
Over dit boek

Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat
doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken.

Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke
domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land
verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van
geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn.

Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de
lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u.

Richtlijnen voor gebruik

Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op
automatisch zoeken.

Verder vragen we u het volgende:

+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleindenWe hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uitStuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelhe-
den tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien
hiermee van dienst zijn.

+ Laat de eigendomsverklaring staanHet “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet.

+ Houd u aan de wetWat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is
voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng.

Informatie over Zoeken naar boeken met Google

Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken
op het web viahttp://books.google.com
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1°. Honunn EN BELGIÉ.

Hoe oneigen deze benamingen zijn, kun«

nen wij dezelve behouden, om ons, op die

wijze, naar een bijna algemeen aangenomen

gebruik , te schikkem

Holland is ‘eigenlijlc één der noordelijke

gewesten van het Rijk, terwijl de overige dier

gewesten ieder hunnen bijzonderen naam heb

ben.‘ Men is evenwel genegen al die gewes

ten onder de benaming Van Holland te begrij
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pen , en hiertegen wil ik mij geenszins ver

zetten. De naam van Holland zegt uit dien hoof

‘de zoo veel als het noordelijke gedeelte des Bijks ,

of , eenvoudiglijk, het Noorden. Z00 werd ook

eertijds ‚het gemeenehest der‘ “Vereenigde Ne

derlanden, door vreemdelingen, Holland ge

noemd, en de inwoners dier zeven provincien

droegen allen den naam van Hollanders. Wij

vinden zelfs in vroegere zoo wel als in latere

traktaten ‚ blijken van deze gewoonte.

De naam van België bevat meest algemeen

alle zuidelijke gewesten van het Rijk, die bij

de oude Vereem'gde Nederlanden gevoegd zijn ,

om met dezelve het Iioningrijk der Nederlan

den zamen te stellen. Men begrijpt daar

onder zelfs het Groot-Hertogdom Luxemburg ,

dat niet tot het Rijk behoort, ofschoon het

zelve d00r den Honing bestuurd en de grondwet

aldaar niet minder in werking is. De provincie

Luik stond gedurende vele eeuwen onder zijne

Prinsen-Bisschoppen, en maakte geen deel van

België uit. Ten opzigte der taal bestaat er nog eene
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groote verscheidenheid. De Vlaamsche en Bra

bandsche tongvallen hebben veel overeenkomst,

maar zijn daarom niet volkomen dezelfde. In

de provincien Henegouwen, Namen en Luik,

spreekt het volk VVaalsch, dat eene oorspron

kelijke taal is, zonder eenige de minste over

eenstemming met de overige, zelfs niet met de

Fransche. De Duitsche taal is die van een

groot gedeelte der Luxemburgers. De welop

gevoede inwoners van al deze gewesten ver

staan en spreken het Fransch, en in de Waal

sehe provincìen, benevens in sommige distric

ten van de andere provincien, is het zelfs de

taal, waarvan het gouvernement zich bedient.

In weerwil van deze verschillende eigenschap—

pen, geeft men thans aan al deze provincien

den naam van België, en van mijnen kant

wil ik gaarne een zoo algemeen gebruik na

volgen.

Na deze voorafgaande aanmerkingen, geloof

ik de uitdrukkingen Holland en België , IIol

landen en Belgen te kunnen bezigen, zonder
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de minste onduidelijkheid ‚te moeten vree

mn.

‘2°. nn Vannamemü.

Het Congres van Weenen heeft de ver

‚eeniging der twee landen tot stand gebragt ,

om het: Honingrijk der Nederlanden , onder

het Huis van Oranje , op te rigten.

Het verschil tusschen de heide volken in

godsdienst, zeden en taal, werd echter dade

lijk algemeen bemerkt, en sedert is de aan

dacht daarop onophoudelijk gevestigd geble

ven; terwijl de Belgen niet nalaten op het

zelve telkens terug te komen. Uit; deze ver

scheidenheid zijn grieven ontstaan, welke met

de grootste hevigheid, vooral gedurende de

twee laatste jaren, in geheel België zijn open

baar gemaakt. In het laatste tijdvak is een

groot aantal verzoekschriften tot herstelling

van grieven hij de Staten-Generaal ingediend.

De regeringen van onderscheidene steden en

zelfs van dorpen hebben onlangs aan den
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Koning adressen, in denzelfd‘en geest, aan

boden.

Onder het groot aantal dezer stukken heb

ik één uitgekozen, dat mij voorkomt de grie‘

ven der Belgen met de meeste naauwkeurig‘

beid en klaarheid uiteen te zetten.

A D R E S‘

van de Stedelĳke Regering van Bergen, aan

Z. M. den Koning der Nederlanden,

Prins van Oranje Nassau, Groot-Hertog

van Luxemburg, enz., enz., enz.

S! R E !

Te midden der algemeene gisting , welke

zich in de zuidelijke gewesten des Bijks ver

toont, beijvert zich de Regering van Bergen,

hoofdplaats van Henegouwen, 0m, uit naam

harery medeburgers , aan Uwe Majesteit op

nieuw de stellige en opregte uitdrukking hunner

getrouwheid, en de hulde hunner verknocht

heid‘ aan Hoogstdeszelf's dienst te kennen te

geven.



( 6 )

Met hulp van de dappere en edelmoedigc

ingezetenen dezer stad, is het ons gelukt om

haar tegen alle wanorde te beveiligen, en in

dien staat, die Uw Koninklijk hart moet be

hagen , nemen wij de eerbiedige vrijheid aan

‘ Uwe Majesteit de bezwaren onzer medeburgers

te doen kennen, mitsgaders de wenschen welke

zij uiten, dat onze wetten en onze instellingen

die verbeteringen en aanvullingen mogen onder

gaan, waarvan de behoefte zoo levendig, in

den geest en het hart der Belgen, gevoeld wordt.

In de uitdrukking dier bezwaren en wen

schen , Sire, waarmede onze medeburgers

zich, met een regtmatig vertrouwen , naar

‘Uwen troon wenden, bevatten zij, in de eerste

plaats, de wijze voorzorg, om den toegang tot

Uwen raad slechts aan zulke mannen te ver—

gunnen, die altijd de belangen van al de

provincien des Bijks weten te vereenigen; die,

zoo als ‚ het onder een vertegenwoordigend

gouvernement betaamt , de verantwoordelijk

heid hunner daden op zich nemen, als het
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eenige middel om het beginsel van Uwer

Majesteits onschendbaarheid volkomen te hand

haven; die de grondwet, zonder achterhouden‘

heid, ten uitvoer brengen; en die eindelijk

van het stelsel afzien , om de wetten door

besluiten , beschikkingen , enz, , uit te leggen

en te verklaren; een beilloos stelsel, hetwelk

in het gebied van den wetgever treedt, en de

pligten zoo wel als de regten van het volk

onzeker maakt.

Als een gevolg van dezen eersten

wensch, verzoeken zij eene wet, die de

(’l) ministeriële verantwoordelijkheid bepaalt.

Zij vragen ook eene wet, die alle

(2) uitwerkselen van de vrijlating der taal

verzekert, en daar zij zich overtuigd

houden, dat U‚we Majesteit geen onder

scheid tusschen de‘- aan zijnen schepter

onderworpene burgers begeert, verzoeken

zij voor het vervolg, eene gelijke ver

(5) deeling van ambten en openbare bedienin

gen tusschen het Noorden en het Zuiden.
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De regts-uitoefening, zoo veel mogelijk

in de nabijheid der belanghebbenden te

plaatsen, is een dier vereischten , welke

Die

noodzakelijkheid vordert dus onvermijde

niet meer kunnen betwist worden.

lijk, dat de Hooge Raad in eene stad

gevestigd worde, welke in het midden

van het Honingrijk is gelegen. ,

De stad Bergen volgt met eene leven

dige belangstelling ‚den geheelen v00rt

gang der beschaving ,_ en wenscht harte

lijk er de heilzame vruchten van te

plukken. Zij kan dus onmogelijk vreemd

blijven aan het zoo menigmaal uitgedrukte

verlangen om de Jury bij de behande

ling van crimineele regtsgedingcn, van

staatkundige misdrijven en van die der

drukpers ingevoerd te zien.

De laatste vervolgingen, die onrust in

het land hebben verwekt, hebben doen

zien , dat onze wetgeving op de drukpers

niet in allen deele, aan de bedoeling
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van art. 227 der grondwet, beantwoordt.

De inwoners van Bergen verzo‘eken eene

herziening dezer wetgeving, ten einde

haar in volledige overeenstemming met

dat artikel te brengen.

Tot hiertoe is het onderwijs enkel

door middel van besluiten geregeld ge

worden. Men mag hartelijk wenschen

dat Uwe Majesteit het oogenblik gelieve

te bespoedigen , waarop wij eene wet ;

zullen bezitten, die dit onderwerp regelt,

volgens de bedoeling der grondwet.

Eeue niet minder noodige dan dringende

wet is die, ‚welke het onderwerp der

conflicten van attributien , op vaste gron

den ’zou bepalen, aangezien het niet te

ontkennen is, dat daarvan misbruik is

gemaakt.

De drukkende belastingen zijn een der

eerste‘ oorzaken van de ontevredenheid,

welke algemeen bespeurd wordt. Wij

bidden Uwe Majesteit om eenige verlig
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ling in die lasten toe te brengen door

alle bezuinigingen, die het mogelijk is

in de staats-uitgaven daar te stellen, en

die men waarschijnlijk erlangen zal door

de , voor het land zwaar vallende, bureau‘

cratische inrigting van het bestuur te

verbeteren , en door den staat te herzien

van de ten laste der schatkist gebragte

pensioenen, welke voortaan niet anders

zouden behooren verleend te worden, dan

volgens grondslagen, bij eene wet vast

te stellen.

Eene der belastingen, welke de meeste

klagten in de steden veroorzaakt, is die

op het geslagt, en kan dit wel anders

zijn, daar deze belasting bijna uitslui

tend haar treft? Bergen, met eene be

volking van 25,0Û0 zielen, betaalt meer

dan een vierde van de geheele belasting

in de provincie Henegouwen, wier be‘

volking 570,0Û0 inwoners te boven gaat.

Wij verzoeken met aandrang dat ’het
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(12)

regt op het geslagt ophoude onder de

lasten van den Staat voor te komen.

Door een van die verhevene denkbeel

den geleid, welke van ‘Uwer Majesteits

zorg voor de belangen van nijverheid \

en handel getuigen, heeft’Hoogstdezelve

op de Staats-begrooting eene aanzienlijke

som doen brengen tot aanmoediging van

die takken; doch het gebruik, hetwelk

van deze som is gemaakt, heeft weinig

voordeel toegebragt aan de groote menigte

handelaren , fabrikanten en trafikanten.

Het ware te wenschen , dat zij gebezigd

wierd tot premien 'van uitvoer voor de

binnenlandsche voortbriangselen , in het

Rijk vervaardigd. Dit zoude een meer

der vertier aan onze markt verschaíl‘en,

en het geheele land in de gelegenheid

stellen, om deel te hebben aan gunsten,

die thans aan een klein getal burgers

toegestaan worden.

