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Da niemand sicher seyn kann, das eine revolution gelinge
•werde , so handelt jeder unrecht , der eine revolution ab
sichtlich hervorbringen will, und einzig handelt um sie
hervorzubringen.
Nur daran thut jeder mensch recht , dass er seine menschenwürde vertheidigt , dass er andern das beyspiel davon
giebt , dass er sie ihre rechte lehrt , und dass er ihnen den
phlichtmässigen gebrauch dieser rechte einschärft. Ist er
bloss darum , weil er als wahrer mensch sprach und han
delte , Ursache einer revolution : dann werd ihn sein gewis
sen über alle folgen trösten , und sein verfahren wird ihn
nicht gereuen , wenn er auch der gewalt unterliegt
Ketzereyen.

A, aan B.

«la, mijn Vriend! wij zagen eenmaal, met wezenlijke/
vreugde, de vereeniging der Noordelijke en Zuidelijke
Provincien , en hoe veel het Weener Congres ook onvol- \
komens en gebrekkigs moge hebben gedaan , met hartelij
ke blijdfchap zagen wij , door den eenftemmigen wil der
Mogendheden , door den wil van geheel Europa , op het
Weener Congres vergaderd , twee volkeren , eenmaal tot
hun ongeluk gefcheiden , ter bevordering van de rust der
wereld , door eenen onverbreekbaren band tot éénen Staat
vereenigd. Onder de regering van een' welbeminden
Vorst , opende zich voor ons , het uitzigt op een gerus
ter, onafhankelijker, inwendig Merker en naar buiten geeerbiedigder ftaatkundig aanwezen, dan onze gelukkige
vaders zelve , behoudens al de zegeningen van hunnen
tijd, gekend hebben. — Ja, mijn Vriend! wij zagen,
met levendig genoegen, den dag aangebroken, waarop
Karel V het oog had, toen hij, in 1549, den wensch uit- ^
tede , dat de Nederlanden zamen verbonden mogten blijven
en door denzelfden Vorst geregeerd worden. De twee
honderd en vijf en zestig jaren , die tusfchen de woorden
van Karel V en de oprigting van het rijk der Nederlanden
liggen , gingen voor de groote volksbefchaving verloren ,
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en hetgeen de ligging, de zeden en gewoonten, de taal
en in het algemeen de volksaard der Belgen en Bataven ,
tot een onverdeeld geheel beitemd hadden, werd, ten
nadeele der van elkander wijkende deelen , van een er*
het zelfde volk , door verkeerde ftaatkunde en dommen
i godsdienstijver , jammerlijk van een gefcheurd en gereten.
Wij verheugden ons boven alles , dat aan het hoofd van
den nieuwen Staat een Vorst zoufle ftaan , die dit met ons
Noord- en Zuid- Nederlanders gemeen had, dat hij, in
de fchool der tegenfpoeden , leerde alle die misflagen te
vermijden, waartoe eene voortdurende en onafgebroken
voorfpoed , zoo wel bij regenten als bij onderdanen , aan
leiding geeft. Nimmer vergeet ik, hoe wij in April 1815,
te Brusfel zijnde , ons in de gebeurtenisfen van den dag
verblijdden , en bij onze aangename en opbeurende gefprekken , zelfs het uit Frankrij k dreigend onweder ver
gaten, om met kinderlijke tevredenheid, over de op
trekking van een Staatsgebouw te juichen , waarvan
eendragt, deugd en ware zedelijke verlichting, de zuilen
fchenen te zullen wezen. Nimmer vergaat bij mij de ge
dachtenis aan die blijde droomen , waaruit zelfs de nade
ring van den man des gewelds tot de nieuwe grenspalen
des lands, ons naauwelijks konde wekken; droomen,
waarin wij , met aflegging van alle kinderachtige partijfchappen, welke ons voormalig bestaan, ten fpot onzer
naburen , zoo dikwijls bezwalkt hebben , de krachten
van alle onze landgenooten en medeburgers vereenigd za
gen , om de naam van het volk van Nederland geëerbie
digd te doen zijn in de volgende eeuwen. Zoo fpraken
en dachten wij reeds , alvorens de palm der overwinning
den ftempel des roems op het werk der Europefche ftaat
kunde had gezet, en het flagveld van Watcrloo de rim
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pels deed verdrijven , welke in het Noorden even als in
het Zuiden , op de voorhoofden van fommige zwartgalligen werden gezien.
In den eersten worftelftrijd , tot welken Nederland was
geroepen , verkreeg het Koninklijk Huis nieuwe , onfchatbare regten op onze liefde , en fcheen oranje het mid
delpunt , waaruit de vereeniging van Nederlander en Ne
derlander voor altijd zoude uitgaan. Wij wisten wel,
dat in het Zuiden, adeltrots en priesterdwang eenigebotfing konde verwekken ; het was ons niet onbekend , dat
in het Noorden vooroordeelen beftonden , welke door
het belang van den handel onderfteund, flechts eene ge
legenheid behoefden , om zich , in welgefloten' flagorde ,
tegen de vereeniging te (tellen. De Noordelijke koopman
vreesde de mededinging , en de geopende Schelde ; de
godsdienstige voorzag fcheuringen ; de krijgskundige tilde
aan de verdediging van een land zonder frontieren ; de
aristocraat of oligarch van den ouden trant, hoe kruipend
en vleijend op hofcirkel en hoffeest , was eigenlijk in den
grond des harten , weinig gediend met de oprigdng van
een' Koningstroon, waartegen de droevige overleverin
gen van vroegere ftedelijke en provinciale dwinglandij wel
niets zouden baten. In de Zuidelijke gewesten verlang
den velen om wederom onder Oostenrijk te behooren ;
anderen om onder Frankrijk te blijven ; fommigerf om een
eigen' Staat uit te maken; de bekommering voor den
godsdienst kwelde de vromen , de geestelijkheid verhief
hare ftem op het Weener Congres ; doch wij hoopten
tegen dit alles , op de vaderlandsliefde der verftandigen in
de beide gedeelten des Rijks , en ook voornamelijk op de
wijsheid des Monarchs , wiens Koninklijke kroon flechts
op den zamengefnoerden pijlbundel der Zeventien Provin

den konde rusten. Zoo dachten en fpraken wij in 1815,
en hoe moeten wij denken en fpreken in 1830?... In
1815 was het eene blijde toekomst welke ons tegenlachte, en wat kunnen wij in 1830 van de toekomende dagen
hopen?... In 1815 was het vrede , algemeene vrede in
Europa ! wat mond kan uitdrukken , wat pen kan befchrijven , met hoe groot eene verrukking deze woorden ,
van den Taag tot aan den Neva , weergalmden , toen de
vrede van 1815 aan eene meer dan dertigjarige opvolging
van omwentelingen en oorlogen paal en perk fcheen ge
fleld te hebben? Gelukwenfchingen verdrongen gelukwenfchingen; berekeningen volgden op berekeningen.
Met jeugdige kracht en geestdrift, fcheen het grootfte
gedeelte van Europa als tot een nieuw leven verjongd te
zijn ! en echter , wat is er van dit alles geworden ? . . wat
is er geworden van die fchoone vooruitzigten voor Euro
pa?., voor Nederland?... In 1815 fcheen nationale
onafhankelijkheid, met welvaart en vrede, ons orivervreembaar eigendom geworden , en in 1830 nadert de ont
binding van den Staat , met verlies van al dat geen . waar
op de Nederlandfche Staatsburger eenigen prijs zal kun
nen Hellen. Korte jaren geleden was Nederland uit de
rij der Staten uitgewischt , toen ging onze naam verlo
ren , en weldra zoude van de oudvaderlijke welvaart niets
dan de herinnering zijn overgebleven ! — dat alles , ons
beftaan, onze naam, ja ons zelve zijn aan ons zelve te
ruggegeven , en met ons ftaatkundig aanwezen werden
wij, naar den wil van geheel Europa, in onze eer en tot
de middelen ter herkrijging van ons volksgeluk en der
vernielde welvaart , herfteld ; — en nu, na vijftien jaren ,
fchijnen wij verwezen om in wanorde en verwarring , de
voordeden van dien ftand van vrijheid en onafhankelijk-

heid te verliezen, en ftaat het eene gedeelte der bevol
king gewapend en vijandig tegen het andere gedeelte. —
Groot en vreesfelijk is het kwaad dat ons bedreigt , maar
dat kwaad is niet onoverwinnelijk , wanneer men flechts
de genezing niet zoeke langs het pad dat tot het verderf
heeft gevoerd. Laat mij eens terug komen op het voorle
dene , op de gefchiedenis der vijftien verloopen' jaren ,
op dat wij onzen tegenwoordigen toeftand volkomen leeren
begrijpen , en met onpartijdigheid en bedaardheid naar het
redmiddel voor het toekomende kunnen omzien.
Bij de Traetaten van Parys , Weenen en Londen werd
bepaald , dat het Koningrijk der Nederlanden zoude wor
den opgerigt , ten einde een juist evenwigt in Europa
daar te ftellen, en de vereenigde Provincien in die even
redigheid te brengen , welke dezelve in ftaat Hellen kan ,
door eigen middelen hare onafhankelijkheid te handha
ven. Lord Castlereagh heeft zich , in het Huis der Gemeen
ten, op den 20 Maart 1815, nog duidelijker omtrent het
oogmerk der verbondene Mogendheden , bij de oprigting van het Koningrijk der Nederlanden verklaard, en
met ronde woorden , te kennen gegeven , dat men, bij
vereeniging der voormalige Oostenrijkfche Nederlanden
met Holland , bepaaldelijk ten doel had , een bolwerk
tegen Frankrijk op te rigten. De Mogendheden dachten
minder, aan het belang, of aan de wenfchen der gewes
ten , welke in het nieuwe Koningrijk werden opgeno
men , dan wel aan de algemeene belangen van Europa ;
zij wilden minder eene gunst bewijzen , aan Vorst of
Volk, dan wel, ter verzekering des vredes, een' maat
regel van voorzigtigheid en voorziening nemen. Het
nieuwe Koningrijk werd als wachter gefteld over de heersch
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zucht van Frankrijk, en, daar hoogere belangen gebo
den , moesten kooopmansgeest en beurswijsheid zwijgen,
en kon de Monnikengeest met de overleveringen uit de
tijden van. van der Noot, wel geen gehoor verkrijgen.
Intusfchen kende de cijferende Hollander zeer goed ,
de vöordeelen , welke de vereenigde Provincien , bij de
zamenvoeging aanbragten :
Ten eerde , de kolonien , ten koste van zoo veel bloeds
en fchatten verworven, een rijk in Azië.
Ten tweede, een frontier, dat voor geen ander onder
doet, en onnoemelijke fommen gekost heeft.
