen Weaze en Wirdumerdijk. Bescheiden, maar toch zeker een bron van genot, want tegen
den zomer werd de warme studeerkamer boven verlaten
en installeerde D. F. zich beneden in zijne werkkamer
aan het tuintje om dicht te zijn bij zijn bloemperken en
rozen en daarvan voortdurend te genieten.
Op het veelbewogen leven volgden nog een en twintig
jaren van stille werkzaamheid, van geschiedkundigen arbeid
en van het opstellen van historische geschriften.
Bij voorkeur verwijderde hij zich in gedachten zoo ver
mogelijk van het tegenwoordige, van het staatkundig ieven,
waarin hij geen zijner idealen had vervuld gezien. Tegen
de daarbij ondervonden emoties had hij behoefte aan rust.
Over den arbeid van zijne laatste periode zal ik niet
spreken. D. F. zeide destijds: „ik heb een zeer druk leven
gehad en heb weinig boeken kunnen lezen". Allicht was
er geen stof genoeg vergaard voor een zoo geheel nieuwe
werkzaamheid op een leeftijd, wanneer de krachten afnemen. Was het stilstaan bij eigen leven en bij eigen
ervaring niet te pijnlijk geweest, dan had de laatste levensperiode allicht kostbare vruchten opgeleverd. D. F. kende
de 18de eeuw in haar gebreken, maar ook in haar waarde.
De toestanden der 18de eeuw hadden in Friesland voor
een groot deel geleefd tot de inlijving bij Frankrijk en zelfs
na dien tijd was veel blijven voortbestaan. Voorde mannen,
die in 1848 en later onzen staat nieuw hebben georganiseerd, is zonder twijfel veel daarvan onbekend geweest.
') D. F. was door ruime verdienste in een pl.m. 20-jarige
practijk als advocaat en notaris en door erfenis een vermogend
man geworden. Zijne inkomsten overschreden zeer verre de behoeften bij zijne eenvoudige leefwijze in het huis op de Weaze
(nu no. 22, toen met een erf doorloopend tot den Wirdumerdijk)
met twee trouwe dienstboden. Zijn grootste uitgaven betroffen
werken van weldadigheid.
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Nog tweemaal werd de nu grijze D. F. aangezocht zijne
stille woning te verlaten. Den 17den Februari 1841 kreeg
hij ten zijnen huize bezoek van den Gouverneur van Friesland, die op last van Koning Willem II ijverige pogingen
in het werk stelde om den vroegeren volksvertegenwoordiger te overreden een benoeming tot lid van den Raad
van State te aanvaarden. Er werd een beroep gedaan op
zijn vaderlandsliefde om — zij het voor korten tijd — in
den Staatsraad zijne kennis en ervaring beschikbaar te
stellen. Na eenige dagen van beraad verklaarde hij, dat
hij de gebreken van den ouderdom begon te voelen, dat
hij niet op alle tijden — als vroeger — in staat was te
werken. Op zijn verzoek aan den Koning werd de benoeming ingetrokken. Te gelijker tijd werd D. F, benoemd
tot ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw.
Hij heeft die decoratie nooit gedragen, uitgezonderd bij
een Koninklijk bezoek aan Leeuwarden.
In 1848 werd hem door den Koning een plaats in de
Eerste Kamer aangeboden, ten einde uitsluitend met het
oog op de Grondwetsherziening voor korten tijd te den
Haag te verschijnen. Hij heeft zich geêxcuseerd.
Voor het vertolken van den indruk der Friesche tijdgenooten bij het overlijden van D. F. geef ik het woord aan
Mr. A. Telting in zijn levensbericht (1855).
Mr. Telting schrijft van D. F.:
„Hij was een man van dien ouden stempel, waarvan de
afdrukken meer en meer zeldzaam worden; of, misschien
beter, gezegd, hij was een man van zooveel degelijkheid,
eerlijkheid, onbaatzuchtigheid, ingetogenheid, onafhankelijkheid en kracht, als ten allen tijde maar zeldzaam in één
mensen vereenigd gevonden werden, maar dan ook den
bezitter tot een voorwerp van eerbiedige hoogachting stelden van alle goeden, onkwetsbaar voor den laster, onschendbaar voor den nijd der kwaden.