Art. 212 der grondwet’wil, dat de
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openbare schatkist alle kosten drage, be"

trekkelijk de legers van den Staat, dat

is namelijk: de huisvesting en voeding

van het krijgsvolk, alle leverancien, van

welken aard ook , ten behoeve van Z. M.

troepen of van de vestingen gedaan.

Desniettegenstaande worden , strijdig

met deze bepaling , uitgaven van de

zen aard ten laste der steden gelaten ,

en Uwe Majesteit zal dus bevroeden dat

men billijkerwijze een einde aan dit

misbruik behoorde te maken, waardoor

de

kunne ingezetenen te belasten voor za

plaatselijke besturen verpligt zijn

ken, die alleen de algemeene belange‘n

hetrefl'en.

Het reglement waarnaar tegenwoordig

de steden bestuurd worden , is vastge

steld geworden zonder dat de, op dat

tijdstip bestaande, stedelijke besturen

daartoe hebben medegewerkt, overeen

komstig art. 152 der grondwet. Eene
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menigte uitleggingen heeft den oorspron

kelijkeh tekst van dat reglemenh onken

.baar gemaakt. Het zoude gewis te wen

sehen zijn, dat men tot eene herziening

van hetzel’ve overging, maar daarbij geza

menlijk handelde met het geheeleligchaam

der plaatselijke besturen en der Provin

ciale Staten, in overeenstemming met

het aangehaalde artikel der grondwet.

Doch in afwachting dat die herziening

wettiglijk kunne geschieden, bestaat er

een dringend punt, dat wij Uwer Ma

jesteit aanwijzen. Art. ‘154 der grond

wet bepaalt, dat de reglementen van elke

stad vaststellen de hoegrootheid van de

directe belastingen die men betalen moet,

.en de overige hoedanigheden, die men

moet bezitten om stemgcregtigd te we

zen. Wij begrijpen derhalve, dat, vol

gens dien stelligen tekst, het reglement

voor de steden van het bedrag der op

te brengen belasting, tot stemgeregtig
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hei_d vereischt, geen tak van directe be

lastingen behoorde te kunnen uitzonde

ren, welke in dit Rijk bestaan uit de

grondlasten , het personeel en de paten

ten. Dat reglement verbiedt desniette

min het patent onder de opbrengst van

belastingen mede te rekenen, welke tot

grondslag der stemgeregtigheid strekken.

Wij zien daarin eene volslagen tegen

strijdigheid met de letter van de grond

wet, en niet minder met haren geest,

welke, volgens het rapport der Com

missie van herziening, ten doel heeft,

‘om, zonder aanleiding te geven tot

‘ alle de ongelegenheden van eigenlijk ge

‘ zegde volksvergaderingen , al de ge

» stelde magten als schakels van eene ge

» meene keten beschouwd, door van de

‘ eene tot de andere af te dalen, zelfs

’ eindelijk tot de lagere standen der maat-‘

‘ schappij , welke , hoezeer een gering ge

. deelte in de vervulling der behoeften
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» van den Staat bijdragende, echter be

“ lang hebben in de nationale vertegen

nmordiging.» (pag. 8.)

Men zoude onmogelijk kunnen aanne’_

men dat een in deze stad gevestigd koop

man , die soms geene andere belasting

dan die van het patent betaalt , het

regt niet zoude hebben van vertegen

woordigd te worden , wanneer hij een

patent van f 40 betaalt.

Wij smeken dus Uwe Majesteit drin

gend om te verklaren, dat de belasting

der patenten, als eene directe belasting -

zijnde, mede gerekend moet worden

onder het bedrag der lasten, gevorderd

om het stemregt te kunnen uitoefenen.

Voorts , Sire, schrijven de inwoners

van Bergen den toestand, welke zulk

' eene levendige onrust verwekt, aan de

ongelijkheid toe, met opzigt tot de be

volking, in bare vertegenwoordiging

door de Staten-Generaal , bestaande.
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‚ nen.

Wij ontveinzen niet al het verhevene en

teedere van dit: punt, en laten hetzelve

aan Uwer Majesteits beraadslagingen over.

Al deze punten van bezwaar nederig

aan Uwe Majesteit onderwerpende, ver’

meent de stedelijke regering van Bergen

daarmede eenen heiligen pligt te vol

brengen. Uwe Majesteit is waardig de

waarheid te hooren, wij hebben getracht

haar aan Hoogstdenzelven te doen kan ‘

Het behage Uwe Majesteit haar

gunstig op te nemen, als voortgekomen

uit harten, die aan Hoogstdenzelven ge

trouw en verknocht zijn.

Onder die punten zijn er, die Uwe

Andere

vereischen de medewerking der Staten-Ge

Majesteit alleen kan afdoen.

neraal. Uwe Majesteit zoude onze wen

schen in den hoogsten graad vervullen,

' indien Hoogstdezelve zich , in dit gewig

tig oogenblik , door de nationale verte

genwoordiging omringde.
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Wij zijn , met den diepsten eerbied ,

Sire, Uwer Majesteits zeer onderdanige,

gehoorzame dienaren en getrouwe onder

danen,

De leden van de regering der stad

Bergen: Baron T. TAHON na LA Morrr. ,

Duamux, J. B. M. CHASSELET, Leraa

vnn, na Wow, F. J. Durnum, Genne

BIEN, Baron H. n’Hnmssmu, J. WAnoc

QUÉ, C. TAINTENIER, FONTAINE-SPITAELS,

E. J. J. CLAUS, EM. Goa.mr, F. H.

Gossanr, Cnaanss na Baonuamux en Cu.„

Boussnun, Secretaris.

Bergen, den 50 Augustus 1850.

Laat ons nu deze grieven in weinige woor-’

den herhalen.

1. Ministeriële verantwoordelijkheid.

2. Vrijheid van het gebruik der taal.

. Gelijke verdeeling der ambten.

‚s0‘ De Hooge Raad in het middenpunt

des Bijks.

2
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‘‚ 5. Jurij. _

‘ -‚ 6. Vrijheid van de drukpers.

;’7‚. Onderwijs. ‘

-8. Conflicten. -9. Belastingen. ‚

c 10. Aannioediging der nijverheid.

‚ ‚11. Premien van uitvoer. ‚ ‘

‚ 12. Uitgaven betrekkelijk de legermagt. ‘

‚15. Reglementen voor de steden.

( 14. Bedrag van belasting voor het kiesregt.

_ 15. Nationale vertegenwoordiging.

16. Bijeenroeping der Staten-Generaal.

Ik zal trachten omtrent deze punten nog

eenig licht te geven, om dezelve des te beter

naar kunne wezenlijke waarde te_ doen schatten.

(1) Ministeriële verantwoordelĳkheid. Na

tuurlijk is over dat punt gehandeld bij de

Commissie , belast met het opstellen eener

grondwet voor de Vereenigde Nederlanden ,

‚in 1814. Dit beginsel werd toen, in het

ontwerp, met stilzwijgen voorbij gegaan; doch
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van den anderen kant bevatte dit ontwerp niets,

dat in het vervolg kon verhinderen, die ver’

antwoordelijkheid, door eene bijzondere wet,

in te voeren. De Commissie heeft evenzeer

het stilzwijgen bewaard, ten aanzien van vele

andere gewigtige punten, maar altoos aan de

toekomstige wetgevende magt daaromtrent vol

komen vrijheid latende. De tijd gedoogde niet

langdurige overwegingen te houden , en het

oogenblik was niet gunstig daarvoor. Wij

waren in eenen oorlog voor onze onafhanke‘

lijkheid gewikkeld, en de vijand bezette nog

vijf of zes vestingen in het hart van het land.

Intusschen had men eene grondwet noodig ,

en men zocht die dus hoe spoediger hoe beter

zamen ’ te stellen; om dezelfde redenen werd

het ‚ontwerp door de vergadering der Notabe‘

len dadelijk aangenomen. Weldra was er eene

wetgevende magt gevestigd, die het werk lang

zaam en rustig kon voltooijen, nadat de vrede

zoude gesloten en (de‘ openbare orde hersteld

zijn
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Het volgende jaar moest deze eerste grond

wet, na de oprigting van het Boningrijk der

Nederlanden, herzien en gewijzigd worden,

ten einde dezelve met de belangen van België

te doen overeenstemmen. Dit werk werd al

mede aan eene Commissie opgedragen, zamen

gesteld uit vier en twintig leden, voor de

helft van het Noorden en voor de andere helft

van het Zuiden. De Belgen wierpen natuur

lijk het vraagpunt der ministeriële verantwoor—

delijkheid op; maar gaven aan de beweegre‘

(lenen toe, waarop het stilzwijgen der eerste

Wet geg’rond was. Het ontwerp van deze wet

werd toen insgelijks aangenomen , dermate dat

dit gewigtige punt in denzelfden staat van

schorsing bleef.

De Staten-Generaal van het Boningrijk ver

gaderden sedert jaarlijks, en er was dikwerf ge

schil omtrent de verantwoordelijkheid. Het

schijnt dat het Belgische publiek zich veel

daarmede bezig hield, en dat het publiek in

de oude Vereenigde Nederlanden minder be
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lang daarin stelde. De ministeriële verant

woordelijkheid vond echter altijd aanhangers

in het Noorden even als in het Zuiden, het

zij in den boezem der natie, hetzij in de ver

gadering der Staten-Generaal. Deze questie

werd achtervolgcns, even als alle staatkundige

questien, met meerdere hevigheid behandeld.

Bij de Belgen nam deze, in de twee laatste

jaren, sterk toe. Talrijke verzoekschriften

kwamen uit het Zuiden het uitgedrukte gevoe

len door de zuidelijke leden, ondersteunen. De

Hollanders bleven bedaard, en zagen zelfs de

verzoekschriften met geene goede oogen. Hier

uit ontstond in België het ‚gevoelen, dat Hol

land zich tegen deszelt's billijk verlangen ver

zette. De overeenstemmende gezindbeid tus

sehen de beide volken zoude door deze daad

zaak alleen gestoord zijn geworden, al ware

het ook dat geene andere, even gewigtige

punten, geopperd zouden zijn.

(2) ‘Vrĳheid van taal. In geheel Europa

behoort de kennis der Franschc taal. tot eene
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‚ goede opvoeding. Men spreekt dezelve in de

voorname gezelschappen, en zij is het middel

van omgang met de vreemdelingen , even als

van de vreemdelingen onder elkander. Dit

alles heeft bijzonder plaats in Holland, en

misschien meer dan in eenig ander land. De

Belgen hebben hiervan het voordeel genoten ,

van het eerste oogcnblik der vereeniging af.