Ten derde, de luisterrijke herinneringen , welke ons
eenen aanzienlijken rang onder de Volken der wereld
fchenken , en ons de teruggave van onze oude grenzen in
Europa , en van onze bezittingen in de Indien hebben
verworven.
.
Ten vierde , doen wij de opoffering van verfcheidene
dezer laatfte bezittingen , Demerary en Esfequebo ; te
vens belasten wij ons met eene zware fchuld van Rusland ;
het .een en ander om aan Rusland eene fchadeioosftelling
te verfchaffen voor de bevrijding van Belgiën , bij deze
opofferingen voegen -wij nog de kolonie Berbice , om ook
Zweden eene fchadeloosftelling te doen genieten , welke
ten onzen laste is gebragt.
Ten vijfde, offeren wij de Kaap de Goede Hoop op,
om eene nieuwe borstwering ter verdediging van Bel
giën op te rigten; tot hetzelfde oogmerk hefteden wij
meer dan zestig Millioenen Francs fchattingen, bijden
laatften vrede van Parys verkregen ; wij vermeerderen die
nog met eene aanmerkelijke bijlage.
Ten zesde, nemen wij op ons de gemeenschap der bekende en onbekende schulden van Belgiën , hetgeen het
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zelve aan Oostenrijk, aan deszelfs eigene ingezetenen,
fchuldig is; deszelfs geheelen achterftand.
Zie daar de voordeden, die wij aanbragten , de opof
feringen die wij ons getroostten , de lasten waarvan wij de
gemeenfchap aannamen ; en als eenige vergoeding lagen
wij, in de andere fchaal, onze fchüld, in 1815 noch
buitenfporig, noch ondragelijk, in vergelijking met die
der twee voornaam fIe handelftaten , Engeland en NoordAmerika.
Een hooggeëerd Staatsman (G. K. van Hogendorp)
"heeft eenmaal openlijk verklaard , dat wanneer men hem
nog de keus liet , eensdeels tusfchen onzen ouden Staat
met onze kolonien, onze grenzen en onze onverdeelde
herinneringen, en andere deels tusfchen onzen tegenwoordigen Staat , zoo als die vereenigd is — hij aan on
zen ouden Staat de voorkeur zoude geven.
De beroemde man voegde hier bij nog, de volgende
bijzonderheid: „korten tijd na onze vereeniging, bragt
de Hertog van Wellington eenige dagen in den Haag
door; het gefprek viel op de vereeniging, en ik zeide
hem (zoo luiden de woorden van den edelen Graaf,)
Indien, bij eene zamentreffing der Noordelijke en Zui
delijke Provincien , de Zuidelijke Provincien zeiden , wij
willen niet met u te doen hebben, dan zouden de Noor
delijke Provincien antwoorden : wij hebben u niet noodig ; maar dewijl de blijvende rust van Europa deze ver
eeniging eischt , zullen wij op de beste wijze ons daarin
fchikken."
Waarlijk de woorden van Hollands geëerbiedigden
Staatsman, gefproken in 1815, verdienen onze beharti
ging ook in 1830.
De Belgen , van hunne zijde , moesten al ligt tot het
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denkbeeld komen $ dat, welke opofferingen ook de NoordNederlanders aan de nieuwe orde van zaken bragten ,
eene vereeniging met Frankrijk (wanneer zij al niet een'
eigen' en onaf hankelijken Staat konden uitmaken :) meer
met de belangen van hunnen landbouw en van hunne fabrijken overeenkwam , meer met hunne zeden en ge
woonten overeenftemde , dan eene vereeniging met Hol
land. Zij moesten weldra proefondervindelijk gewaar wor
den , dat zij , als tot het Koningrijk der Nederlanden
behoorende, onder zwaardere lasten zouden gebukt gaan,
dan toen zij een appendix van het Franfche wereldrijk
uitmaakten. Ook fcheen het verfchil van godsdienst ernftiglyk te verontrusten, en tegen de vereeniging in het
harnasch te jagen; althans eene misfive van den Secreta
ris van Staat in Belgiën , aan de Prefidenien der Nota
belen aldaar, van den 8 Augustus 1815, gewaagt reeds
van de bekommering van angstvallige gemoederen, wegens
de twee artikelen der grondwet, betrekking hebbende op
de verdraagzaamheid omtrent alle godsdienftige gezindhe
den, en den toegang tot alle ambten voor alle ingezete
nen , hoedanig ook hunne geloofsbelijdenis mogt wezen.
Ook zag ik eens een' herderlijken brief des Bisfchops van
Gent, ten einde de leeken zijner diocese aantemanen ,
eene conftitutie te verwerpen, waarbij verdraagzaamheid
en gelijkheid in burgerlijke voorregten , zoo uitdrukkelijk
worden gehandhaafd. Ik herinner mij nog zeer duidelijk,
dat vele dagbladen en vlugfchriften, reeds in de eerfte
dagen der vereeniging, klaarblijkelijk ren doel fchenen
te hebben , om de nieuwe landgenooten van elkander te
verwijderen, tegen elkander te verbitteren, en om verder
die verbittering tot een' graad van ontfteking te bren
gen , welke het ongeraden , ja zelfs onmogelijk zoude
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maken , de naauwelijks tot ftand gebragte vereeniging van
Zuid- en Noord-Nederland te handhaven. Het ligt mij
nog versch in het geheugen, dat de Belgiefche adel, ons
in het algemeen niet zoo vriendelijk de hand toereikte,
als zulks door de Diplomaten van het Weener Congres
was verlangd; en dat menig Eerwaardig Heer een pijnne*
lijk gezigt trok, als hij de gelijkheid der burgerregten,
in de leerlingen van Calvin en Luther, moest erkennen.
Zelfs hebben de hooggetitelde en de hooggeprebendeerde
mannen , het niet bij ftillen afkeer gelaten , maar , door
heimelijke en openlijke maatregelen , zich met der daad
tegen de vereeniging verklaard. En alhoewel wij nu, bij
deze handelingen der adelijken , veel opmerken dat niet
edel , en , bij de daden der kerkdijken , veel zien dat
niet godsdienftig is , zoo moeten wij ook tevens bedenken, en, ook bij baatzuchtige en ongeoorloofde pogin
gen, nimmer vergeten, dat de vereeniging even zeer bui-,
ten den wil der Zuidelijken , als buiten den wil der
Noordelijken , heeft plaats gehad ; dat natuurlijk de hooge .
adel niet zeer gevleid moest wezen, van zich, op het
oogenblik dat zij in de bouwvallen van het groote Kei
zerrijk, het vermolmde wetboek der leenroerigheid , we
der dacht te vinden , — aan eenen Koningsfchepter on
derworpen te zien, op welken de- een of ander der Brabandfche Nobili, door oudheid van geflacht, zich al
ligtelijk een gelijk regt konde droomen, terwijl het zelfs
voor de hoogheid van menigen edelman vernederend
moest fchijnen , om dien invloed op het Staatsbeftuur te
verliezen, welken hij, van den luister van zijnen ftam ,
onaffcheidelijk rekende. Voeg hier nog bij , dat de gees
telijkheid', ook zonder de vrees om eer en aanzien en
rijkdom te verliezen , uit den aard der zaak , voor de
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katholijke kerk , niet veel heils , onder eene Protestantfche Dynastie moest wachten en althans het vooruitzigt
zag verdwenen , om , door biechtvader en biechtftoel , het
roer van ftaat in handen te krijgen. De Belgifche adel
even als de Celgifche geestelijkheid, kon, bij de nieuwe
orde van zaken , al ligt aan vernedering denken , en men
weet, ontvangene weldaden fchrijft de mensch in het zand,
beleedigingen in eene fteenrots. Ik zwijg van de be
duchtheid van angstvallige zielen om door den invloed
van, en den omgang met ketteren, weldra de zuiverheid
der leer te zien befmetten.
Spoedig kwam , bij deze algemeene redenen van onte
vredenheid en ongerustheid , een gefchilpunt ter bane ,
waardoor de waarfchijnelijkheid van tweedragt onder ons
te zien zaaijen , meer en meer moest vermeerderen ; het
was namelijk de vraag, welk ftelfel van belastingen, het
best voor de behoeften van het Koningrijk , zoude 'roe*
gen ? De vereenigde Provincien hadden hieromtrent , van
oudsher, beginfelen aangenomen, die, door de onder
vinding bevestigd, en door eene groote voorfpoed, in
hunne toepasfing, verzeld waren. Bij het hernemen onzer
onafhankelijkheid, was men terftond op die oude grond
regelen teruggekomen, en de algemeene voorfpoed had ,
ook bij eene korte ondervinding, over de voortreffelijk
heid van een ftelfel doen oordeelen , hetwelk in de Noor
delijke gewesten, de inkomften van den Staat met de wel
vaart der burgeren verzekerde. Moeijelijk konden zich
echter de nieuwe landgenooten over dit financieel beftuur
verftaan. Gedurende twintig jaren met Frankrijk vereenigd geweest, moest het Franfche ftelfel, althans door
gewoonte, b'ij hun, de voorkeur verwerven, en het was
natuurlijk dat men weldra hoorde fpreken , van hooge
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regten, van heffingen bij den oorfprong, van entrepot;
en van transito. Bij dezen flrijd der gevoelens, werd
de handelaar tegen den fabrikant, de fabrikant tegen
den handelaar , in het harnasch gejaagd , en gelijk natuur
lijk was , het Noorden nam de zijde van den handel ,
gelijk het Zuiden de zijde der fabriekeu.
Te midden dier ftrijdige meeningen en botfende belan
gen, vertoonde zich eene andere partij, die op eigen
Theorie van Staatkunde grootsch , hare beginfelen met
kracht en ijver wilde doorzetten ; opgevoed in de fchool
van Voltaire en Rousfeau , deelde zij rijkelijk in den
Franfchen geest; liet zich met alle levendigheid en on
beradenheid der jeugd , meer en meer uit , ten gunfte der
Franfche inftellingen , eu eindigde met ondubbelzinnig
de voorkeur aan deze laatste boven alle Nederlandfche
inrigtingen te geven. De geestelijken voeren uit tegen
alle Protestantfche ambtenaren. De Belgifche Edellieden
tegen alle in het Noorden begaanbare inftellingen ; de
Theoristen tegen alle Noord- Nederlandfche ambtenaren;
de Belgifche fabrikanten tegen alle belastingen , welke
niet met een volflagen verbodsftelfel , in verband ftonden.