Begaafd met een helder, opgeklaard verstand — dorstende
naar waarheid en doordringende in den aard en tot de
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oorzaken der dingen
de wereldsche zaken schattende
op hare juiste waarde naar gelang zij, ontdaan van klatergoud, kunnen bijdragen tot het wezenlijk geluk van den
mensen en van de maatschappij; — toegerust met vele
practisch bruikbare, door vlijt en krachtsinspanning verkregene en daardoor te meer op prijs gestelde kundigheden
en bekwaamheden; — vaststaande in zijn genomen besluit,
zijn doel in het oog houdende, dat volgende met moed en
kracht en volharding, onversaagd in gevaren, onvatbaar
voor vrees en verschrikking; bereid om met hetgeen hij
was en vermogt, in dienst van stad, gewest en staat voor
zijne medeburgers nuttig te zijn, doch wars van ambtsbejag;
zoo vertoonde Fockema. gedurende zijn geheele leven en in de veelvuldige betrekkingelij waartoe hij
geroepen werd, het beeld van een achtenswaardig mensen,
een rechtschapen staatsburger, een eerlijk rechtsgeleerde,
een wijs en onbaatzuchtig regent, een gemoedelijk en onkreukbaar regter, een bezadigd, maar krachtig en onafhankelijk volksvertegenwoordiger".
Ten slotte nog een korte terugblik om een en ander te
overzien.
Toen in den veelbewogen herfst van 1829 de bedreigingen
tegen den Volksvertegenwoordiger hun toppunt hadden
bereikt, toen het woord: „oppermachtige beschikking",
(staatsgreep) werd uitgesproken, vervulde dit woord D. F.
niet met ontzetting. Hij zeide: „Laat dan de Koning voor
zijne rekening een stap doen".
Allicht heeft het toenmalige lid der Tweede Kamer gedacht, dat een terzijde stellen van de volksvertegenwoordiging destijds geen verergering kon brengen.
De constitutioneele regeering toch, de samenwerking
tusschen Vorst en Volk was in zijne oogen een schijnvertooning. De wijze van regeering had destyds noch de
voordeden van de absolute monarchie, noch die van het
constitutioneel koningschap.
Tot Minister van Financiën (bepalen wij ons tot hem),
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werd aangewezen de man, die het best de kunst verstond
om de kamerleden in goede stemming te brengen, hen de
oogen te doen sluiten. De Staten-Generaal mochten geen
volledigen blik krijgen op het financieel beheer. Veel werd
verzwegen en wanneer inlichtingen werden gevraagd,
trachtte men door niet beantwoorden, door schijnbaar niet
begrijpen, door in de war praten van de zaak af te komen.
Op deze wijze werd de Minister een acteur, die de kunst
beoefende om de medewerking van de Kamer te krijgen
zonder grondige voorlichting te geven. De eisch, dat hij
zoude zijn een goed financier, geraakte op den achtergrond.
Bovendien het streven om alles te embrouilleeren voor
de Kamerleden, zal allicht ook bij den Minister tot verwarring hebben geleid. De verhouding tot het parlement
kan hebben bewerkt, dat bij het financieel beheer die
vaste blik, die krachtige leiding ontbrak, welke bij een
absoluut koningschap althans mogelijk zoude zijn geweest.
De schijnvertooning van het constitutioneel regeeren zal
zoowel de organisatie van het bestuur als de keuze van
personen in het verkeerde spoor hebben geleid.
D. F. heeft van 1822 tot 1830 en op nieuw van 1831
tot 1834 gestreden voor een oprechte en elkaar vertrouwende samenwerking tusschen Koning en Vertegenwoordiging. Ontmoedigd is hij van het tooneel getreden. Hij
achtte het langer vervullen van zijn taak volstrekt nutteloos. Bovendien — toen hij eenmaal het onvruchtbare
van zijn streven had geconstateerd — vond hij het in
strijd met zijn eer langer te den Haag Friesland te vertegenwoordigen. Als mensen, als burger en als afgevaardigde achtte hij zich gekrenkt in zijn eer door de wijze,
waarop de regeering optrad.
Te midden van een vergadering, waarvan de groote
meerderheid de fouten der regeering erkende, doch den
moed miste om uit die erkenning de noodzakelijke consequentie te trekken, te midden van zulk een vergadering
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heeft de persoon van D. F. grooten indruk gemaakt.
Niet door parlementaire welsprekendheid. Anderen —
onder met hem gelijk gezinden (van Nes van Meerkerk,
van Sytzama enz.) — spraken beter dan hij. Noch in het
gesproken, noch in het geschreven woord heeft D. F. uitgeblonken. De thans sedert lang tot den laatsten man
gestorven tijdgenooten hebben mij echter herhaaldelijk
verzekerd in welke mate mijn oudoom en naamgenoot in
critieke jaren de personificatie was van het verzet tegen
fundamenteele fouten van de toenmalige regeering. Wij
kunnen ons van dien invloed geen behoorlijke voorstelling
maken door het lezen van de parlementaire redevoeringen. Het verhandelde in de afdeelingen en de particuliere
gesprekken hebben een rol gespeeld. Bovenal dat eigenaardige, kernachtige, van de persoonlijkheid in zijn eenvoud en degelijkheid. Deze man drong zich nooit naar
voren, maar, wanneer hij begreep dat zijn plicht hem
ergens riep, dan wist hij niet van wijken. Dan had de
toorn des Konings, het dreigen der regeering geenerle
invloed op hem. Evenmin de smaad en de plagerijen,
waarmede oogendienaars der regeering hem vervolgden.