De eerste staatkundige conferentien tusschen

hen en de Hollanders werden gehouden voor

de herziening der grondwet , en de Hollan

ders hebben toen dadelijk begonnen, Fransch

te spreken , zonder het zelfs zich te laten ver

zoeken. Toen de Belgen in den Raad van

State zijn gekomen, werden alle zaken in het

Fransch uitgelegd aan diegenen, die de Hol

landsche taal niet verstonden. Bij de Eerste

Kamer der Staten-Generaal worden alle stuk.

ken in de beide talen gelezen , en de beraad

slagingen hebben uitsluitend in het Fransch

plaats. In de Tweede Kamer heeft men zich

in de twee talen uitgedrukt, de Belgen heb
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ben enkel Fransch gesproken, de Hollanders:

hebben zich beurtelings van de eene of de

andere taal bediend, en menige spreker heeft.

nog eens in het Fransch verklaard, wat hij

kort te voren in het Hollandsch had gezegd;

In de Belgische provincien heeft men’ voor

de adwinistrative en regtszaken dezelfde

vrijheid genoten. In de Vlaamsehé provin-_

cien heeft men menigvuldiger de nati0nale

taal gebezigd, maar in de Waalsehe provin

eien en te Brussel heeft men de voorkeur aan.

het Franscb gegeven. Deze verscheidenheid van

taal baarde zeker veel ongelegenheid, doch men

kon daarin slechts voorziening van den tijd

verwachten. Het schijnt dat het gouvernc“

ment verlangd heeft het tijdstip eener enkele

officiële taal te bespoedigen , ten einde steun áa‘îi

de nationaliteit te verschaffen. De daartoe‘

strekkende maatregelen zijn bijzonder in de;

laatste vijf jaren genomen. Zij hebben echter

geenszins aan de verwachting beantwoord ,

en integendeel weêrstand veroorzaakt, waar



(24)

door men geheel het doel gemist heeft. Wij

naderden hetzelve langzaam door den onge

voeligen loop van den tijd, maar de staat

kundige maatregelen hebben eene omgekeerde

uitwerking gehad. Ik zal tot bewijs, een be

kend voo‘rbeeld aanhalen. Jonge Advokaten,

die in Fransche pleidooijen uitmuntten, waren

verpligt in het Hollandsch te pleiten, en heb

ben zich daardoor aan de openbare bespottin_g

Vele hunner hebben zich

bij de schrijvers gevoegd, die de Hollandsehe

blootgesteld gezien.

taal, in de dagbladen en scbotscbriflen, aan

vielen. Deze aanvallen zijn gedurig heviger

geworden. Van de taal is men overgegaan

tot de Letterkunde, en van de Letterkunde

tot de zeden en gewoonten. De Hollanders,

in het hart getroll‘en, hebben zich verdedigd,

en Op hunne beurt anderen aangevallen. Uit

dezen letterkundigen twist is eene hevige ver

bittering tusschen de twee volken ontstaan.

Ik heb meer dan tien jaren geleden, hierom‘

trent een waar en grondig woord gehoord ,

\
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namelijk: dat de beide volken ‘meer nog door

de taal dan door de godsdienst verdeeld waren.

Laatstelijk is het vrije gebruik der taal,

bij een besluit, hersteld. In het adres wordt,

uit dien hoofde, eigenlijk niet deze vrijheid

gevraagd, maar wel eene wet om dezelve te

waarborgen. Men mistrouwt besluiten , welke

ieder oogenblik kunnen veranderd worden, en

verlangt daarom wetten die gemeenschappe‘

lijk door den Koning en de Staten-Generaal

daargesteld worden, en meerdere duurzaamheid

beloven.

(5) Gelĳke verdeeling van Ambten. Men

bedoelt hier ambten in het Hooge Bestuur,

in de ministeriële Departementen. De amb

ten in de provincien en gemeenten zijn niet

daaronder begrepen, en dienaangaande bestaan

er geene grieven.

Hetschijnt dat men die gelijkheid in het

Ministerie verlangt. Tegenwoordig zijn, van

de zes Ministers met pertefeuilles belast,

vier Hollanders en twee Belgen. De voor
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naamste ambtenaren in de verschillende Minis‘

terien zijn voor een groot gedeelte Hollan

ders. Het getal ambtenaren bij de Departe»

menten van Ùorlog, van Marine en van Fi‘

naneien, is zeer aanzienlijk. Het leger, de

vestingen en de vloot behooren onder de De

partementen van Oorlog en van Marine ,‚ en

vele officieren, vooral hoofd-officieren, zijn

Hollanders. De ambtenaren van het Depar

tement van Financien, bestemd tot het heffen

der belastingen in het geheele Honingrijk,

de Ontvangers, Inspecteurs enz. , zijn, zeer

talrijk, en Onder dezelve bevinden zich Hol

landers in België geplaatst. De menigte ci

viele en militaire ambten, aan Hollande'rs

gegeven , is een der voornaamste grieven der

Belgen, en de bron van een algemeen mis

’ noegen geworden. Het is waar dat, van den

beginne der vereeniging af, de voornaamste

ambten door Hollanders bekleed waren , en

het toen niet wel anders zijn kon. Het is

evenzeer waar dat de Belgen nimmer de
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ambtelijke loopbaan, met zoo veel ijver en

volharding zijn ingetreden, als de Hollanders.

Ik zoude, hier bijzonderheden kunnen aanvoe—

ren, die ik liefst met stilzwijgen voorbij ga,

om dat zij ons te ver zouden lijden. Ik bc

geer niet eens het regt te onderzoeken, noch

te beslissen , wie gelijk of ongelijk heeft, maar

bepaal mij tot eene daadzaak, die in de

ontevredenheid der Belgen bestaat.

Wij vinden in onze geschiedenis treffende

voorbeelden van nationale haat, ontstaan door

de toelating van vreemdelingen tot het be

kleeden van ambten. Knut. de Vijfde, in

de Nederlanden geboren , in die gewesten op

gevoed en derzèlver taal sprekende, begaf

zich' zeer jong naar Spanje, om er bezit van

de Kroon te nemen. Hij nam zijne Vlaamsche

gunstelingen mede en bedeelde ben met de

beste ambten, die te zijner beschikking ston-l

den. De fiere Castilianen geraakten in op

stand, de burger-krijg brak uit, en BAKEL

de Vĳfde had veel moeite om er een ge
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lukkig einde aan te maken. Na eene lang

durige regering deed hij afstand van den

Troon, en gaf de Nederlanden over in han“

den van zijnen zoon. Pnn.u>rus de Tweede

sloeg n0gtans geen acht op zijne wijze raad

gevingen. In Spanje opgevoed en het Spaansch

sprekende, omgat' hij zich van Spaansehe

troepen en van groote Hecren tot deze natie

behoorende. Deze hadden de vernedering

hunner voorouders nog niet vergeten, en na

men de gelegenheid waar, om zich daarover

‚te wreken. De Nederlanden stonden gewa

penderhand op tegen de Spaansche heerschap

pij , en Pamrres verloor een der schoonste

sieraden van zijne Iiroon , door de stichting

van het gemeenebest der Vereenígde Neder

landen.

Twintig jaren geleden lijfde Narouaom

Holland bij zijn Rijk in, hij verklaarde dat

de Belgen het geschiktste waren om dat Land

te besturen. De Hollanders moesten zich

Belgische Prefecten laten welgevallen , en
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zullen het lang in het geheugen houden. Na

de tegenspoedcn van het groote leger in Hus

land en Duitschlaml, verbreken zij hun juk

en verjoegen de Fransehe en Belgische amb

tenaren. Zoo ontzet thans ook Belgie, bij

eenen volledigen gewapenden opstand, de Hol

landscbe ambtenaren.

Wij zien dus ten allen tijde dezelfde uit

werksels van het begeven van ambten aan

vreemdelingen.

(4) De Hooge Raad in het middenpant

des Rijks. Ùvereenkomstig de Grondwet is

de Hooge Raad aan het toppunt der regter

lijke magt geplaatst, en oefent eenen grooten

invloed uit op alle regtbanken. Maar noch

de Hooge Raad, noch ‚eenig ander gedeelte

van de regterlijke magt is tot hiertoe in wer

king gekomen. De Wetten zijn sedert een

’of twee jaren vervaardigd, maar bestaan nog

enkel op het papier, terwijl de organisatie

eerst binnen eenige maanden zou geschieden.

De provisionele staat van het regtsbeleid,



(zo)

sedert vijftien jaren, is eene te kennen gege‘

vene grief , niet slechts door de Belgen,

maar ook door de Hollanders Bij deze gis‘.

ting der gemoederen was het oogcnblik ge

komen om den zetel van den aanstaanden

Hoogen Raad te bepalen. De keuze viel op

‘den Haag, en de Belgen toonden zich zeer

getroll'en daarover. Zij beklaagden zich, dat

zij, door eenen te grootcn afstand, van den

Hoogen Baad gescheiden waren. Velen. ver—

zochten deszelfs verblijf in eene der. steden

van _Belgíë vast te stellen. Anderen stelden

daartoe Brussel voor, dat zoo digt de

grenzen gelegen is. Bij het adres wordt,

tot voorkoming van alle tegenwerpingen, een

voudig gevraagd, dat de Hooge Raad in het

middenpunt des Bijks gevestigd worde.

(5) Dit is eene van de instellingen,

welke de Franschen bij _ons overgeplant heb‘

ben, in België bestond zij gedurende omtrent

twintig jaren, in Holland drie jaren. Zij is

in 4814 afgeschaft. De meerderheid der Bel
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gen schijnt de herstelling derzelve te verlan

gen, doch de meeste Hollanders schijnen

zulks niet te hegee_ren. De Jurij heeft even‘

Wel in Holland zeer verlichte aanhangers ge

vonden, zelfs onder de regtsgeleerden. In .

de Staten-Generaal, wáár, twee jaren geleden,

over de questie is beraadslaagd , heeft men‚

dezelve verworpen bij eene meerderheid van.

stemmen, uit Hollanders en Belgen bestaande.\

(6) Vrĳheid van de Drukpers. Deze vrij-_

heid is bij de Grondwet toegestaan, maar,

men heeft achtervolgens onderscheiden wetten

gemaakt om de buitensporigheden te beteu-‚

gelen. Intusschen heeft geene dezer wetten

voldaan, en wat de laatste aangaat, maakt

het Adres gewag van vervolgingen, die on‘

rust in het Land hebben verwekt. Het blijkt

dat hier twee onvermijdelijke klippen bestaan;

de eene is‘ de losbandigheid der ’schrijvers,

en de andere de kwellende regtsgedingen.

Wanneer men tusschen deze beide ongele

genheden moet kiezen, is het eerste van min
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der gewigt. De Grondwet schijnt alles voor

zien te hebben, en in dat opzigt, voldoende

te zijn, zie hier art. 227:

‘Het is aan elk geoorloofd om zijne ge‘

‘ dachten en gevoelens, door de Drukpers,

‘als een doelmatig middel tot_ uitbreiding van

‘kennis en voortgang van verlichting, te

‘ openbaren, zonder eenig voorafgaand verlof

’ daartoe noodig te hebben; blijvende nogtans

‘clk voor hetgeen hij schrijft, drukt, uitgeeft

‘of verspreidt, verantwoordelijk aan de maat

‚schappij of bijzondere personen, voor zoo

‘ verre dezer regten mogten zijn beleedigd. -

Alle regten zijn dus beschermd en bevei

ligd, onverschillig of zij door de Drukpers

of door eenig ander middel worden aangerand,

terwijl de misdrijven , door middel van de

drukpers begaan, in de cathegorie vallen der

misdrijven, bij het Straf-wetboek voorzien.