Wanneer wij ons dit alles voor den geest brengen, wan
neer wij ons hierbij herinneren , hoe onvoorzigtig men
dikwerf in de groote huishouding van den ftaat , met
ontvlambare ftofFen te werk gaat, zoo zullen wij ons
minder verwonderen, dat thans delichtelaaievlamterdake
uitflaat , dan wel dat het gebouw zoo lang voor brandfchade
bleef bewaard, Ik las in Maart 1816, eene memorie van
onzen G. K. tan Hogendorp, waarin de ervaren Staats
man ook over den publieken geest handelde. Ik her
las thans dit belangrijk Staatsftuk en vond mij bevestigd
;n de overtuiging, dat zoo men zich , in ons Nederland?,
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over iets verwonderen moge, het meer is over de voort
durende rust, federt 1816 genoten, dan wel over de be
roerten , welke thans in ons Vaderland , ontftaan. Vereenigingen van Volken op hooger last, en naar bevel
van Tractaten en Congresfen , hebben eene kiem van
ontbinding en van fcheiding in zich, wanneer belang,
wet en rede niet te zamen houden , hetgeen het geweld
heeft zamen gebragt. Gaarne wil ik bekennen , dat de
Belgen eigenlijk in het algemeen , beter wisten wat zij
niet , dan wat zij al wilden , trouwens dit hebben zij ge
meen met vele diepzinnige mannen , die met medelijden
op de Brabandfche oppervlakkigheid nederzien , — dat wel
dra in het Zuiden, eenige weinig beteekenende fchreeuwers- den boventoon behielden , daar de verlichtften , en
dus ook de verdraagzaamften onder den hoop, huiverig
bleven, om zich tegen de heerfchende domheid hunner
landgenooten te verklaren , — maar dit laat niet na , dat zij,
zonder hunnen wil, en tegen hunnen wensch , met een
ander volk vereenigd , regt hadden om verfchooning voor
hunne zwakheden en toegeeflijkheid voor hunne vooroordeelen te vorderen , gelijk zij dan op hunne beurt ,
gereed en bereid moesten wezen , om zwakheden te ver
geven en vooroordeelen te dulden.
In dezen moeijelijken en neteligen ftand van zaken ,
bij de vreemdfoortige beftanddeelen , waaruit het nieuwe
Koningrijk was zamengefteld , werd er een buitengewoon
beleid bij de regering gevorderd en was het flechts langs
éénen koers , dat de Staatshulk , in zekere haven , konde
worden gevoerd. De oud-geestelijke , de oud-adelijke ,
de oud-monarchale , de oud-republikeinfche herinnerin
gen , moesten in een dragelijk evenwigt met elkander
worden gebragt. Alle transactie was hier echter werke
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lljke dwaling, er moest met beradenheid partij worden
gekozen, en het eenmaal genomen befluit, moest met on
wankelbare ftandvastigheid ten uitvoer worden gebragt.
Er was , op het tijdftip der vereeniging , ter eenre een
gevestigde Staat , met zijne regering , zijne wetten en re
gels van beftuur; en ter andere zijde, in den beginne on
afhankelijke Provincien, maar federt eeuwen, bij Spanje,
Oostenrijk en Frankrijk gevoegd. Uit deze beide deelen ,
werd een nieuw geheel gevormd, hetwelk, naar de rege
len eener gezonde ftaatkunde , den grondflag van zijn beftaan noch moest vinden in hetgeen in het Noorden, als de
volksgeest kan worden aangemerkt ; noch in het geen in het
Zuiden als de volksftem moest worden befchouwd. De
Unie van Utrecht en de blijde inkomst , mogten vrijelijk
gelegd worden in het graf harer vaderen. Het moest een
Nederlandfche Staat wezen, welke met 1815 rang nam
onder de Europefche volken , en nimmer moest het Ko
ningrijk der Nederlanden zich vertoonen, als een vervolg
op de Republiek of op de Souvereiniteit der Vereenigde Ne
derlanden , waarbij , buiten den Koningskroon en den aan
winst van land en bevolking , niets aan het oude en ver
ouderde was veranderd. Bij het ontftaan van het Rijk der
Nederlanden , moest ook eene nieuwe Nationaliteit uit de
verfcheidenheden van alle bewoners ontftaan , even als in
Frankrijk en Engeland , de natie allengskens uit verfchillende volksftammen is gevormd. Er moesten noch Bel
gen , noch Bataven , maar alleen Nederlanders op onzen
fchoonen grond gevonden worden , en van de oude be
langen en meeningen , gelijk mede van de oude partijfchappen en oneenigheden , moest , om met den onvergetelijken Kemper te fpreken, niets op den jongen Staat
overgaan , dan alleen de glans der groote namen , welke
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in het verloopen tijdvak, den roem van Nederland voor
altijd verheerlijkt hebben. De zich vereenigende helften
van hetzelfde volk, moesten eene geheel nieuwe vaderlandfche gefchiedenis beginnen, en althans zich in geen
oude banden knellen, van diep in den tijd gewortelde
ftaatkundige of godsdienftige inrigtingen. Geene vroegere
overleveringen moesten de handelingen des beftuurs beftemmen , en de grondwet de eenige banier zijn , onder
welke, bij Monarchale vormen, de volksvrijheid en de
oorfpronkelijke regten der menschheid zouden worden
geëerbiedigd. Ik weet nog zeer goed, dat de Heer Kernper meermaals verklaard heeft, dat er te veel van het
oude in de grondwet was gebleven , en zeer zeker zou
de hij zich , in latere dagen , tegen toepasfingen en uit
leggingen verklaard hebben , welke de duidelijke ftrekking
hadden , om het nieuwe nog verder te verdringen , door
beginfelen uit Zuiden of Noorden ontleend , en die dik
werf ook, in Zuiden of Noorden, reeds verlieten en
vergeten waren. Door eenzijdig zich bij het Zuiden , of
bij het Noorden te voegen, en blindelings de impulfie
van dezen of genen kant te ontvangen , wordt door het
beftuur , het evenwigt in den Staat verbroken , en door
zich uitfluitend door Noordelijken of door Zuidelijken
invloed te doen medeflepen, moet weldra het denkbeeld
verdwijnen , van onderling tegen elkander opwegende
gedeelten , om aan overwinnaars en aan overwonnelingen
te doen denken. Ik herhaal, moeijelijk en netelig was
de taak der regering, en alleen de onwankelbare grond
regel, om, met vaste hand, den evenaar tusfchen de
beide gedeelten des rijks te houden , zonder eenige par
tijdigheid te verraden , of aan geheime nagedachten te
doen denken, konde de beide klippen, van Noordelijk
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of Zuidelijk overwigt dóen vermijden. Maar niet alleen
waren zware pligten aan het hoog beftuur opgelegd, ook
de ingezetenen moesten de bedoelingen en inzigten der
regering onderfteunen en bevorderen, en zonder mede
werking in de onderfcheiden gewesten des rijks, moesten
noodwendig de beste oogmerken falen. Jerusalem en Sa«
maria door een' vaderlijk Vorst geregeerd wordende, had
den beide kunnen gelukkig wezen , wanneer zij maar
kracht genoeg van geest hadden, om de drekgoden die
aan wederzijden, vele geweest waren , uit hun midden te
verbannen , immers fchadeloos te maken. Jertisalem en
Samaria hebben integendeel de oude afgodsbeelden niet
vernield , maar zelfs nieuwe afgoden gediend en aange
beden. Laten wij nu eens , in groote trekken , ophalen
en herinneren , wat , sedert de vereeniging , bij Vorst en
Volk, is gebeurd.
Het is meermaals opgemerkt, dat het aan de Natien ,
zoo wel als aan de bijzondere menfchen eigen is , van
elk goed , even als de kinderen , meer te verwachten dan
het kan opleveren. Vermindering van kwaad bevredigt
niet, wanneer men zich volkomen geluk heeft voorgefteld ; en zoo leert dan ook de ondervinding van alle vol
ken , dat elk tijdperk , onmiddelijk op eene groote om
wenteling volgende , door zekeren geest van onrust en
onvergenoegdheid , wordt gekenfchetst , welke uit zijnen
aard , den woelzieken of eergierigen een gereed middel
tot beroeringen aan de hand geeft, en, gelijk Kcmper
zegt , het raadfel oplost , waarom het ondanks de ondervondene ongelegenheden , zoo zelden bij ééne omwente
ling blijft , wanneer eens de oude orde van zaken is omgerukt. Gering zoude voor ons Nederland het nadeel
dezer gemoedsgefteldheid geweest zijn , indien wij alleen
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te doen hadden , met die ontevredenheid , welke in Hol
land treurde, over het verfehil van den nieuwen met den
ouden handel , en in Braband zich bezwaarde , over het
verloop dier tijden , toen ook de Belgifche voortbrengfels
op alle markten gezien en gezocht werden ; maar wel
verre van den grond dezer klagten , in veranderde om Han
digheden en handelbetrekkingen , te zoeken , werd al het
kwade in Zuiden en Noorden, aan de' vereeniging gewe
ten, en, jammer, de regering werkte niet mede, om dit
noodlottig vooroordeel te keeren en af te wenden. Vele
ambtenaren, geëmploijeerden , Ministers en officianten,
behoorden , in de eerfte dagen der vestiging van onzen
Staat , toen de gang des beftuurs moest worden bepaald
en het nieuw beftaan inwendig moest worden geregeld,
tot de afgeleefde en weinig meer bruikbare lieden , die
door vermeerdering van jaren , Stoep/es geworden , wei
nig of niets wisten van hetgeen, in hunnen tijd, moest
gedaan worden en onmogelijk begrijpen konden , wat er ,
in de tegenwoordige werkplaats , aan de orde van den
dag kwam. Het was niet genoeg twintig jaren naar de
heugelijke omwenteling, en de terugkomst van het Huis
van Oranje , reikhalzend omgezien te hebben , want aan
het nieuwe Rijk der Nederlanden was Willem V even
vreemd , als de Aartshertogin Maria Christina, of de
Hertog van Sak/en Tefchen. Het was niet genoeg , om ,
bij alle omwentelingen, in troebel water te hebben gevischt, en elke fchrede op den weg des ambtbejags, aan
eene ramp des Vaderlands te moeten danken. Zoo im
mer , moesten , onder dergelijke omftandigheden , de Re
genten geene onderdanige flaven der gebeurtenisfen en
uitkomften zijn; integendeel konden en moesten zij de
gebeurtenisfen en uitkomften gebieden , dat is ten beste
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geleiden, maar tot dit verheven doel waren Staatslieden»
en geenszins Bureaucraten gevorderd. Noem mij hier
niet, die weinige groote namen, welke uk van derPalms
heerlijk gedenkboek , met onvergankelijke glorie, in de
eeuwige herinnering der Nederlanders zullen overgaan ;
wij weten toch , dat mannen van dien ftempel , of den .
gang van zaken , door kracht van genie , dwingen en beheerfchen , of wel, zich an het tooneel der Staatsbelangen
verwijderen , maar nimmer medepligtig worden aan een
ftelfel van zwakheid en befluiteloosheid , hetwelk door
nimmer eenig gevoelen met vastheid aan te kleven, fpoedig alle gevoelens tegen zich vereenigt.