Aan smaad en hoon is hij blootgesteld tot na zijn dood.
Zijn nooit verstoorde eisch om volledige opening van
zaken werd ongepaste nieuwsgierigheid, zijn eenvoud het
masker van verfijnde ijdelheid genoemd. Zonder twijfel
heeft D. F. geleden onder de verguizing, die soms zelfs
voortkwam uit een kring, die hem zeer nabij stond. Die
smart zal echter allicht bij dezen „standfries" zijn overstemd door de hartelijke waardeering en vriendschap, die
hem van vele zijden — vooral in Friesland — ten deel viel.
Wat D. F. voorstond ten aanzien van volledige opening
van zaken aan de Kamers, ten aanzien van openbaarheid,
ten aanzien van controle door de rekenkamer, dat alles
is geheel verwezenlijkt. Terwijl de groep Kamerleden die
in de jaren omstreeks 1830 hiervoor streed, destijds en
nog later van conservatieve zijde als een soort revolutio-
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nairen werden uitgekreten, is thans bezwaarlijk meer
iemand te vinden, die de toen gestelde eischen niet volkomen gerechtvaardigd acht.
Het streven van den federalist D. F. heeft niet dezelfde
vruchten gedtagen. Wel is het zelfbestuur van provincie,,
gemeente en waterschap in meerdere mate verzekerd, wel
zijn naar het door D. F. herhaaldelijk uitgesproken verlangen de grenzen van de bevoegdheid der verschillende
besturen beter afgebakend, maar het zelfbestuur heeft toch
zeker niet den omvang verkregen, welke D. F. er van had
gewenscht.
Bovendien is er op allerlei gebied (Rijksverzekeringbank
enz.) een centralisatie, een schrijverij, een ambtenarij en
een uitbreiding van bureaux geheel in strijd met den geest
van den eenvoudigen, degelijken Fries, die uit eigen ervaring wist, dat zijne landgenooten tot zelfstandige regeering
in kleinen kring in staat waren en dat burger en boer
bereid stonden een deel van hun tijd te geven tot onbetaalden arbeid in het belang van de openbare zaak.
De regeering van Willem I is treurig geëindigd, de
Staat was bij zijn aftreden — zooals D. F. had voorzien
en voorspeld — aan den rand van den afgrond. Een
droevige loop bij de regeering van een Vorst, die zoo
zeer het goede heeft gewild en die zoo rusteloos heeft
gearbeid. De oogen waren hem helaas niet geopend voor
de verdiensten van de mannen, die de grootste kracht
waren van het Nederlandsche volk, die geen moeite te
veel zoude hebben geacht, wanneer het gold het opbouwen van den Nederlandschen Staat, het versterken van
den band met den constitutioneelen Koning.
Een Gijsbert Karel van Hogendorp, de voornaamste
grondlegger van den herboren Staat, werd onbegrepen
smadelijk ter zijde gesteld. Wanneer ons Vaderland tot
nieuw en tot krachtiger leven is ontwaakt, zoo is dit mede
het gevolg van den arbeid van de mannen, die in den

Wumkes.nl

121
tijd van Nederlands eersten Koning onder smaad, hoon
en bedreiging moedig hun stem deden hooren.
Toen in 1873 op een feestmaal te Amsterdam het 25jarig bestaan der grondwet van 1848 werd herdacht, toen
was het dat een der beste kenners van Nederlands Staatkundige geschiedenis, professor de Bosch Kemper dronk
op de ontwikkeling van „vrijheid en orde onder Oranje"
met herinnering aan mannen „als Hogendorp en Fockema,
die reeds lang vóór 1848 de banier van het constitutioneele leven omhoog hieven".
De bescheiden persoonlijkheid van den eenvoudigen
Fries werd door dezen kenner van onze geschiedenis gesteld naast den man, die bij de gronding van den Staat
der Nederlanden een eerste plaats inneemt.

In het Friesch Museum bevindt zich een goed portret
van Mr. D. F., geschilderd door van der Kooi. Van dit
portret heeft de Heer Mr. W. A. van Sloterdijck een uitnemend geslaagde copie vervaardigd en aan den schrijver
van dit opstel ten geschenke gegeven.
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