De misdrijven , uit de Drukpers voortgevloeid,

verschillen slechts in één opzigt, van andere

misdrijven. De uitwerking van de Drukpers
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namelijk , is uitgestrekter, sneller en duur—

zamer. Men kon dus de strafl‘en verzwaren,

wanneer de misdrijven door middel van de

Drukpers begaan zijn , en dit zoude dan het

onderwerp eener wet of van een nieuw artikel

in het, Straf-Wetboek worden.

Het is te denken , dat de regterlijke vervol

gingen , waarvan in het adres wordt gewag

gemaakt, eene der naaste oorzaken van de

volksheweging te Brussel geweest zijn.

(7) Ûnderwĳs. Na de oprigting van het

Koningrijk, was eene der eerste daden van het

gouvernement, de instelling van drie Acade

mien in België, te Leuven, te Luik en te

Gent. Zij bleven zonder Theologische __facul

teit, omdat de Seminarien der Bisdommen

voldoende schenen voor de studien der jonge ‘

lieden, die zich aan den Geestelijken Staat

toewijdden. Maar de ijverige Catholijken

begrepen het anders, en klaagden , van het

eerste oogenblik af, bitter over dit verzuim.

Aan den anderen kant gaven de Bisschop-‚

5
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pen reden tot ongenoegen aan het gouverne—

ment , door het sterk uitbreiden van hunne

kleine Seminarien, waar de jeugd onderwijs

in de oude letteren ontving en zich tot ‚de

Godgeleerde Studien in de groote Seminarien

voorbereidde. Die kleine Seminarien werden

niet alleen bezocht door hen, welke voor de

priesterlijke wijding bestemd waren , maar

bovendien nog door een groot aantal kinderen,

die geene zoodanige roeping hadden. De

ijverige Catholijkcn verkozen, uit godsdienstige

beginsels, deze scholen boven elke andere.

Intusschen waren de kleine Seminarien slechts

stilzwijgend toegelaten, en zij behoorden ei

genlijk niet tot de bisschoppelijke attributen.

Het gouvernement gedoogde niet dat de open

bare scholen verlaten wierden , en eindigde

dus met’de kleine Seminarien te sluiten. ’

Het geloofde dezelve door eene groote ‘in

stelling te kunnen vervangen, en stichtte het

Collegium Philosophicum te Leuven. Het

bepaalde tevens, dat slechts diegenen tot Pries
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ters zouden gewijd worden, welke hunne voor

bereidende studien in dat Collegie volbragt

hadden. Deze maatregel echter, die den

grootsten weêrstand ontmoette, mislukte ein

delijk geheel ten gevolge van het Concordaat.

De studien, waartoe men vroeger verpligt

was geweest, werden nu facultatief verklaard,

‚en van toen af moest de instelling vervallen.

De beperkingen werden ook tot Holland

uitgestrekt, alwaar geene Bisschoppen, maar

‚ enkel Boomsche zendingen bestaan. Sommige

scholen werden aldaar gesloten; anderen aan

reglementen onderworpen. Door deze maatrel

gelen werd het misnoegen der ijverige Catho

lijken algemeen. ‘

Men meende dat er bijzondere scholen, in

denzelfden geest als de kleine Seminarien ,

en onder den geheimzinnigen invloed der Je

suiten, opgerigt waren. Ûnderseheidene scho

len werden gesloten , omdat men er de oude

talen onderwees; eene bevoegdheid , welke al

leen aan de openbare scholen ’was vergund.
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Het schijnt, dat de ware oorzaak van dien

maatregel in de vrees voor de Jesuiten ge

legen was, die men overal meende te zien.

Deze laatsten werden ook, in de liberale dag

bladen van België en Holland, als geduchte

vijanden aangeduid.

Ondertusschen bevonden zich onder de Bel

‘gen wrijheidsgezinden, die voor hen zelven

meerdere vrijheid in het onderwijs verlang

den, en zich niet meer aan de reglementen

op de toelating en bevordering van onderwij

zers wilden onderwerpen. Zij hielden staande

dat het onderwijs evenzeer vrij als de druk

pers bchoordc te zijn. Om hierin des te beter

te slagen , vereenigden zij zich met de ijverige

Catholijken. Beiden vroegen toen evenzeer

om die twee vrijheden. Zij gingen vervol

gens verder en vereenìgdcn zich omtrent de

meeste andere grieven.

Het gouvernement zag zich toen door een

verbond van twee partijen aangetast, die de

geheele wereld voor onverzoenlijk had gehou
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den. Weldra verscheen een nieuw besluit,

hetwelk door verschillende administrative maat

regelen opgevolgd werd, en de klagtcn waren

bijna gestild.

’ Het Adres treedt geenszins in al deze bij

zonderheden, maar verlangt eene wet op het

onderwijs, in plaats van een besluit. Ik heb

vroeger de beweegreden opgenoemd, welke"

de voorkeur aan eene wet ’doet geven. [Zie

hierboven (2) aan het ‘slot.] ‘

‘ (8) Conflicten. Wij hebben deze inrigting

van Frankrĳk bekomen. Wanneer de regter

lijke en administrative autoriteiten elkander de

kennisneming eener zaak betwisten, beslist al

daar de Staats-Raad tusschen beiden. 'I‘iort

na de herstelling van onze onafhankelijkheid zijn

de Conflicten bij ons afgeschaft, en de adminis‘

trative autoriteiten aan de beoordeeling der regt

banken onderworpen geworden. Na verloop‘

van eenige jaren echter, zijn de Conflicten we

derom ingevoerd, behoudens deze wijziging
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dat het niet de Raad van State, maar de

Koning is, die daaromtrent beslist. De eene

zoo wel als de andere beschikking is bij be

sluiten daargesteld, waarover men zich, in de

beide declen van het Rijk en in de Staten—

Generaal, bezwaard heeft.

In het Adres wordt van misbruiken in dat

opzigt gesproken , en eene wet verzocht. Dit

is eene algemeene grief, welke zoo wel in

Holland als in België bestaat.

(9) Belastingen. In alle landen van Eu—

ropa vallen de belastingen zwaar, en nooit zijn

de volken zoo gedrukt geweest. Er bestaan

twee voorname oorzaken van de openbare uit

gaven, waaruit de noodzakelijkheid geboren

wordt om zich van bovenmatige inkomsten te

verzekeren. Die oorzaken zijn de nationale

schulden, en de staande legers. Onder ‘den

naam van legers begrijp ik den geheclen staat

van oorlog. De publieke schulden zijn uit

de oorlogen voortgevloeid. De staat van oor
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Iog is derhalve eigenlijk de grondoorzaak van

de overdrevene uitgaven, die ondragelijke be‘

lastingen noodzakelijk maken.

De volkeren klagen sedert lang hierover,

en bijzonder dat grootste gedeelte van een

volk , hetwelk van zijnen dagelijkschen han

den arbeid leeft. De arbeidzame klassen zijn

onderdanig aan het gouvernement uit gevoel

en uit gewoonte. Maar dat gouvernement moet

‚hen beschermen, dat is, hun werk en

brood verzekeren. Ontbreekt hun dit laatste,

wordt een groot deel van hun loon door de

belastingen weggenomen, dan leenen zij gre

tig het oor aan hen, die hun eene verandering

van gouvernement, eene staatsomwenteling voor

stellen.

Wij leven te midden van menigvuldige

omwentelingen. sporen de oorzaken op,

verdiepen ons in wijdloopige redeneringen, en

sluiten onze oogen voor de. eenige duidelijke

oorzaak, welke alle omwentelingen verklaart.

Dan eens zegt men ons, dat de Jacobijnen
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losbandigheid prediken , dat hunne leerstel

lingen van gelijkheid en vrijheid de pest der

maatschappijeh zijn, dat zij overal omwente

lingen verwekken en nog verwekken zullen.

Neen: zonder een algemeen misnoegen, zouden

de Jacobijnen de groote menigte geenszins

door hunne leerstellìngen , opruijen. Dit mis‘

noegen levert hun slechts de stof, die zij met

goed gevolg bewerken.

Dan wederom wijst men ons op de Jesuiten.

Men ziet in hen de openbare rustverstoorders.

Neen: de Jesuiten. zouden geenen volksopstand

‘maken , indien de werkzame klassen niet tot

een uiterste gebragt waren. 7

Een andermaal beschuldigt men de Intri

ganten , zelfs uit den hoogsten stand der maat

schappij. Zij stellen zich , zegt men, aan het

hoofd der groote menigte, om haar tot ver-_

woesting, brandstichting en plundering te lei

den.’ Neen: de Intriganten zouden nimmer

tot eene verleiding der menigte geraken, in

dien deze brood had.
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Laat ons de volken, en bijzonder de ar

beidzame klassen, van de zware, ondragelijk

gewordene belastingen onthetl'en. Dit is het

eenige middel om de orde te herstellen, de

openbare rust te verzekeren, en de omwente

lingen voor te komen.

Deze zoo eenvoudige waarheden zijn vooral

klaarblijkelijk in de Nederlanden, waar de

inwoners honger belast zijn, dan in eenig an‘

der land van Europa.

België heeft in de hollandsche belastingen

moeten deelen , en daardoor eene plotselinge

verandering in zijnen maatschappelijkeu toe

stand ondergaan. ’Het heeft. zich aan zulk

eenen zwaren last niet kunnen gewennen.

Holland heeft denzclven lang gedragen, om

dat er alle bronnen van werk en winst, door

den vrijen handel, in groote mate vloeiden. _

Doch deze vrijheid heeft , van het oogenblik

at‘‚ der vereeniging van België met Holland,

plaats gemaakt voor een verbodstelsel. De

Belgen hadden het verbodstelsel van de Fran‘
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scben geleerd, en zettedèn daartoe de Hol

landers aan met alle hunne magt.

Toen de groote handel in Holland eenmaal

aan kluisters lag, daalde de uitwerking der

beperkingen, van de eene nijvere klasse tot

de" andere af, zonder ergens op te houden.

De arbeidzame klassen voelden die gevolgen op

de smartelijkste wijze. Bij haar was het om

dagelijksch brood te doen; zij hadden altijd

veel betaald, maar ook in evenredigheid ver

diend. Hetgeen haar overbleef van haar loon

was voldoende om er van te leven. Met de‘

zelfde belastingen en minder werk, kunnen

zij onmogelijk meer bestaan.

Hierin is de oorzaak gelegen van een al

gemeen misnoegen , in Holland zoo wel als

in België. Het is eene grief, door de ééne

‚ te kennen gegeven, maar aan beiden gemeen.

(10) Aanmoedigíng van de Nĳverheid. Men

heeft zich in het Adres vergist met te ver‘

onderstellen dat de, op de staatsbegrooting ge

bragte som, tot aanmoediging zoo wel van den
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handel als van. de nijverheid strekie. ’Het

is integendeel een groot gedeelte der inkom‘

sten, door middel der in-“en uitgaande reg

ten, van den handel geheven, die voorname

lijk tot aanmoediging der fabrieken wordt

gebezigd. Deze beschikking dagteekent van

het jaar 1821, en behoort tot hettoen aan- ‚

genomen stelsel van belastingen. Overeen‘

komstig eene aldus genoemde‘ wet van begin

selen , _moest de handel te gemoet gekomen

worden door de matigheid der inkomende reg

ten. Deze regten waren op de vreemde fa‘

brikatcn zeer hoog gesteld. Men besloot,

dezelve te verminderen, en de fabrieken door

premicn aan te moedigen. Bij de toepassing

dier wet werd echter de hoop van den han

del verijdeld, en hij blijft hij voortduring

aan, zeer hooge inkomende regten onderhevig.