Als eene vergoeding voor de onbeduidendheid of nie
tigheid der meeste ftaatslieden , welke zich met het be>
ftuur.des lands hebben ingelaten, had Nederland het on
onwaardeerbaar geluk een' Koning te bezitten , die ge
heel zijn leven aan de voorfpoed des lands wilde wijden ;
bij eerbiedige en nederige hulde aan de edelfte hoedanig
heden , wil ik echter. doen opmerken, dat, in het alge
meen, de vastheid eener Monarchij, die alleen op perfoonlijke hoedanigheden rust, weinig beteekent, maa,r
herinner u daarenboven de woorden van Fenelon : „Een
„Koning, hoe goed en,wijs hij ook zijn moge, blijft een
„mensch; zijn verftand en zijne deugden hebben gren
zen,. Hij heeft eigenheden, waarover hij niet ten. volle,
„meester is, door belangzieke en listige menfchen om„geven, valt het hem moeijelijk de hulp te vinden welke
„hij. zoekt!" Sla eens op de plaats in Meyer's jongfte
werk , de la Codification , bladz. 88 , bij de woorden :
y,Quels que soient" etc. Weten wij nu, dat de Ko
ning , bij gebrek aan een Ministerie , en bij oneenigheid der Ministers, eigenlijk altijd alleen, regeerde ; dat
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de regering in den perfoon van den Vorst zamengétrokken werd; dat hij alles zag, alles beoordeelde, alles befliste , en niet alleen de hooge aangelegenheden des lands
beftuurde , maar ook de kleinfte bijzonderheden van ge
westelijk of ftedelijk beheer wilde regelen, zoo mogen
wij eene onbegrijpelijke werkzaamheid bewonderen, en
de bezorgdheid , ook voor de belangen van den geringften ingezetenen aan den dag gelegd , met aandoening en
dankbaarheid vereeren ; maar wij zullen tevens eerbiediglijk vragen, of er, op die wijze , niet te veel werd beftuurd en te weinig geregeerd? Mij dunkt, zoo lang de
Koning zich enkel befchouwt als het hoofd der adminiftratieve machine van den Staat, zal het levensbeginfel
der Maatfchappij kwijnen , en , ook bij goede inftellingen , de zedelijke krachten van lieverlede verminderen ,
en eindelijk vergaan.
Daar men nu eenmaal in Nederland zag, het geen in
geen Conftitntioneel Rijk immer gezien was, dat de denk
beelden en handelingen der Kroon die waren van een in
dividu, geenszins van een eensgezind, en met de Natie
vereenigd, Ministerie, zoo was ook de keus tot de eerfte ftaatsambten bij ons , eene vrij onverfchillige zaak ge
worden , en van hier welligt , dat ten deze weinig naar
bekwaamheid behoefde te worden gezien, en althans de
openbare meening over zedelijke en verftandelijke hoeda
nigheden minder konde worden geraadpleegd. Ik fchrijf
het met leedwezen en droefheid, maar ik fchrijf het ook
met wezenlijke en gemoedelijke overtuiging, dat dè bebenoemiugen , in de laatfte jaren , tot de eerfte waardig
heden des Rijks, geenszins door de goedkeuring der
Natie , in het Zuiden of in het Noorden , werden bevesrigd , terwijl zelfs de overtuiging levendig was , dat de
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gewigtigfte bedieningen toevertrouwd bleven aan mannen ,
wier ontrouw, zedeloosheid of volflagen nietigheid tot
algemeene ergernis verftrekten. Ernftig en gewigtig wa
ren de gevolgen van dezen bedroevenden ftaat van za
ken, waarbij alle verantwoordelijkheid onmiddelijk kwam
op het hoofd des Konings. De Ministers , wanneer de
zaken goed afliepen , waren niet huiverig er zich de eer
van te laten aanleunen , terwijl zij zich , in het tegenovergeflelde geval, ftoutelijk beriepen op hunne ondergefchiktheid aan den Koninklijken wil. Zoo was bij ons
het Ministerie geenszins een bolwerk voor de majesteit
der kroon, maar integendeel, de Koninklijke onfchendbaarheid de vrijbrief voor alle feilen en misgrepen der
Excellentiën. Kort en goed, wij waren fraai op den weg,
om, uit ultra-royalismus , de verantwoordelijkheid van
den Koning uit de onfchendbaarheid der Ministers af te
leiden, en de fpreuk: the king can do no wrong, in
den tegenovergeftelden zin oVer te nemen , door te bepa
len,, dat in Nederland het goede aan den Minister, en
het kwade aan den Monarch zal worden geweten. In
een Rijk, waarvan de oorfprong opklimt tot de nacht der
eeuwen, waar overleveringen en gewoonten den gang
des beftuurs regelen en bepalen , in zoodanig Rijk kan ,
bij gewone omftandigheden ,, de middelmatigheid zonder
gevaar aan het roer van Staat worden geduld, maar in
eenen nieuwen en jongen Staat, waar de berusting in ge
zag niet aanwezig is , waar men fteeds vraagt naar de re
denen van het bevel, waar men fteeds onderzoekt het
doelmatige of ondoelmatige der maatregelen van openbaar
gezag , in een dergelijk land zijn het de perfoonlijke hoe
danigheden der regenten, welke het lot van den Staat
bepalen en over deszelfs toekomst beflisfen.
2*
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Het is in den aard van den vertegenwoordigenden rege«
ringsvorm , dat de kamers door de kroon worden voorge
licht en geleid. Engeland, waarna men zoo dikwerf te
regt en te onregt verwijst, ftrekke hier ten voorbeelde,
en het initiatief moet , zal het met de zaak van de dynas
tie en van het volk wel gaan, minder bij een gefchreven
wet aan het Gouvernement zijn verbleven, dan wel,
door overwegenden invloed van bekwaamheden en beginfelen aan een krachtvol en eensgezind Ministerie wor
den toegekend. Wanneer Cantiing aan het hoofd van het
Engelsch Ministerie ftaat , wordt het hooge beftuur de
vertegenwoordiger van alle zedelijke krachten der Natie ,
en fluiten zich alle edele en groote denkbeelden aan de
inzigten van een Ministerie , dat zijne fterkte vindt in
den geest des tijds , en zijne ontwerpen in de dierbaarfte
belangen van het vaderland. Wanneer nu bij ons de voor
ftellen aan de Staten Generaal , niet anders zijn dan de
voorftellen des Konings , en dus als de voorftellen van
één mensch kunnen worden befchouwd, zoo zal gelijk
men , in een der dagbladen , niet onaardig heeft aange
merkt , de Vorst niets wezen , dan als het ware een bui
tengewoon lid der kamer, met de redactie der concepten
belast''; maar bovendien zal , bij elke beraadflaging , de
waardigheid der kroon in het ftrijdperk komen , en hier
door hetgeen in het belang van allen eerbied en hulde
vordert, zoodanig van het toverkleed der verbeelding
worden ontdaan, dat bij een ander uiterste, onder kroon
en mantel , niet dan de zwakheden van het gebrekkig en
zondig Adamskind worden gezien. Misfchien zouden
wij in een vertrouwelijk gefprek , weldra met elkander
-erkennen , hetgeen de tegenwoordige Franfche Minister
Guizot , nog onlangs, als Hoogleeraar, openlijk leeraar
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de , dat er geene koningen van den ouden ftempel meer
zijn, maar flechts eerfte , in magt en aanzien uitblin
kende Staatsburgers , welker waardigheid , ter wering van
alle gefchil over de opvolging , erfelijk is en aan wel
ken men, honoris caufd, den naam van koning geeft,
om dat de hooge verrigtingen , welke hun , bij de thans
befchrevene Staatswetten , door het volk , opgedragen wor
den , het meest overeenkomen , met die welke men , in
vroegere tijden , in naam toekende , aan die ledigloopende
naam— Koningen, die geene armen , voeten, oogen ,
noch ooren hadden , dan die , welke zij door hunne Mi
nisters verkregen. Doch wij zullen thans dergelijke teedere
punten niet aanroeren, en alleen zeggen, dat het Koningfchap , zonder hiertoe bij de grondwet , eenige verpligting of roeping te ontvangen , eenmaal in den ftrijd
gemengd , van alle zijden aangetast en aangegrepen ,
naar nieuwe hulpmiddelen moest omzien.
Het is waar, door altijd den naam en den perfoon des
Konings op ■ den voorgrond te plaatfen , verkregen de
v.oorftellen der Ministers de ftemmen eener menigte Noor
delijke ja en amenzeggers, die van hunne eigen' feilbaar
heid overtuigd, gaarne hun oordeel aan de koninklijke
onfeilbaarheid onderwierpen, voornamelijk daar eer en
gunstbewijzen , op de belijdenis der verftandelijke onmagt volgden; maar de ftrijd met de Belgifche oppofitie ,
werd, ook even hierdoor, een ftrijd op leven en dood,
waarbij de' vraag over het wegzenden van dezen of genen
Minister, al ligtelijk konde worden verwisfeld ," met de
vraag , naar de al of niet voortdurende opdragt der kroon
aan het regerend ftamhuis , naarde al of niet voortdu
rende vereeniging der Zuidelijke en Noordelijke gewesten.
De Heer Tammo Sypkem zeidete regt, „omgeven door de
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„ wijsheid des volks , toegankelijk voor allen , geplaatst op
„ het eenige hooge ftandpunt van het panorama van Staat ,
„is de Monarch de grondwettige fcheidsman tusfchen
„ zoo veel botfing van inzigten , van aanmatiging en be„ langen, hetzij van priesterlijke heerschzucht, baatzuch
tige Aristocratie of wilde volksmenning." Maar de
Monarch behoort dan ook de hooge rigterftoel van den
fcheidsman niet te verlaten, om zich onder den twisten
den hoop te mengen en nimmer kan hij met vastheid den
evenaar der geregtigheid houden, wanneer hij, buiten de
zedelijke kracht zijner verheven' waardigheid, nog een
perfoonlijke invloed beoogt, welke de Conftitutionele
Monarchij blootftelt, aan alle dwalingen en verkeerdheden , der onbeperkte alleenheerfching. Onder den fchepter van Lodewijk XI en van Lodewijk XIV, losfen zich
alle Staatswetten en Staatsbelangen op , in den eigendunkelijken en veranderlijken wil deskonings, terwijl, in
het Monarchaal beftuur bij vertegenwoordiging , de wenfchen en neigingen des Monarchs , zich moeten oplosfen
in den algemeenen volkswil, zoo als dezelve, ingevolge
het Staatsverdrag , tot levensbeginfel der Natie wordt ge
fleld. In een Conftitutioneel rijk, kan de Vorst, alleen
door een krachtvol en geëerbiedigd Ministerie , aan de
Natie zijn verbonden , en de teugels der regering in han
den houden; de Ministers en de Raad van State zijn de
grondwettige fteunfels van den troon en neemt men die
fteunfels weg , zoo waggelt het gebouw van Staat op zijne
grondzuilen , en zullen alle grondwettelijke regten weldra
verloren gaan , of onder overwigt van het Monarchaal
heginfel , of onder overdrijving van Parlementaire almagt.