Te gelijker tijd werd de som, tot aanmoedi‘

ging der tabrieken bestemd , op eene wijze ge’ i

bruikt, geschikt om de klagtcnte verwekkcn,

die in het Adres vervat zijn.
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De fabrikanten bekwamen voorschotten ten

behoeve van hunne ondernemingen. Wanneer

zij geen aftrek hadden, kocht men hunne fa

brikaten , om dezelve weder met verlies te

verkoopen. Het natuurlijk gevolg van deze

handelwijze was eene gedurig opklimmende en

onevenredige voortbrenging van goederen. Door

den aard der gebezigde werktuigen reeds,

ging die voortbrenging de aanvraag te boven.

Thans was dat excedcnt verdubbeld. De ver

legenheid der fabrikanten werd dagelijks groo

ter, in weerwil van alle aanmoediging.

Z00 hadden de instellcrs der premien het

ook geenszins begrepen. Zij gingen van het

beginsel uit, dat verschillende fabrieken het

niet dadelijk, bij den eersten aanvang, tegen

de mededinging van den vreemdeling konden

volhouden, en dus om staande te blijven te

duur moesten verkoopen. De buitenlander le

verde eene el katoen voor vijftig centen. De

inlandsche fabrikant kon slechts tot eenen prijs

van zestig centen bestaan. De schatkist kwam
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dan tusschcn beide , en betaalde het verschil

‚van tien centen. Zicdaar de premie, welke

men bedoelde. Zij behoorde enkel voor eenen

zekeren tijd toegelegd te worden, gedurende

welken de fabrikant zich oefende en bekwaam

dc om zijne waar voor denzelfden prijs..als

de vreemdeling te leveren. Indien hij, na

verloop van eenige jaren, zich niet door zijne

eigene krachten kan staande houden, trok de

Staat de premie in, en beschouwde de. en

derneming als onuitvoerbaar.

Door middel van deze premien was de voort

brenging van waren niet buiten redelijke

palen gedreven. Zij rigtte zich naar de

aanvraag, zoo als zij altijd doet, wanneer de

handel vrij is. De vrijheid van den handel

bleef onaangetast, en het heilzame middel van

mededinging gehandhaafd.

(U) Premien van Uitvoer. ‘In het Adres

wordt een ander middel voorgesteld tegen de

daarbij ‘aangewezenc kwalen. Hetzelve erkent

de nattigheid van het uitvoeren der voorwer‘
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pen, door den grond en de nijverheid opge

leve‘rd; doch men verkeert daarbij in eene

grove dwaling door premien van uitvoer

voor te stellen, die door alle goede schrij

vers in het vak van Staathuishoudkunde, af

gekeurd worden. De uitvoer is ongetwijfeld

nuttig voor de natie, maar wanneer zij daar

voor eene premie geeft, heeft zij reeds aan den

eenen kant verloren wat zij aan den anderen

hoopt te winnen.

De uitvoer moet winst aanbrengen ’aan den

handel, die denzelven bewerkstelligt. Dan

heeft hij geene aanmoediging noodig, en de

vrijheid alleen is hem genoeg. Alle voort

brengsels van den grond en de nijverheid

geven, bij den uitvoer, geen voordeel, en

zouden er ook geen kunnen geven. Slechts

een gedeelte van deze voortbrengsels is vat

baar voor uitvoer, en zoo ‚is het daarmede

in alle landen gelegen. Deze uitvoerbare

voortbrengsels maken den grondslag van den

algemeenen handel uit, die alle volkeren der
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wereld met elkander verbindt. De regeringen’

die dezen door de Voorzienigheid ingestelden

vermogenden band, op eene vermetele wijze

aantasten, bevinden zich niet wel daarbij,

en hebben reden om het vroeg of laat te

’ berouwen.

In Frankrĳk heeft men het verbodstelsel

lang toegejuicht, en het gouvernement hand

haaft hetzelve nog tegen het gevoelen van

alle verlichte mannen. Het Adres is aan de

grenzen van Frankrĳk opgesteld, en buiten

dien zijn de Belgen ingenomen met deze\go

thische beginselen van de oude fransche

school.

]Iolland heeft altijd eene vrijere lucht in

geademd. Het heeft gedurende twee eeuwen

eene praktische les _aan de wereld gegeven, en

alle groote Staathuishondknndigen van onzen

tijd, in Engeland, Duitschland en Frankrĳk,

prediken geene andere stellingen dan die van

alle Hollandsche kooplieden en van het gou“

vernement der oude Republiek van de Ver
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eenigde Nederlanden. Wilt gij die stellingen

zelfs reeds in theorie ontwikkeld zien, ruim

anderhalve eeuw geleden, opent het uitgeko

men werk, onder den titel van: Memorien

van JAN na \V1rr. ADAM Snrrn zoude de

zelve niet ontkennen. Deze vrijheid van

handel, welke Holland genoten heeft, ver

schafte aan hetzelve alle overige vrijheden,

Burgerlijke vrijheid, Godsdienstige vrijheid,

vrijheid van Drukpers, Persoonlijke vrijheid,

vrijheid van Taal, vrijheid van Onderwijs.

De Belgen maken aanspraak op al deze

vrijheden, en veroordeelen nogtans den handel

tot slavernij. Zij hebben zonder ophouden

bij het gouvernement aangedrongen om het

verbodstelsel intevoeren, met alle onheilen

die het vergezellen. Zij hebben daardoor

den Ondergang van Holland voorbereid en te

weeg gebragt. De Hollanders zien dagelijks

hunnen voorspoed afnemen , en kunnen het

oogenblik berekenen wanneer hun ondergang

volbragt zal zijn. Holland is tot dien beogen
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trap van voorspoed geklommen , zonder hulp

en in spijt van de natuur, enkel door zijne

instellingen ten behoeve van eenen vrijen han

del. België is met alle gunsten van de na

tuur verrijkt, en gelooft evenwel niet te kun

nen bestaan dan door middel van ongerijmde

inrigtingen , die het ook nog over Holland

uitstrekt.

De verbittcring der Hollanders tegen de

Belgen, op dit eene punt, is regtvaardiger en

sterker dan de verbittering der Belgen tegen

de Hollanders het ooit, wegens al de grieven

te zamen genomen, zijn kan.

(12) Uitgaven betrekkelĳk tot de ‘ legers.

Men beklaagt zich hier over eene, met de

grondwet strijdige besdhikking. Deze grief is

aan Holland en België beide gemeen.

Reglementen voor de steden. Dit is

wederom eene grief, aan Holland en België

beide gemeen. Het verwondert mij dat het

Adres geen gewag maakt van de Beglemente‘n

voor de provincien. Ik geloof zelfs dat het

4
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een schrijf- of drukfout is, en dat men lezen

moet als of er stond: de reglementen voor de

provincien en steden.

(14) Maatstaf der belasting voor het kies

regt. Het geldt hier een punt van groot aan

belang, namelijk het kiesregt. Deze questie

heeft Engeland sedert lang in beweging ge‘

bragt, en maakt de hoofdzaak uit van het

geen men de hervorming van het Parlement

noemt. In Frankrĳk heeft zij, sedert zestien

jaren, het gouvernement en de natie gedurig

bezig gehouden. De koningsgezinde partij heeft

altijd het regt van verkiezing willen beperken,

de vrijheidsgczinde partij heeft zich met alle

magt daartegen verzet. Intussehch is het aan

de verschillende ministerien gelukt menigvul

dige beperkende wetten te doen aannemen, te

genstrijdig met het Charter, en hieruit is

eene groote ontevredenheid onder het volk ont

staan. Het is gedeeltelijk door deze beper

kende wetten, dat de laatste omwenteling is

voorbereid. Thans heeft men niet alleen de
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bepalingen van het Charter hersteld , maar te

vens het kiesregt tot een grooter aantal burgers

uitgeStrekt.

Bij ons is het voornamelijk guestie van de

onmiddelijke en middelijke verkiezingen. Zij

zijn middelijk krachtens de grondwet. De

Staten-Generaal , of liever de Tweede Kamer,

wordt benoemd door de Provinciale Staten; de

Provinciale Staten worden benoemd door de

drie standen van burgers, namelijk, de rid‘

derschap , de steden, en het platte land. Ik

geloof dat de openbare meening, in 1814 , de

directe verkiezing vereischte. Men was de volks‘

vergaderingen moede, die 'regtstreeks tot de

willekeurige heerschappij hadden geleid. Het

democratische beginsel was veracht, en de be

spotting der wereld geworden. Eene getem

perde monarchale magt vereenigde aller wen

sehen, en het kiesregt werd, in overeenstem

ining daarmede, vastgesteld.

‘ Tegenwoordig heeft een nieuw geslacht an

dere denkbeelden opgevat 5 de gebeurtenissen ,
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sedert veertien jaren, hebben daartoe bijge

dragen, en de zucht tot vrijheid klopt op

nieuw in aller harten. Het komt mij voor

dat de openbare meening thans tot de directe

verkiezingen overhelt.

"Hoe dit zij, de questie is ook van belang

voor Holland, en geenszins bijzonder voor

België.

(15) Nationale vertegenwoordiging. Deze

grief gaat het voorname beginsel der nationale

vrijheid aan. Twee volken worden zamen

vereenigd om er een enkel van te maken. Dat

volk , hetwelk het grootste getal vertegenwoor

digers in het gemeenschappelijke wetgevend

ligchaam erlangt, beheerscht noodzakelijk het

andere. Zal Holland België beheerschen? Zal

België Holland beheerschen‘? Dit waren de

groote vragen , welke opgelost moesten worden.

De grondwet besliste dezelve, met een gelijk

getal afgevaardigden aan ieder volk toe te staan.

Zie hier de beweegredenen van deze bepaÄ

ling, breedvoeriger ontwikkeld in het rapport
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wet, van den 15 Julij 1815. -Ten aanzien

‘ van het getal der leden ,_ door elke provincie

-’tot de vergadering der Staten-Generaal te

‘benoemen ‚‘ heeft. eenig verschil van gevoelen

»plaats gehad. Sommige leden der Commis’

‘ sie waren van meening dat daartoe de bevol

‘—lìing als de eenvoudigste, billijkste en ‚ze

- herste grond in aanmerking komen moest,

‚ en bragten- vele redenen en voorbeelden bij

‘‚ tot staving van dit gevoelen; anderen dach

‘-’ ten , dat de juistheid van dezen grond, en

-— vooral ook deszelfs toepassing op de vereenï

- niging onzer provincien, met klem liOll wor‘

».den tegengesproken ,. en er wierd wijders aan

»gemerlct dat de buitenlandsehe bezitingen ,

" welke de noordelijke provincien tot moeder

-land hebben, de uitgebreidheid van den ban

‘ de] daaruit geboren, en de millioenen inwo

‘ners onder hare regering levende, niet ge

‚doogden , den grondslag voor de vertegen

nvoordiging , enkel in de Europesche bevol-‘



(5!)

‘king te zoeken; eindelijk dat het eenige mid‘

‘ del tot vestiging van eene opregte en al

-toosdurendc vereeniging tusschen de twee ge

‘ deelten van het Rijk,’ was eene geheel ge

’lijke vertegenwoordiging van beiden. Met

-‘ dit gevoelen heeft zich de meerderheid ver

"eenigd.

‘ Het getal van leden uit elk der noordelijke

‘ provincien‚ is hetzelfde gebleven; dat der

"zuidelijke‘is op eene billijke wijze, en in

“ evenredigheid zoo van het getal der Ingezete

‘ nen, als van dat der Gedeputeerden, door welke

" zij reeds waren vertegenwoordigd , gere

“ geld. -‘ (art. 79.)

’ ‘Onderscheidene jaren na deze beraadsla

ging, ’werd’dezelve vernieuwd in de Tweede

Kamer der Staten-Generaal. Diezelfde rede

neringen werden van beide zijden aangevoerd,

en de zaak bleef daarbij.

werd ten derde male voor den‘ dag

’gehaald in den loop der twee laatste jaren.

‘Ditmaal maakten de woelgeesten daarvan ge
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bruik om deze schoonschijnende grief bij zoo

vele anderen te voegen. Het was eene grief,

bijzonder geschikt, om invloed te hebben bij

Weinig nadenkende mensehen , die het grootste

getal uitmaken. De menigte liep er mede

weg, en de verbittering der Belgen tegen de

Hollanders kreeg er veel voedsel door. Aan

den anderen kant bragt die questie eene even

groote hatelijkheid in Holland te weeg; eene

uitwerking, door de opwerpers van het geschil.

punt zeer wel voorzien, die dus reden hadden

zich over een gekozen middel te verheugen,

dat, gelijk zoo vele anderen, strekte om de

twee natien onverzoenlijk te maken.

Er bestonden hieromtrent niettemin eervolle

uitzonderingen. Men heeft slechts dit artikel

van het Adres te lezen, om te ontwaren dat

de steller bijna bloosde met eene dusdanige

dwaasheid voor den dag te komen. De Cour.

rier de Sambre et Meuse, een zeer liberaal

blad , verklaarde dat de Hollanders nimmer

in eene evenredige vertegenwoordiging zouden
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kunnen toestemmen , en dat zij nimmer aan

de Belgen één vertegenwoordiger boven het

gelijke getal zouden toegeven. Men wilde

hiermede tot de gevolgtrekking komen, dat

Holland en België noodwendig ieder hunne

eigene wetgevende vergadering behoorden te

hebben. '

(’16) Bĳeenroeping der Stalen‘ Generaal.

Door deze bijeenroeping te vragen, om de

herstelling der grieven te verkrijgen, bewijzen

de onderteekenaars van het Adres, dat zij

zich veel van eene vertegenwoordiging , ten

gelijken getale, voorstellen. Deze is dus, in

hunne oogen, geene onoverkomelijke hinder

paal, en zij verwachten zelfs dat hun door

bare tusschenkomst regt geschiede, en hunne

wenschen verhoord worden.

Ik heb de grieven der Belgen breedvoerig

uiteen gezet, omdat dit het voorname punt

is. Men vindt daarin de oorzaken van al de

gebeurtenissen, die onophoudelijk de gemoe

deren opwinden. Men is van dìe gebeurtenissen
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getrofl'en; men legt dezelve op duizenderlei

wijzen uit, en men twist daarover, zonder

elkander te verstaan , terwijl zij natuurlijk

uit ééne en dezelfde bron voortvloeijen. Met

zich deze wel voor den geest te brengen,

houdt men den draad vast, die door den

doolhof leidt. Maar algemeen gaat men niet

aldus te werk; men laat zijne aandacht van

de grieven afleiden, en gaat zelfs zoo ver, dat

men ze vergeet. Men beschouwt dan de ge

beurtenissen niet meer uit haar waar oogpunt,

beoordeelt dezelve geheel verkeerdelijk , en

laat zich vervolgens alleen door zijne voor‘

oordeelen en hartstogten wegslepen.

Het eerste gevolg der grieven is een alge

meen misnòegen geweest, dat niet in de laatste

jaren is ontstaan, maar sedert ruim vijf

tien jaren dagtcekent, en met de vereeniging

der beide landen is begonnen. Hetzelvc heeft

onophoudelijk nieuwe krachten bekomen , zich

dagelijks verder verspreid en tot diep in de
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harten doorgedrongen. Het moest wel vroeg

of laat tot eene uitbarsting komen.

Wanneer eene mijn geladen is, is er slechts

eene kleine vonk noodig om haar te doen

springen. v Dit was sedert lang het geval in

België. Men verwachtte aldaar de uitbarsting

sedert onderscheidene jaren, en de aanstaande

omwenteling Werd openlijk in de straten van

Brussel aangekondigd.

Het kon niet missen of de noodlottige vonk

moest, door de wederkeerige verbittering der

beide volken , den een of den anderen dag, aan

gebragt worden. Ik heb de oorzaken dezer

verbittering, bij de opgave der grievien,

voldoende ontwikkeld. Zij nam, uit den aard

der zaken, gedurig toe, en werd daarenboven

door schrijvers gevoed, die er behagen in

schepten om de gemoederen tot het uiterste

te drijven.

Brussel was de eerste schouwplaats der

volksbevvegingen. In de laatste dagen van
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Augustus gingen volkshoopcn verschillende.

huizen plunderen en verwoesten. Deze waren

eene Drukkerij van het ministeriele dagblad,

het hotel van den Minister van Justitie, dat

van den Directeur van Policie, benevens eene

fraaije\ Katoen-fabriek. Het hotel van den

Minister, tegen wien men het meeste ge

schreeuw aangèheven had , werd zelfs in brand

gestoken.

Men gelooft algemeen dat die volksménigte,

door half vermomde personen van den eersten

rang is bestuurd geworden. Men heeft die

genoemd, en tevens aangekondigd dat zij

voor de regtbanken zonden betrokken worden.

Men heeft hun de eer gelaten van de omwen

teling, welke daarop is gevolgd. Dit laatste

gevoelen is eene grove dwaling. Deze ver

mogende personen hebben ‘alleen de mijn aan—

gestoken. Indien deze mijn niet bestaan had,

zoude zelfs eene geheele kool vuur de ontplof—

fing niet hebben kunnen bewerkstelligen. Het

strafwaardige gedrag dier personen, stelt hen,
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buiten twijfel, aan de geheele» gestrenghei’d

der wetten bloot. Maar indien men hen ook

had kunnen strafi'en , zoude hunne teregtsteb

ling geene de minste verandering in de ge

steldheid der gemoederen , in het algemeene

misnoegen, of in de nationale verbittering

te weeg gebragt hebben. Ondertusscben heb

ben Staatslieden in zoodanige teregtstelling

het einde der onlusten meenen te zien. Eeni

ge schrijvers hebben hunne denkbeelden voor

’ het publiek ontwikkeld, en het voornaamste

gedeelte van dat publiek is geëindigd met de

zelve aantenemen. Van dáár de algemeene

kreet in Holland, die aan het gouvernement

eenen kruistogt tegen Brussel scheen voor te

schrijven. Het is duidelijk dat men de bij‘

komende zaak voor de hoofdzaak aanzag.

Men zag alleen het misdrijf van eenige men

schen , en verloor de natie met bare grieven,

.uit het oog. Zoo is men sedert op dezelfde wijze ,

voor en na, aan toevalligheden blijven hech

ten, zondcr meer om het beginsel van het
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kwaad en de volledige genezing te denken.

Sommigen hebben beweerd dat het voorbeeld

der Fransehe omwenteling de Belgen had

opgewonden. Ongetwijfeld heeft deze groote

omkccring en het bloedige gevecht binnen

Parĳs indruk op de harten in België ge

maakt, even als in alle landen van Europa.

Die gebeurtenis bragt echter de ontvlambare

stof niet voort. Zonder eene algemeene onte

vredenheid , uit de grieven geboren, zoude

zelfs de Fransche omwenteling België niet

ten onderste boven gekeerd hebben. Hier

wordt wederom eene . bijkomende zaak voor

de hoofdzaak genomen, door die oppervlakkige

menschen, welke zich de moeite niet geven

om de zaak te doorgronden.

Het opgeruidc graauw’ te Brussel kreeg

smaak in het plunderen, zoo als doorgaans

gebeurt, en de raddraaijers begonnen met

regt voor de openbare veiligheid en voor

‚hunne eigene zekerheid bedacht te worden.

Te gelijkertijd gevoeldcn alle welgezinde men
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schen de noodzakelijkheid om zich, tot herstel

der orde, te vereenigen. Uit dezen dub

belen drang is de snelle inrigting eener ge

wapende burgermagt ontstaan. Deze was ge

noodzaakt op eenige hooperi plunderaars en

brandstichters te schieten, die dooden en ge

kwetsten‘ op de plaats lieten.

Dezelfde tooneelen werden in de meeste

Belgische steden herhaald, en 'overal hadden

zij eenen gelijken uitslag.

Op het voorbeeld der gewapende burgers

van Brussel, trokken zich alle anderen de

zaak der nationale grieven aan. Zij zagen

‘ zich dus aan den eenen kant geplaatst tegen

over het gepeupel, dat zij ‚in tooni hielden,

en aan den anderen , tegenover het gouverne

ment , van wicn zij de herstelling‘der grieven

vorderden. Hun standpunt was alzoo bijzonder

gevaarlijk. Zoo was de gesteldheid van België,

in _de maand September 1850. De verschei

denheid van nationaal karakter had de grieven

te weeg gebragt. De grieven hadden een
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algemeen misnoegen en een volkshaat verwekt.

In plaats eener zamcnsmelting bestond er eene

daadzakelijke afscheiding, en alle aangewende

middelen om de twee volken te vermengen ,

hadden slechts gestrekt om hen nog meer van

elkander af te zonderen; een droevig gevolg

van zoo vele mislukte pogingen , in de ijdele

hoop van eene onmogelijk bevondene vereeni‘

’ ging tot stand te brengen.

5.0 na Scamnmo.

Het gouvernement bragt een leger-korps bij

een , en zond hetzelve naar Brussel. De twee

Prinsen, zonen des Honings, bevonden zich

aan het hoofd. Zij eischten van de stad

Brussel, dat deze hen met hunne troepen

zoude ontvangen, na vooraf, de te midden

van het oproer opgestokene Brabandsche

kleuren , afgelegd te hebben.

Deze vordering had geene uitwerking , doch

een groot aantal aanzienlijke Belgen en zelfs

Diplomaten te Brussel gevestigd, kwamen te
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Vilvoorden, in het hoofd-kwartier der Prinsen,

om den Prins van Oranje over te halen, zonder

troepen, binnen de stad Brussel te komen. Zij

dachten, dat dit groote blijk van vertrouwen,

alle vijanden van het gouvernement zoude

ontwapenen. Zij trofl'en het edele hart van ‚

den Vorst , die aan hunne wenschen toegaf.