De korte gefchiedenis van ons jeugdig rijk heeft reeds
doen zien , dat men fteeds van Scylla in Carybdh moet
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vervallen , wanneer , ofde Nationale vertegenwoordiging ,
of de perfoonlijke en individuele meening des Konings ,
den gang des beftuurs eigendunkelijk beftemmen. De
beste bedoelingen , de edelfte inzigten , doen hier niets
ter zake. Daar, waar het lot des lands aan de ftaatkundige inftellingen is verbonden, verdwijnen de perfonen
om alleen de zedelijke werking van den Staatsvorm te doen
uitkomen. Wanneer nu , als eene onbetwistbare waar
heid, op den voorgrond mag gefteld worden, dat gemeenfchappelijk overleg en eenftemmigheid der regering ,
met de Staten Generaal , zoodanig is de ziel , de geest
en het levenwekkend beginfel van ons geheel Staatsgebouw, dat, bij vooronderftelling van misverftand , ge
brek aan onderling vertrouwen , of voortdurend verfchil
over de groote beginfelen der huishouding van Staat,
weldra het heil en het behoud des vaderland in de waagfchaal ftaan ; wanneer ik evenzeer durf beweren , dat dit
gemeenfchappelijk overleg, die eenftemmigheid der rege
ring met de Staten Generaal, nimmer zal verkregen
worden , zoo lang de hooge perfoon des Konings zoo
danig aan het hoofd van beftuur en regering is geplaatst ,
dat alle ambtenaren werktuigen worden en de Vorst al
leen op zich zelven ftaat, zonder eenigen band tusfchen
Koning en Volk ; zoo durve ik gerustelijk befluiten , dat
er groote en fpoedige veranderingen , noodig zijn in den
vorm van het beftuur en dat de tot dus verre beftaande
inrigting en zamenftelling van het Gouvernement , groote
onheilen heeft te weeg gebragt. In de ftaatkundige,
even als in de zedelijke wereld, blijft geene daad zonder
gevolg, eene eerfte. dwaling kweekt nieuwe dwalingen,
en hij die flechts begon met misflagen en onvoorzigtigheden , zag zich, foms in zijn weerwil, genoodzaakt
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om toevlugt tot de misdaad te nemen. Hoe verre heeft
in ons Koningrijk, liet dwaalbegrip dat de Koning alles
moest doen, alles moest weten, alles moest beflisfen ,
niet reeds van den goeden weg afgeleid ? Wij zagen ,
als een gevolg van deze dwaling , de Koninklijke waar
digheid blootgefteld en aangerand, — wij zagen bij elke
begrooting, niet de handelingen en bedoelingen van het
Ministerie ter toetze gebragt, maar dikwerf ftxengelijk
beoordeeld en afgekeurd, een' of anderen maatregel,
welke men wist dat alleen aan den wil des Konings was
toe te fchrijven, en zoo kwam dan het Monarchaal beginfel in onmiddelijke aanraking en in regtftreekfchen
ftrijd met die opgewonden driften , welke door den heerfchenden tijdgeest gekweekt en aangevuurd , minder be
vrediging en voldoening, dan wel prikkeling en opwek
king verlangden. Men ontwaarde fpoedig dat het Koningfchap, zoo als hetzelve bij de grondwet was ingefteld, in dezen ftrijd, geene zege konde behalen, en
men moest alzoo naar nieuwe wapenen omzien, welke
.men weldra vermeende te hebben gevonden in het denk
beeld eener Souvereiniteit welke voor de grondwet zoude
hebben beftaan. De Heer van Maanen werd de voor
vechter dezer leer, en men zag zijn Exc. weldra optre
den met redeneringen , welke , althans in de ooren onzer
Zuidelijke broeders , wanklank en wangeluid moesten
wezen, terwijl ook in het Noorden, menig een' vreemd
opzag, tegen een ftelfel dat met vrijheid en gelijkheid be
gon , om met de belijdenis eener lijdelijke en flaaffche ge
hoorzaamheid te eindigen. De geleerden wisten wel dat
Filmer en Hobbes , von Halier en de Maistre dergelijke
beginfelen hadden voorgedragen , doch zij dachten met den
ongeleerden hoop, dat befpiegelingen vroeger door het
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huis Stuart in toepasfing gebragt, althans onder onze
Nederlandfche plegtig bezworen' grondwet , niet meer
konden gelden. Men klaagde enfchreeuwde , menfchreef
en vreef, doch de Heer van Maanen wankelde niet, en
zekere partij Melde er in het Noorden eene eer in , om de
Belgifche meeningen meer en meer aan te hitfen en te
verbitteren, door haar de grondwet waartegen zij zich
met handen en voeten verzet hebben , af te fchilderen als
een ligt-opgeflagen reglement van orde , waaraan de Vorst
uitlegging en toepasfing mogt geven , en hetwelk zich
naar oude herkomften en nieuwe inzigten moest plooijen
en wringen • De Zuidelijke Liberalen begonnen nu meer
over eene ftelfelmatige tirannij te klagen , en meer en
meer hun onwil en misnoegen te toonen.
Het was algemeen bekend , dat de Heer van Maanen
den diepfien afkeer koesterde, van al wat Belgisch
was ; het was niet minder bekend , dat zijn Exc. zich
deswege openlijk en luide .verklaarde , en ten opzigte der
Zuidelijke landgenooten bijnamen en fmaadredenen bezig
de, welke voegelijk kunnen zijn in den mond eens Mi
nisters, doch anderzins in befchaafde kringen, voor on
welvoeglijke fcheldwoorden worden gehouden; en daar
nu onder ons zwakke menfchen , de haat den haat teelt,
gelijk de liefde de liefde verwekt , zoo moest noodwen
dig, van het oogenblik dat de Minister van Jaftitie voor
de vertegenwoordiger der gezindheid van het Hooge beftuur konde worden gehouden, de weerzin tegen den
perfoon beftaande, op alle leden der regering worden
overgebragt, en zoo lang de Heer van Maanen tot het
kabinet behoorde , was het wel onmogelijk dat in het be
lang der verbroedering van Zuiden en Noorden, door het
Gouvernement , iets goeds werd gedaan ; nu werd het
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beste verdacht , het onverfchillige gehaat , en het ver
keerde ondragelijk; en de Staatsdienaar aan het hoofd van
het Departement der Juftitie geplaatst , zal zich de ge
tuigenis kunnen geven , dat het geluk , de roem , weiligt het toekomftig beftaan des lands , afhankelijk werd
van zijn langer of korter bezit der Ministeriële portefeuille.
Had er, in den echten zin eener Conftitutionele rege
ring, een Ministerie bij ons beftaan, zoo zoude eene
nieuwe zamenfteling van hetzelve, het kwaad tot in den
grond hebben genezen , maar nu alleen de Koninklijke
wil den gang van zaken moest leiden , was het onmoge
lijk de wond te peilen , laat ftaan aan genezing van dezelve
te denken. De liefde tot het regerend ftamhuis, deed,
in het Noorden , vele feilen en onvoorzigtigheden voor
bijzien , omdat meer en meer de overtuiging levendig
werd , dat bij alle daden des beftuurs , minder de hande
lende ambtenaar in aanmerking kwam, dan wel de wil
van een hooger gezag, welke oppermagtig over alle ftaatsaangelegenheden befliste. In het Noorden zag men in
het Huis van Oranje , dat edel geflacht , waaraan onze
voorouders volksgeluk en vrijheid waren verfchuldigd.
In het Zuiden was het Huis van Oranje vreemd en onbe
kend, en moest zich door deugden en daden, die liefde
en dat vertrouwen verwerven, welke in het ander gegedeelte des Rijks , zoo onbepaald gefchonken bleven ,
aan de herinneringen van vervlogene tijden. In het
Zuiden , konde dus niet vergeven worden , hetgeen in
het Noorden vergeeflijk fcheen ; in het Zuiden , wilde
men in het tegenwoordige vinden, hetgeen het Noorden
in het voorledene had gevonden; in het Zuiden vorderde
en eischte men luidkeels, hetgeen in het Noorden, hei
melijk werd gewenscht en verlangd , en in het Zuiden ,
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konde dan ook de haat den Minister toegedragen , door
de verkleefdheid aan den Vorst, niet worden verminderd
of uitgedoofd. De handelingen van den Minister van
Juftitie werden nu zoo vele grieven , welke in het Zui
den, verwijderingen afkeer moesten ten gevolgen hebben.
In het befluit van den 5 October 1822 over de conflic
ten , zag men eene poging om het adminiftratief gezag
boven alle ftaatsmagten , en ook boven de regterlijke
magt, te verheffen; in de woorden des Ministers van
Juftitie van 10 April. 1827, gefproken ter verdediging van
het bekende ontwerp van wet op het beleid der Juftitie ,
vond men eene ontkentenis van het beftaan der drie ftaats
magten, zonder welke, naar de meening van vele publi
cisten , geene conftitutionele refering denkbaar is. Op
den 2 December 1828, beweerde de Minister van Juftitie
dat er geene Ministerieële verantwoordelijkheid naar het
Nederlandfche ftaatsrègt beftaat, en in deze ontkentenis
zag men de gezindheid , om alle waarborgen der Grond
wet aan de Ministerieële willekeur prijs te geven. Voeg
hierbij de veelvuldige geregtelijke vervolgingen, waartoe
de drukpers aanleiding gaf. Voeg hierbij de uitlegging
en toepasfing van vele wetten , in eenen zin welke bij
uitfluiting aan den Minister van Juftitie moest aangenaam
wezen , en vraag niet meer naar de reden , welke het
bloed onzer moedige foldaten in de ftraten van Brusfel
deed ftroomen? — Zijn Excellentie heeft, door woord
en daad, fchijnbaar aan onze Zuidelijke medeburgeren de
roede der Oosterfche dwinglandij doen zien , en in onze
dagen blijft dergelijke bedreiging niet onbeantwoord. Het
werd nu een ftrijd tusfchen Zuiden en Noorden , waarbij
van de eene zijde het Monarchaal beginfel, gerugfteund
door de talrijke fchaar van hoogere en lagere ambtenaren
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en gewapend met alle bepalingen der Franfche ftrafwetten ,
zich boven alle ftaatsmagten fcheen te willen verheffen , en
van den anderen kant , de Belgiefche misnoegden , onder
aanvoering van adel en geestelijkheid , en gefterkt door
tijd- , fchot-fchriften en petitien , aan de regering zelfs
het wettig en conftitutioneel gezag durfden betwisten.