De Prins trok de geheele stad door, van

gevaren omgeven, en vestigde zich in zijn

paleis. Dáár ontving hij al diegenen, die voor

hem verschenen , hoorde alle bezwaren aan ,

en benoemde eene commissie, van uitstekende

mannen, zoo door ‚hunne geboorte als door

hunne verdiensten, ten einde door hen den

wenseh der Belgen te leeren kennen.

Den derden dag werd die. wenseh door de

Commissie uitgedrukt, en door de toestemming

van eene talrijke vergadering bevestigd. Die

wenseh was in één woord begrepen, de al"

scheiding.

Het is niet moeijelijk den loop der

denkbeelden te volgen , en het verband tus
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sehen de scheiding en de grieven te ont‘

waren. ‘ Alle grieven konden , op de eenvou

digste en gemakkelijkste wijze, verholpen wor

den , wanneer de Belgen hunne eigene wet‘

geving bekwamen. Van dat tijdstip af zouden

zij zich als afzonderlijke Staat gevestigd, en

hunne eigene zaken beheerd hebben.

De Belgen verklaarden te gelijkertijd dat

zij geene verandering van? Dynastie be

geerden. Zij wilden het Iioningrijk der

Nederlanden behouden, onder den gemeen

scbappelijken schepter van het Huis van

Ûranje.

De Prins bragt dien wensch naar den Haag

over. Hij woonde de raadsvergaderingen bij ,

maar keerde niet wederom naar Brussel terug.

Hij bepaalde zich tot den kring zijner ambts

verrigtingen en gewone bezigheden.

Het legerkorps deed weldra eenen aanval op

Brussel, maakte zich van twee poorten mees

ter, en drong tot in het hooge gedeelte der stad ’

door, hield, gedurende vier achtereenvolgende

5
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dagen, moorddadige gevechten, en eindigde met

de stad te ontruimen.

De voortgang van de zaak der opstande

lingen ontvlamde het hart van al de Belgen.

In alle steden vielen gevechten voor, en on

geacht het groote getal dooden en gekwet

sten, behielden de burgers ten laatste‘overal

de bovenhand.

In den loop van dezen krijg konden de ge-‘

wapeude burgers niet aan twee kanten het

hoofd bieden. Zij moesten daarom noodzake‘

lijk ontbonden worden; een groot getal bur

gers voegde zich bij den gemeenen hoop, en

velen leverden aan dezen hunne wapenen over.

De nieuwe} strijders noemden zich vrijwilli‘

_ gers , eene menigte vreemdelingen kwam zich

bij hen voegen, en deze bende stelt thans

de ‚wet.

De woelzieke factie maakte gebruik van de‘

ze gebeurtenissen, om zich op nieuw een groo

te magt toe te eigenen. De achtenswaardig

ste mannen waren daarover ontsteld. Van alle
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kanten namen grondeigenaren de vlugt naar

buiten ’s lands. Handel en nijverheid onder

vonden eenen bijna volkomen stilstand.

De Prins van Oranje verscheen toen ander

maal op de schouwplaats. Hij werd belast

met het bestuur der getrouw geblevene gewesten ,

en met de zorg om de in opstand zijnde gewes

ten tot rust te brengen. Hij vestigde zich

te Antwerpen, met een gedeelte van het Miê

nisterie‘ en van den Raad van State, ven

was thans alleen door Belgen Omringd. De

Belgische leden der Staten-Generaal kwamen

zich hem voegen. Zij waren het juist,

die den Honing uitdrukkelijk verzocht hadden

hun het bestuur van den Prins toe te staan. ’

Deze laatste begon met den draad der zaken

te hervatten , van het punt af, waarop hij de

zelve te Brussel had gelaten. Hij herstelde

dadelijk eenige der‚voornaamste grieven, door

de vrijheid van onderwijs, de vrijheid van

taal, de begeving der ambten in België aan

Belgen, te verzekeren; maar boven alles kon
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digde hij aan dat de scheiding bepaald was

en dat er nu slechts korten tijd vereischt werd,

om dezelve , naar grondwettige vormen , te re

gelen.

Inmiddels was een voorloopig bestuur te

Brussel ingesteld , dat zijne magt hoe lan

ger hoe meer uitbreidde. Het ging zwan

ger met het denkbeeld eener bondgenootschap

pelijke en onafhankelijke Republiek. Doch

het gezond verstand der Belgen, het ge‘

veel van hunne ware belangen, stelde aan

zulke hersensehimmige ontwerpen de geduchtste

hinderpalen in den weg. Het voorloopig- be

stuur deed eene oproeping aan de natie, vor

derde de bijeenkomst van een Congres, en

gaf voorschriften tot verkiezing van twee hon

derd vertegenwoordigers.

Geheel Antwerpen was opgetogen over deze

tijding. Deze groote en rijke stad wilde deel

aan het Congres nemen, en er zijne eigene

belangen verdedigen. De onwederstaanbare magt

des volks had zich 200 menigmaal getoond,
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en het was dus niet twijfelachtig of er zoude

te Antwerpen ‘ eene omwenteling uitbreken.

In stede van den loop der‘ gebeurtenissen te

volgen , en zich door dezelve te laten mede

slepen, zag de Prins ze in, en kwam die

voor. Hij veroorloofde den Belgen die hij

bestuurde, om afgevaardigden voor het Con

gres te kiezen. Hij deed zulks in de verplig

tendste uitdrukkingen, bij eene proclamatie,

die de harten der Belgen voor hem innam ,

en juist daardoor aan de Hollanders mishaagde.

België was onafhankelijk met der daad. Het

voorloopig bestuur had deze onafhankelijkheid

afgekondigd , maar die stap had niets daartoe

bijgedragen. De Prins erkende mede die on

afhankelijkheid, welke reeds zonder hem be—‘

stond. Het voorloopig bestuur had bij voor‘

raad verklaard, dat het zich aan de beslissin

gen van hct Congres zou onderwerpen. De

Prins verkondigde dat het Congres de natio

naliteit zou daarstellen, en dat hij zulks met

deelneming zou zien .
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’Blijkbaar was deze nationaliteit, het nood

wendig gevolg van de afscheiding, en even zeker

bleef het dat, noch de eene noch de andere , de

twee Staten van Holland en België zoude

beletten, het Honingrijk der Nederlanden,

onder het bestuur van het Huis van Oranje,

te blijven uitmaken. ‚

_ In Holland echter, hadden zich verschillen

de stemmen doen hooren in het voordeel eener

veel scherper geteekende afscheiding. Verlichte

_schrijvers stelden aan den Honing voor geheel

‘ van België af te zien. Men wilde zich vol

strekt niet meer met hetzelve bemoeijen, maar

het wederom in handen der Mogendheden over

geven, die het met Holland vereenigd had

den.

‚ Indien dit gevoelen al niet algemeen om‘

helsd werd, schenen zich evenwel alle wen

schen te vereenìgen , om de scheiding aan te

‚nemen op dien voet, zoo als de Belgen de

_zelve gevraagd hadden. Zij, die eene vol

strekte scheiding vorderden , waren vol van
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“die verbittering , welke ik hierboven heb uit

gelegd. Diegenen, welke eene scheiding met

behoud van hetzelfde Stamhuis ‘verlangden ,

waren verstandige en gematigde menschen, die

zich niet door de driften van het oogenblik

lieten wegslepen.

In België waren de gevoelens niet minder

verdeeld. Men had dáár eene partij voor.

het bondgenootschappclijke en onafhankelijke

gemeenebest. Het voorloopige bestuur met

zijne vrijwilligers en ‚vreemdelingen schijnt

grootendeels die partij uit te maken. Eene—

andere partij wilde de grondwettige Monar

chie , en schijnt te bestaan uit groote enkleine

grondeigenaren, kooplieden en fabrijkantcn in

allerlei vakken, en uit alle menschen die te

midden der onlusten nog eenig verstand be

houden hebben. _

Indien België aan zich zelve overgelaten wa

re, en de Belgen den tijd hadden om na te

denken , is het buiten tegenspraak dat de

laatst opgenoemde partij de bovenhand zou
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krijgen. Maar in dit oogenblik regeert de

republikeinsche partij , deze is gewapend,

schreeuwt het hardst, ‚en smoort de stem van

de ware Belgen.

De partij der grondwettige Monarchie is

daarenboven onder zich zelveni verdeeld, en daar

door zoo veel zwakker. Eenige vragen de te

genwoordige Dynastie, terwijl anderen den

Prins van Oranje willen kiezen. In het wezen

der zaak is het verschil niet zeer groot. De

Prins van Oranje is de erfgenaam van den

Troon der Nederlanden, en wanneer hij thans

de Kroon van België bekwam, zoude hij toch,

_na den dood van zijnen vader, de twee Staten,

onder zijn Stamhuis, vereenigen. Anderen

wederom stellen voor , ten einde alle zwarig

heden uit den weg te ruimen, om aan den

Prins van Oranje den titel en de functien

van Onder-Honing op te dragen. De Bel

gen zouden dan een Opperhoofd bekomen,

die hun vertrouwen bezit. De Hollanders

zouden hem later, met al het eigendom.
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mel’ìjke van eene grondwettige regering, aan

nemen.

Bij de tegenwoordige stemming der gemoe—

deren , is de grootste hinderpaal tegen elke

schikking, de volkswoede, die België in vuur

en vlam zet. Het gepeupel is opgeruid, en

keert niet ligt tot de orde terug. Toen er

niet anders dan grieven bestondén , bemoeide

zich de groote hoop niet daarmede. Op den

dag der uitbarsting van den opstand heeft

het volk , bij het licht van‘ den aangestoken

brand, vuur gevat, en zijne vaderlandsliefde

in de plundering getoond. Toen, kort daarop,

het woord van scheiding uitgesproken was,

hebben alle Belgen, zonder onderscheid, het

herhaald. Zij hebben nationale kleuren opge

stoken , om de wensch hunner harten meer

zigtbaar en tastbaar te maken. Het overvloe-.

dig gestorte bloed te Brussel maakte den

indruk daarvan nog levendiger, dieper en

duurzamer. De gevechten werden in alle ste—

den herhaald, overal gaf het dooden en ge‘
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kwetsten, en de meeste Belgische oflicieren

en soldaten voegden zich bij het volk. Tegen

woordig is het bij het gemeene volk en zelfs

bij de misleide mensehen van de hoogere klas

sen, niet meer een bloot gevoelen. Het is nu

een hartstogt, eene verblinding, eene heete

koorts , en deze stemming wordt door den

weêrstand gaande gehouden. Men is door de

troepen van het gouvernement aangevallen

geworden, en veronderstelt dat men het nog

verder zal worden. Men voert dus den krijg

om de Belgische gewesten , die nog niet in

opstand zijn, te veroveren of ‚te bevrijden.