In de Zuidelijke gewesten werd nu alles wat Noord-Nederlandsch is , hatelijk , verachtelijk en befpottelijk ge
maakt, en, van een' anderen kant, werden in Noord-Ne
derland alle de daden , wenfchen en verlangen der ZuidNederlanders , als oproerig en muitzuchtig uitgekreten.
Het misnoegen nu eenmaal tegen het Gouvernement beftaande, vond telken dage een nieuw voedfel, daar de
Ministeriële Departementen , wel verre van de eigenlijk
gezegde ftaatsbelangen als hun eigendom te befchouwen ,
integendeel alle plaatfelijke belangen naar zich trokken.
Men vergat dat de nijverheid van elke plaats , onder goe
de wetten , het best voor zich zelve zorgt , en dat , met
de welvaart van elke bijzondere plaats , de algemeene wel
vaart het weligst zal groeijen. De Grondwet had, wel
is waar, eene zeer merkbare fcheidlijn getrokken tnsfchen
het algemeen beftuur , waarvoor de Ministeriën dienen ,
en het bijzonder beftuur van Provintien of Gemeenten ;
doch dit heilzaam beginfel moest in de dwalingen en in
den flenter van het administratief beftuur, bij ons van de
Franfche dwinglandij overgebleven, vele hinderpalen vin
den , en onder hulp van het Koninkiijk gezag , fcheen de
Grondwet, naar geest en letter, voor de dwalingen te
moeten achterftaan. In Frankrijk moest het fouvereine
volk over elk gehucht regeren, en Napoleon had niets te
gen dezen zoogenaamde geest van centralifatie , waardoor
de middelen van elk ingezeten en van elke plaats in zijne
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handen vielen, doch het was tegen den aard onzer grond
wettelijke inftellingen, om te willen doen voortduren,
eene flaaffche afhankelijkheid van een al te centraal beftuur, zonder welks toeftemming, gelijk men zeer naar
waarheid aanmerkte, niet de minfte fchade aan eenen dijk
herfteld, noch een vengfter van eene geregtszaal mogt
worden in orde gebragt; ja, welke men raadplegen moest,
om een' gevangenen een geneesdrank in te geven. Toen
nu eenmaal bij onze Zuidelijke medeburgeren het denk
beeld had ingang gevonden , dat door de Ministers niets
goeds konde worden verrigt , en overal en in alle zaken
de hand der Ministers werd gezien , zoo vond men dan
ook telken dage nieuwe reden tot klagten , en moest
noodwendig de verwijdering fteeds grooter en grooter
worden.
Bij dit alles , hadden eenige onvoorzigtige bemoeijingen
met zaken van godsdienst plaats, waardoor, indien ik mij
zoo mag uitdrukken, de vooringenomenheid tegen het
Nëderlandsch beftuur, in het Zuiden meer en meer^opulair werd. In vroegere tijden was de hervorming de
voorname oorzaak der affcheiding geworden en men kon
alzoo niet genoeg bedachtzaam en omzigtig wezen, bij
alle zaken, welke tot kerk en altaar betrekking hebben»
Over het algemeen was mij nimmer zeer duidelijk , het
regt dat men aan het Gouvernement wil toekennen , om
zich (immers aueen ais betaalsheer?) met de bewerktuiging der godsdienftige genootfchappen in te laten. Geene
der vele kerken, die met of zonder eenheids-formulieren ,
in onzen nieuwen ftaat, als leer en kweekfcholen der
menschheid aanwezig zijn , om het even of zij dit in
een Katholiefchen , Griekfchen , Protestantfchen, Joodfchen of anderen leertrant of vorm willen wezen , moet
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als zoodanig haren fektifchen invloed op den Staat kunnen
doen gelden, maar ook omgekeerd moet de Staat, of het
hoofd van den Staat, zich geen gezag aanmatigen, over
hetgeen men in die kweekfcholen gewoon is, zuiverheid
of onzuiverheid in de leer te noemen. Als ik de grondwet opfla en nalees de zeven artikelen welke het zesde
hoofdftuk van den godsdienst uitmaken , zoo kan ik reden
noch aanleiding vinden , voor die daden van bemoeialheid,
welke men zich op dit ftuk gelijk in zoo vele andere ge
vallen heeft veroorloofd. Commisfariaten politiek in den
ouden zin, zijn, volgens de nieuwe beginfelen, nietbeftaanbaar. Nederland als zoodanig heeft geene kerk ; de
Natie als zoodanig heeft geene kerkleer, en de beide
Departementen ten dienfte der moeder , dochter en klein
dochter kerken ingefteld, mogen zich hoofdzakelijk bezig
houden, met in de aartsbisdommen, bisdommen, vikariaten en aartspriesterfchappen , gelijk mede in de fijnoden ,
provinciale en klasfikale befturen , te herinneren , aan de
zeven artikelen, waarbij aan het Gouvernement alle magt
ontnomen is, om zich immer of ooit eenigen invloed
aantematigen in louter kerkelijke zaken. Vreemd was dus
de oprigting van een collegium philosophicum , waardoor
het Gouvernement zich regtsftreeks of middelijk, met de
geloofsleer bemoeide , en het was den nadenkenden dui
delijk, dat de vijandelijke gezindheid, uit den aard der
zaak, tegen deze inftelling beftaande, dezelve, fchoon
met de beste bedoelingen opgerigt, weldra moest nutte
loos maken. Alle bemoeijing met kerkelijke zaken , waar
bij noodzakelijk het uitwendige zoodanig aan het inwen
dige verbonden is , dat men zich met het eene inlatende ,
het andere niet geheel en al onaangeraakt laten kan, wordt .
eene hoogst bedenkelijke zaak wanneer een protestantsch
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Vorst met de róomfehe geestelijkheid in aanraking komt.
Prins Mauritz had den afgezondenen van de Staten der
Zuidelijke gewesten gezegd: „ Vereenig u met ons, de
„godsdienst zal geen beletfel zijn." Ook in onzen meer
verdraagzamen leeftijd, zoude de godsdienst geen hinder
paal tegen de vereeniging zijn geworden , wanneer men
zich flechts aan het voorbeeld van Jozef II had herin
nerd , en alleen van den loop der tijden had verwacht
hetgeen noch door kunst noch door geweld konde wor
den daargefteld. Naar de meening van Napoleon, zijn
bij het Staatsbeftuur, de onhandigheden voor de rust der
volken meer gevaarlijk, dan de ftellige misdaden; in het
Koningrijk der Nederlanden , dacht men , dat de onhan
digheden ophielden noodlottige gevolgen te hebben , wan
neer zij met zuivere inzigten en edele bedoelingen wer
den gedaan. Helaas! voor ons menfchen is het niet
genoegzaam het goede te willen, maar ook dit goede
moeten wij zoeken en najagen met beleid en voorzigtigheid.
Vier millioenen Katholijken waren met twee millioenen
Protestanten vereenigd, en die vereeniging konde alzoo
geenen anderen grondflag vinden , dan in de fuprematie
van het burgerlijk en tijdelijk over het geestelijk en ker
kelijk gezag. Toen alzoo onze Staatslieden de fcheidmuur omverre werpen, welke de Kerk van den Staat
houdt gefcheiden , deden zij den eerften ftap tot vernieti
ging van het fundament van ons maatfchappelijk verdrag.
Toen gehuurde pennen met fpot en fmaad den Roomfchen
eerdienst moesten aanranden , toen het godsdienftig on
derwijs aan eenen hoogeren invloed werd onderworpen,
is het fein gegeven tot verdeeldheid en opftand en aan
de numerieke meerderheid de overwinning verzekerdt
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Toen men in het Noorden van een Christelijk Nederland
ging gewagen , moest men weldra in bet Zuiden aan een
Katholijk Nederland denken. Waarlijk men heeft Vader
land en Koning grooten ondienst bewezen , door met het
oude lied , „ de Godsdienst is de fteun der Staten ," het
oude zuurdeeg van Kerkelijke vervolgzucht weder aan het
gisten te brengen. Maar , helaas ! Quem Jupiter vult perdere prius dementat. De eerdienst wel verre van altijd
een fteun der Staten te zijn, heeft er dikwijls den val
van bewerkt; en een Gouvernement dat zich met religie
zaken en leerftellige begrippen inlaat , verklaart den oor
log, aan alle de ingezetenen, die zich met zijne bcflisfing niet vereenigen kunnen
Even zoo was het met de verordeningen over het ge
bruik der Nationale taal, niemand zal ook ten deze de
goede bedoelingen van het beftuur miskennen , maar ook
niemand zal de gebezigde middelen willen verdedigen.
Door een zamenloop van gebiedende omstandigheden ,
is de Franfche taal, meer dan dit ooit de Latijnfche ge
weest is, of zijn kon, eene algemeene taal geworden,
De eerfte en toongevende klasfen van menfchen , in alle
Landen , de Hoven , de Ministeriën , de geheele groote
wereld zijn meer of min Fransch geworden, de tegen. woordige Europefche befchaving heeft zeer duidelijk eene
. Franfche kleur, en ik zoude niet eindigen als ik alles
wilde opnoemen , wat het Fransch in onze tijden tot
eene onontbeerlijke zaak in de zamenleving gemaakt heeft.
Intusfchen blijft het waar dat de taal het afdrukfel en
gewrocht is van het volkskarakter , dat zij onaffcheidelijk is van het wezen eener Natie , en dat eene Nederlandfche Nationaliteit dan ook geenen fterkeren waarborg
kent, dan eene Nederlandfche taal. Een volk dat zijne
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taal veracht, is rijp voor de vreerade dienstbaarheid, en
daarom riepen de wijzen van alle tijden, de natiën die
prijs ftelden op vrijheid en onafhankelijkheid uit éénen
mond toe, „ eert eigene taal en eigene letteren, zoo
gij een volk wilt blijven." Toen nu de Hollanders en
Belgen beide Volken van denzelfden Stam , wederom eene
zelfftandige Natie vormden , konde het beftuur niet onverfchillig wezen , aan een herftel der eenheid van taal
en van volksgeest. Misfchien zelfs is het niet ten onregte aangemerkt, dat eene volkomen gelijkheid tuslchen
Nederlandsch en Fransch, in acht te willen nemen, bij
de overmagt die cte franfche befchaving overal bezit,
vroeg of laat ten gevolge zoude moeten hebben, de
onderwerping der Nederlanden aan Frankrijk, en der
Nederlandfche Natie aan het Franfche volk. Nimmer
mogt ook de Nederlandfche , regering vergeten hare roe
ping , om de eerfte aanvallen der Franfche dwingelandij
af te wenden , fteeds moest zij gedachtig zijn , dat het
Koningrijk der Nederlanden door Europa was opgerigt ,
als voormuur tegen de Franfche overheerfching , en dat
in een oorlog tusfchen de Nederlanden, én het Franfche
volk , in een oorlog om gevoelens en beginfelen , gelijk
de dag van morgen dien op kan leveren, de Fransch
gebleven burgers, die alle toenadering tot 'het Nederland
fche hadden verfmaad , eene krachtelooze voorhoede in
dien kamp der Natiën zijn. De handhaving van het beginfel der Nederlandfche eigendommelijkheid bleef, alzoo
de eerste pligt der regering ; maar ook hier kon de wenfchelijkheid van het doel, de ongepastheid der middelen
niet regtvaardigen , en was bepaaldelijk alles wat naar
dwang zweemde , even ongepast als nutteloos. Zoodra
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nu de Nederlandfche taal met wezenlijk of fchijnbaar
geweld werd opgedrongen , althans het gedwongen ge
bruik van die taal , de handelingen des dagelijkfchen
levens moest belemmeren, werd onze Nederlandfche taal
gehaat , en zag men gaarne over het hoofd , dat die taal
eenmaal was, en ook heden ten dage is, de bewaar
plaats van vrije en edele nationale begrippen. De dwin
gelanden wierden er door uit hunne zetels geftoten,
en zij ademde ftaatkundige en godsdienftige verdraag
zaamheid en echte burgerlijke vrijheid, toen er in de
overige talen van Europa, nog geen woorden voor beftonden. Maar het ligt in den aard van den mensen, al
dat geen te haten en te verachten , waaraan zich het
denkbeeld van dwang en geweld kan paren , en zelfs het
goede terug te ftooien, dat hem naar een anders luimen
of grilligheden wordt opgedrongen, en alzoo heeft ook
de min voorzigtige belangftelling des beftuurs, in de
uitbreiding der nationale taal, krachtdadig medegewerkt
om een muur van haat en vijandfehap tusfehen de beide
helften des rijks op te trekken, waardoor de wederzijdfche goede verftandhouding , welke alleen de duurzame
vrijheid en onafhankelijkheid van het nieuwelings hereenigd
volk kan handhaven , van dag tot dag verminderde , tot
dat de treurige gebeurtenisfen der laatfue tijden, ons al
de grootheid der beftaande verbittering deden kennen.
Ik herinner mij dat de fchrijver van het bekende boeksken over volksgeest en burgerzin, het met eenigerlei forschheid verdringen van het fransch , onbillijk en onvoorzigtig noemt, en uit beide oogpunten met goede ftaatkunde
niet overeenkomftig. De tijd heeft op deze uitfpraak het
merk der ondervinding gezet en het nageflacht zal zich
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verwonderen , hoe een goed Koning en een trouw volk ,
zich door lompheid en onhandigheid , van elkander ver
wijderd zagen , en bij welvaart en uitwendigen vrede , het
zwaard als fcheidsman inriepen , ook ten koste van volks
eer en van volksgeluk. Waan niet dat oorfpronkelijk de
invoering der Nederlandfche taal in de Zuidelijke gewesten
werd afgekeurd. De Belg van onze dagen, verfchilt m}nder
van zijne voorvaderen , dan eene oppervlakkige befchouwing fchijnt aan te duiden , en nu vertoont ons de gefc-hiedenis , in Braband en Vlaanderen , van oudtijds , het
beginfel levendig , dat de vriend van zijn Vaderland tot
het vasthouden aan de Nationale taal is verpligt. Bij het
aanbevelen zijner zuster als Landvoogdes zeide daarom
Philips tot de Staten te Gent vergaderd. ,, Ik geef ze
u omdat ze in de Nederlanden is opgevoed, en de Ne
derlandfche taal fpreekt. Evenzeer bewijzen de plakkaatboeken van deze zelfde Provintien, van het begin der
lade en 13de eeuw tot op de laatfte tijden, voor het vast
gebruik der landtaal , terwijl de Vlamingers , blijkens de
ftaatsftukken en vertoogen van 1790 en 1793, fteedsin de
taal hunner vaderen fpraken , tot hunne voormalige Heeren ,
en, gij weet het, zelfs onder het juk der Franfche dwinglandij, hébben zij openlijk en luide het ongeftoord gebruik
hunner landtaal verlangd. Van waar dan die plotfelijke
afkeer van hetgeen hun te voren , van geflachte tot ge
dachte ,» lief en dierbaar was? Het was omdat men door
befluiten , circulaires en inftructien , dwingen wilde .
hetgeen door tijd en overreding van zelven zoude zijn
gekomen. Onze Zuidelijke landgenooten zagen ook hier
de hand van den Heer van Maanen, en van datoogenblik
werd eene goede uitkomst ook bij de edelfte bedoelingen
onmogelijk.
3*
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Gij wacht wel niet , dat ik hier alle de zoogenaamde
grieven opvolgend zal gaan behandelen; bij de meeste
gelden dezelfde aanmerkingen. Goede en lofwaardige
oogmerken van de zijde des beftuurs, doch tevens onvoorzigtige en onbedachtzame uitvoering. Vooringeno
menheid en onwil bij het ontevreden volk, en eindelijk,
bij de ontknooping, eene dwaze toegeeflijkheid, welke
de eifchen der misnoegden vermeerdert , of eene ftijfhoofdige volharding , welke aan halftarrigheid doet gelooven ,
daar waar alleen aan ftandvastigheid moest kunnen wor
den gedacht. Wie zal b. v. , om ook eens te gewagen
van die klagte, welke zich voor korte maanden alom
verhief, onder het woord van den dag, Monopolie van
Onderwijs; wie zal kunnen ontkennen, dat zoo er immer
door eene regering maatregelen met de beste oogmerken
genomen zijn , het zijn waarlijk die betrekkelijk het ge
deelte van het openbaar onderwijs , hetwelk hier beoogd
wordt. Geene andere toch is de bedoeling, dan eene gewenschte verlichting te doen doorbreken , welke Belgiën
bewaren moest voor de middel-eeuwfche duisternis; men
heeft willen beproeven om hen , die zich tot den eerwaardigen Priesterftand opleiden , eenige kennis te doen
verkrijgen , en hen tot gefchikte herders en leeraars hun
ner gemeenten te maken. Maar wij vragen: of op de
dierbaarfte van alle regten , op de vrijheid namelijk van
geweten, geen inbreuk was gemaakt, wanneer aan den
vader verhinderd werd om zoodanige leerftellingen aan het
kind inteprenten , als welke hij vermeende dat alleen ter
zaligheid konden geleiden ? wijjvragen : of op het dierbaar
fte van alle regten , op dat der vrijheid van geweten ,
geene inbreuk werd gemaakt, wanneer men de vader nood
zaakte om de opvoeding van zijn kind te vertrouwen aan
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iemand, die de zaden van ongeloof en ketterij indeteedere ziel konde ftrooijen ? Ik vraag hier niet naar hetgeen,
mijnes inziens, ons Nederlandsch Staatsverdrag over de
ze en andere gefchilpunten heeft gewild , daar het verwijt
van verkrachting der Grondwet flechts het gevolg was
der ontevredenheid, welke de genomen maatregelen ver
wekten, en zeer zeker, als de handelingen des beftuurs
meer in den geest onzer Zuidelijke Iandgenooten waren
geweest, de voorfchriften dier Grondwet minder fcherpelijk en angftig zouden zijn ingeroepen en uitgelegd.
Ja, gij zult het met mij erkennen, men heeft in het al
gemeen bij de toepasfing van beginfelen, den goeden re
gent waardig, niet genoegzaam gelet, hoe aan de menfchelijke zwakheid , gepastelijk te gemoet te komen. Men
heeft vergeten, dat men ingewortelde vooroordeelen niet
in eens moet willen beheer,fchen , en , in een woord ,
door drift en neiging geleid, heeft men nimmer kalm genoeg
berekend, of de overgroote menigte in de Zuidelijke ge
westen reeds rijp was voor den overgang tot het betere.
Ik kom dan ook tot het befluit, dat zonder eens de vraag
naar de wettigheid, of onwettigheid der gedragingen van
ons Gouvernement te willen opwerpen , althans zeker de
doelmatigheid der meeste maatregelen ernftiglijk kan wor
den betwijfeld , en ten deze opzigte weinig is gedaan , om
de in den oorfprong gedwongen' vereeniging van Zuid
en Noord, door liefde en vertrouwen te doen beves
tigen.
De vereeniging tusfchen het Zuiden en Noorden was
gedwongen. Ik kan het niet genoeg herhalen , omdat
vele onzer Noordelijke Iandgenooten in elke klagte uit het
Zuiden opgegaan, als het ware een blijk van zwarte on
dankbaarheid willen vinden , en in de Belgen flechts ver
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ftandeloozen willen zien, wier wispelturigheid heden
wrevelig verwerpt, wat zij gisteren vuriglijk begeerde.
Bij eene dergelijke gedwongen vereeniging, kwam alles
aan , op de bedaarde en kalme leiding des beftuuis. Het
denkbeeld van een' kamp van ftrijdige belangen tusfchen
de nieuwe landgenooten moest zorgvuldig worden verme
den, en alle pogingen moesten worden aangewend , om
het Noorden door de voorfpoed van onze dagen, den
voorvaderlijke overvloed te doen vergeten, om het Zui
den door milde inttellingen, aan den nieuwen Staat zoo
danig te verbinden , dat geen oog van begeerlijkheid naar
Frankrijk werd gewend. De regering had om tot dit doel
werkzaam te wezen , een fteunpunt in de grondwet. Die
grondwet , wilde de regering des regts en men verkoos
de regering des eigenbelangs. Die grondwet wilde de
zelfftandigheid en zelfwerkzaamheid van ftedelijke en pro
vinciaal beftnur , en men verkoos een ftelfel van centralifatie , hetwelk met den geest onzer inftellingen onbeftaan
baar was. Men vergete toch nimmer, dat, naar den ellendigen geest der Franfche centralifatie , welke bij ons is
overgewaaid, de hoogfte en tederfte belangen minder
komen ter beflisfing des Konings , dan wel aan de wille
keur van commiesen en klerken zijn overgegeven, zoodat
er langs dezen weg, eene bureau-tirannij wordt ingefteld,
meer ondragelijk dan de tirannij van dezen of genen grooten wereldbedwinger , die ónder eereboogen en laauwerkransen, het vernederende der dwingelandij doet vergeten.