Men bedreigt zelfs Holland met eenen inval,

onder den schijn van weêrwraak. Deze groote

hinderp‘aal aan de bevrediging, aan de terug

keering der orde, kan niet anders opgeheven

worden dan met België geheel aan zich zelve

over te laten. Slechts Maastricht en de om

liggende streken behoort men hiervan uitte

zonderen, als deel uitmakende van het oude

grondgebied der Vereenigde Nederlanden.
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Holland heeft het regt dezelve onder zijne

ijzeren I‘iroon te plaatsen , met het opschrift:

»Hij neme zich in acht, die er aan raakt.»

Antwerpen, echter, kan evenmin gehouden

worden als zulks het geval met Brussel,

Gent, Luik en alle andere steden is geweest.

‚Antwerpen telt eene bevolking van meer dan

70,000 zielen , die algemeen haken om zich

met de Belgen te vereenigen. Onder deszelfs

inwoners hebben Staatsmannen de afscheiding

van Holland eenen zelfmoord genoemd, groote

kooplieden hebben verzoekschriften tegen de

afscheiding onderteekend. Maar zelfs de stem

van de rede en het belang wordt niet meer

gehoord, wanneer het ’ een gevoel van natio

naliteit geldt. Iedereen verlangt vóór alles Belg

te zijn, en men kan zich tegen dien wensch

‚niet wel verzetten. Alle krachten van het

gouvernement zijn verlamd, en er blijft aan

het2elve alleen over om zich staande te hou

den‘ in den boezem van een getrouw en voor het

‚Huis. van Oranje met geestdrift bezield—volk.
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De rol van Holland, met opzigt tot België,

wordt voortaan lijdelijk. Laat de Belgen een

gemeenebest oprigten, laat hen eene constitu

tionele Monarchie verkiezen, laat hen zich

voor de Dynastie of voor een van bare leden

verklaren; Holland kan niets meer daaraan

doen. Holland heeft enkel verloren door zich

met de zaken van België in te laten. Met

zijne zonen aan het gouvernement over te

geven, met voor hetzelve zijne schatten te

verspillen, heeft het niets voorhet gouvernement

erlangd , en alles voor zich zelve verloren.

Holland moet nu voortaan zorgen voor des

zelfs eigen behoud , de daarstelling eener regel

matige orde van zaken, de_ handhaving van

het erediet en financiewezen, benevens het

beheer der civile en militaire aangelegenheden.

IIolland kan het voorname beginsel van des

zelfs welvaart andermaal magtig worden, door

middel van de vrijheid van koophandel. Dat

de wetten deze vrijheid verzekeren , dat de

instellingen haar waarborgen , en de natie zal
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zich op nieuw overgeven aan die nijverheid,

welke haar kenschetst. Zie daar onderwerpen,

de nationale aandacht waardig; zie daar bezig

heden, geschikt om de algemeene gemoeds

beweging, die zich vertoont, te doen bezadi

gen 5 zie daar een vast en bepaald doel voor

de pogingen , die Holland in het werk wil stellen,

maar die in dit oogenblik onzeker zijn, en

zamenhang missen.

Ik beken dat er voor Holland een

duidelijk en onbetwistbaar belang aanwe

zig. is, bij de vereeniging met België on

der deszelfde Dynastie. Door deszelfs geogra

phische ligging is België een staat- en krijgs

kundige slagboom voor Ilolland. Maar Holland

kan niets meer ten behoeve van dit belang

verrigten. Het kan slechts aan de Belgen de

zorg overlaten, om hunne eigene belangen te

raadplegen. De Belgen hebben tien maal meer

redenen, om aan dezelfde Dynastie gehecht te

blijven, dan de Hollanders om zulk eenen

 

slagboom te houden. Het steunpunt van de
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Belgische welvaart ligt in Holland en in

dcszelfs kolonien. Indien de Belgen dit niet

zien, zullen de Hollanders hen de oogen niet

openen. Deze behooren dan van den tijd

af te wachten , dat de oogen der Belgen zich

voor het licht openen.

. Er bestaat eene omstandigheid, die daartoe

kan bijdragen. De vredelievende woorden ,

welke de groote Mogendheden reeds doen hooren ,

het Congres dat in den Haag wordt aange

kondigd , zijn zoo vele omstandigheden, die

welligt eene verandering in de vijandelijke

gezindbeid der Belgen zullen te weeg brengen.

Deze zullen al dadelijk gevoelen, dat hier oor‘

log voeren de grootste dwaasheid is, zij zullen

daarna later begrijpen, dat zij alle reden

hebben, om zich bij hunnen eersten wenseh

te bepalen, te weten: de scheiding, behoudens

hetzelfde Stamhuis.

\
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De scheiding, onder dezelfde Dynastie, is

in het belang van België.

Door de scheiding verkrijgt het de herstel

ling van al deszelfs grieven. Het is overbodig

deze stelling nader te ontwikkelen. Ik zou

slechts mijne eigene woorden herhalen.

De handel en de nijverheid der Belgen

worden , voornamelijk door het gemeenschappe

lijke gouvernement, beschermd en aangemoe

digd. De voortbrengsels7 die de grond en

nijverheid van België opleveren, vinden in

Holland eene zekere en voordeelige markt.

De Hollandsche kolonien openen aan dezelve

eene tweede, niet minder voordeelige markt.

De handel van Antwerpen bloeit door middel

van de Hollandsche kapitalen. De Belgische

scheepvaart op de Hollandsche kolonien draagt

veel bij tot den voorspoed van België. De.

Belgische koopvaardijschepen worden ‚ in alle

werelddeelen , door de Hollandsche Marine
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beschermd. Deze zoo eenvoudige waarheden.

worden door alle grondeigenaren, door alle

maatschappijen tot ontginning van mijnen ,

door alle fabrikanten en door alle handelaren

in België, begrepen en toegestemd.

De politieke staat en de nationale onafhan

kelijkheid der Belgen zijn onzeker, wanneer

zij op zich zelven blijven. Het land ligt te

‘midden van vermogende volken , is gedurig

aan vijandelijke invallen blootgesteld , en be

stemd om dadelijk het tooneel van alle oorlo

gen te worden. Onder dezelfde Dynastie met

Holland geplaatst, is België sterker en beter

verdedigd, niet alleen in deszelfs militaire

betrekkingen, maar ook voor deszelfs politieke

behoeften.

De afscheiding , onder dezelfde Dynastie, is

ook in het belang van Holland.

Door de scheiding erlangt‚ het op nieuw de

vrijheid van koophandel, die de ziel van des—

zelfs welvaart is. Hier zouden almede de ont‘

wikkelingen niets ‚dan herhalingen worden.
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"Onder {eene gemeenschappelijke Dynastie ,

wordt Ëel_qíë andermaal de slagboom of voor

muur van Holland. Deze voormuur is een

belang, dat reeds van de _eerste tijden der

oude republiek dagteekcnt. Het is een denk

beeld van FREDERIK HENDRIK. De raadpenslo

naris na W1r nam hetzelve insgelijks aan.

WILLEM IIII maakte zulks tot een beginsel

van zijne staatkunde, gedurende dertig jaren.

Het werd vervolgens bekrachtigd bij den vredé ’

van Utrecht en het Barrière tractaat. België

als onafhankelijke natie gevestigd zal natuur

lijk een sterke slagboom voor Holland zijn.

De scheiding, onder dezelfde Dynastie, is

niet minder in het belang van het Huis van

Oranje. '

De vereeniging ‚van Holland en België heeft

de treurigste gevolgen gehad. België ,is, een

oogenblik , voor het Huis van Oranje, verloren

geweest. Het bestuur van beide Staten kan

aan hetzelve slechts door de scheiding gewaar‘

borgd worden. Dan kan het aan alle grieven

6
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der Belgen voldoen. De lijnregt tegen elkander

strijdende en daarom altijd onvereenigbare

belangen van handel en nijverheid, ingeval

namelijk de Belgen het verbodstelsel, en de

Hollanders de vrijheid van handel verlangen,

zullen den Koning der Nederlanden niet meer

in verlegenheid brengen. Hij zal dan, zonder

zwarigheid, aan de Belgen kunnen toestaan

hun land volmaakt digt te sluiten en den

buitenlandsehen handel alleen door lhet be

krompen middel van Entrepôts te drijven. In

Holland zal hij omgekeerd alle havens voor

den handel kunnen open stellen en wederom

de algemeene markt invoeren.

De scheiding, onder dezelfde Dynastie , is

eindelijk tevens in het belang van Europa.

De groote Mogendheden, die het Koningrijk

der Nederlanden opgerigt , en de onmogelijke

ineensmelling van twee volken ‘verlangd hebben,

moeten thans, ten gevolge eener ondervinding

van vijftien jaren bemerken , dat de vereehiging

niet dan inwendige verdeeldheid en burger
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oorlogv00rtgebragt heeft. Het Honingrijk’ der

Nederlanden zal nu veel magtiger zijn , en

beter aan het oogmerk der Mogendheden be

antw00rden , wanneer het uit twee onder

scheidene Staten zal zamengesteld zijn.

In 1814 en 1815 wilden de vier verbon

dene Mogendheden eenen noordelijken voor

muur tegen Frankrĳk daarstellen. Frankrijk

werd toen door een bezettings-leger in ontzag

gehouden, en nog bijna als een vijand be

schouwd. ()p het Congres van Aken, in 1818,

werd Frankrĳk volkomen van alle banden

ontslagen, het bezettings-leger verliet den

Franschen bodem, en Frankrĳk zelf trad tot

het bondgenootschap toe , en nam deel aan

alle akten van het VVeener Congres. Van

dat oogenblik af kon er geene questie meer

van eene vijandige inrigting zijn. Het Iio

ningrijk der Nederlanden vormde toen niet

meer enkel eenen slagboom voor het Noorden

tegen Frankrĳk , maar werd ook een slag

boom voor Frankrĳk tegen het Noorden. Het
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Koningrijk der Nederlanden droeg ten zeerste

bij tot het evenwigt} van Europa, en tot

behoud van den algenieenen vrede. De dub

bele slagboom heeft sedert, door de vereeni

ging en de inwendige verdeeldheid, welke daar

uit zijn geboren , deszelfs kracht verloren, het

evenwigt van Europa is in gevaar, en de alge

meene vrede is niet meer verzekerd. De schei

ding is dus het eenige middel om aan dit

staatkundig ligchaam het leven terug te ge

ven. Dit laatste zal aan de oogmerken van

Europa beantwoorden, zoodra het op nieuw

in twee afzonderlijke Staten, onder het Huis

van Oranje, zal gevestigd zijn.

De scheiding, met behoud van dezelfde Dy

nastie, dient derhalve alle belanghebbenden. Het

is zelfs mogelijk dat in de volgende eeuw,

aan de tegenwoordige verbittering niet meer

gedacht wordt, dat door den vooruitgang van

den menschelijkcn geest, de tegenstrijdige be

langen zich wederom vermengen, dat het ka

rakter en de zeden van de twee volken el
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kander niet meer terugstooten. Onze nane

ven zullen dan welligt de hereeniging ver

zoeken. Thans is zij onmogelijk , want aldus

heeft het de natuurlijke gang der zaken

gewild, dien men niet ongestraft kan tegen

werken.
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