I Ook hier lag bij ons de oorzaak des kwaads in het gemis
van een Ministerie, dewijl de verantwoordelijke Staatsman
zich nimmer op eigen' naam en voor eigen' rekening de
daden zal veroorlooven , waartoe de Vorstenknecht, on
der Vorstelijken waarborg, al ligtelijk zal befluiten. De
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grondwet wilde eindelijk een beftuur voegende aan eene
Natie , welke , de kinderfchoenen ontwasfen , tot den
mannelijken leeftijd nadert , en men verkoos een zooge
naamd vaderlijk beïluur te geven , waaronder flechts de
Natien in de tijden harer kindsheid kunnen gelukkig zijn.
Zoolang het kind aan den leiband loopt, is de wil des
vaders eene godfpraak, welke noch onderzoek, noch tegenfpraak veroorlooft , maar als natuur den zoon meerder
jarig heeft gemaakt, zoo kan de vader niet meer eigenmagtig gebieden , zoo mag de zoon niet meer blindelings
gehoorzamen; onder eene Grondwet, welker beginfelen
doelmatig, doch welker onvolledigheid blijkbaar is, zijn
de twee gedeelten des rijks te zamen vereenigd. De Mo
gendheden bepaalden dat de Belgen en Hollanders naar
ééne ftaatswet wierden geregeerd , maar zij vergaten zich
de uitfpraak voor te behouden , of de vervaardigde Grond
wet voor allen gefchikt, allen heilig en dierbaar zoude
wezen. In de eerfte en voornaamfte plaats, hadden 'sKonings Raden en Ministers, denkbeelden moeten verzame
len, en aan 's Vorsten overweging onderwerpen, over
den aard der koninklijke magt , volgens de beginfelen van
ons Staatsregt en meer bepaaldelijk over de wijze waarop
de magt des Konings in de Grondwet vermeld, konde en
moest uitgeoefend worden. De Heer van Maanen zag in
de Nederlandfche Monarchij, de onbeperkte alleenheerfching, alleen getemperd door de bevoegdheid om in de
tweede kamer der Staten Generaal, over de aangelegen
heden des lands , openlijk het woord te voeren. Een an
der zag welligt in den Nederlandfchen Vorst , een Prefident der Vereenigde Staten van Amerika ; beide hadden ,
hetzij met befcheidenheid gezegd, groot ongelijk, maar
de Koning zelf behoorde hier niet als fcheidsman opte
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treden , nimmer konde aan Hoogstdenzelven de bevoegd
heid worden toegekend , om eigendunkelijk te beflisfen ,
dat , naar Nederlands Staatsverdrag de magt des Konings
een en alleen door zijnen perfoonlijken wil , konde wor
den uitgeoefend. Indien al eens Nederland eenmaal het
voorbeeldeloos geluk had mogen fmaken , om den uitver
koren fterveling tot deze taak berekend, op den Troon
te zien, moest men dan ten minfte niet gedacht hebben,
om ligchamelijke ziekte , gebreken en afgeleefden ouder
dom , of om het geval dat een opvolger op zijn achtiende
levensjaar, de regering kon aanvaarden. De gevolgen
van het aangenomen dwaalbegrip om het zedelijk wezen
door het perfoonlljk wezen te doen verdringen, hebben
zich overal doen zien. Het Monarchaal beginfel der
Giondwet is werkeloos gebleven, dewijl de Vorst fteeds
den perfoonlijken invloed, boven den invloed der konink
lijke waardigheid ftelde. Het voorbeeld van Napoleon had
bewezen , hoe zwak en krachteloos een Gouvernement
is, alwaar alles uitfluitenderwijze aankomt, op de hoeda
nigheden en daden van één perfoon. De meest zeldzame
talenten kunnen den Troon niet fchragen , wanneer zich
een eenig mensch geheel alleen tegen over eene ganfche
Natie ftelt. Bij de minfte botfing , ftaat het beftaan der
Monarchij op het fpel, en bij den ligtften ftorm , ligt de
boom ter neder, waarvan men de wortels tot in het middenpunt der aarde geloofde. De gebeurtenisfen der laatfte tijden , hebben helaas ! in ons ongelukkig Vaderland
ook de waarheid dezer ftellingen bevestigd en met inner
lijke fmart, zagen wij de zwakheid onzer regering op een
tijdftip , dat een moedig en mannelijk befluit het beftaan
van den Staat konde redden. In den ftorm hebben wij
geleerd, dat een Vorst die geen Ministerie heeft, volko
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men gelijk is , aan een' ftuurman zonder roer. In de hagchelijke oogenblikken welke wij beleven , hebben wij den
Koning gezien, zonder den fteun welke hem zoo noodig
ware, en wij hebben hem dien fteun zien zoeken, daar
waar dezelve niet te vinden is — bij de Staten Generaal.
Het is eenig en alleen bij eenen wel ingerigten Staats
raad , Raad van Ministers of Raad van beftuur , dat de
Koning bij aanhoudenheid en dan ook vooral in den drang
der tegenwoordige omftandigheden, datgene zoude moe
ten zoeken en vinden , wat hij thans genoodzaakt was te
vragen , aan een ligchaam dat uit zijnen aard in geenen
deele hiertoe gefchikt was , of zijn kon. In dagen van
rust en vrede, hadden wij het ftuk en brokwerk in alle
zaken van administratie en bepaaldelijk in het vak van
wetgeving, aan het tot dus verre gevolgd ftelfel te dan
ken, in dagen van onrust en tweedragt, zullen wij , in
dat ftelfel , den ondergang des Staats vinden. Toen de
vervaardiging onzer Wetboeken werd opgedragen , aan
commisfien van verfchillenden aard en van geheel ongelijkfoortige zamenftelling, kregen wij dat gebrekkig werk
waartegen zich alle regtsgeleérden zoo openlijk verklaren ;
bij de beraadflagingen , over hetgeen tot reddiug des Va
derlands , dient te worden gedaan , zal eene gelijke oor
zaak tot gelijke uitkomst geleiden. Welk verftandig en
zamenhangend befluit, is er toch te wachten van eene
Staatscommisfie , waartoe de Heeren Tammo Sypkens en
Le Hon, Donker Curtius en de Gerlache behooren?
Welk heil is er te hopen , van een' raad van Ministers ,
waar de Heeren van Maanen en van Doorn, van Tets en
Clifford hunne meeningen zullen doen gelden ? De doc
toren welke over de ziekten van ons ftaatsligchaam
moeten uitfpraak doen , zullen onderling de oude medicale fpreuk in toepasfing brengen : pasfez mot le casfe et
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je vous pasferai Ie séné', en de patient moet onder de
langdurige beraadflaging , noodwendig het oogenblik des
geheelen ondergangs zien naderen , zoo al niet bij ge
brek aan wijze woorden , dan toch altijd bij gebrek aan
wijzen raad.
Het wanbegrip om perfonen te laten handelen, daar
waar inRellingen moesten werkzaam wezen , heeft de
Grondwet meer en meer op den achtergrond gedrongen.
De Ministers werden commiefen aan welke foms de zorg
over hetgeen de mindere belangen betreft, goedgunftiglijk bleef opgedragen ; de Raad van State werd het gast
huis der imalieden en der incurables , en de Aristocratie voor
eiken Staat noodzakelijk, voor eene vertegenwoordigende
Monarchij onmisbaar , welke zoo geheel ligt in den geest
der Grondwet, om tusfchen Vorst en Volk, ter verde
diging van beider regten te ftaan , die Aristocratie werd
eene onbeduidende en kleingeestige inftelling, van het
oogenblik dat er openlijk handel in adelbrieven werd gedreven, en dat men bij befluit, onder de aanzienelijkften
van den lande zag benoemen, mannen die voorzeker tot de
zen hoogen rang behoorden, noch door diensten aan den
Staat bewezen, noch door geboorte, noch door gegoedheid. .
Ja , eene ftaatsregeling wordt niet in de zeden der na
tie opgenomen , om dat de artikelen dier ftaatswet op
perkament ftaan gefchreven ; eene goede ftaatsregeling is
niet het werk van één mensch , van één' tijd , maar van
eeuwen. Maar nimmer verkrijgt eene Grondwet blijvend
beflraan, wanneer zij gedeeltelijk en ftukswijze wordt in
gevoerd. De kracht van het geheel beftaat in de harmo .
niefche medewerking van alle deelen , en wanneer de
eene ftaatsmagt zich ontwikkelt boven en buiten de ande
re , is het even als of bij het menfchelijk ligchaam , de
groei van een der ligchaamsdeelen ten koste der andere

43
leden gefchiedt. Men zegt in ons jaar 1830, naarden
ftijl der Christenen , volgens Dionysius den kleinen , niet '
meer met den Franfchen Mazarin : „ Frankrijk is gelijk
„aan een' goeden ezel, hoe meer men hem belast, hoe
„ beter hij loopt." In onze dagen fchrijft geen Minister
van Finantien aan een' der thans regerende Vorsten , ge
lijk de opper-intendant Bouillon aan zijnen Koning : „ Uw
„volk is al te gelukkig; het is nog niet genoodzaakt om
„ gras te kaauwen." Maar als men , bij onze verfijnde
zeden, de hardheid der uitdrukkingen fchuwt , zoofchuwt
men daarom niet evenzeer de hardheid der zaken. Ver
biedt 'dan de welvoegelijkheid om bijeene koninklijke magt
zonder grenzen , het woord dwinglandij uit te fpreken ;
verbiedt dan de beleefdheid om bij overdrijving van par
lementaire bevoegdheid , van de misdrijven eener oppermagtige nationale conventie te gewagen; verbiedt, ein
delijk , de kieschheid , om bij uitfpattingen der regterlijke
magt naar Frankrijk s parlementen te verwijzen. Wij we
ten toch altijd , dat de conftitutionele regering flechts beftaan kan door het evenwigt der magten ; wij weten dat
ook bepaaldelijk het Nederlandsen Itaatsgebouw is ge
grond , op het beginfel van verdeeling der oppermagt en
van het hiermede in verband ftaande ftelfel van evenwigt
der onderfcheidene magten , en dat daarbij wel bijzonder
de gewone magtsverdeeling in wetgevende, uitvoerende
en regterlijke magten is aangenomen en bevestigd. Bij
onze Zuidelijke landgenooten moest het aankomen op de
getrouwe naauwkeurige en letterlijke uitvoering der Grond
wet, als de voorwaarde onder welke de vereeniging der
twee volkeren had plaats gevonden. Mogt ten deze opzigte een eenig regtmatig verwijt mogelijk blijven , zoo
heeft men hierdoor aan adel en geestelijkheid het wapen
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in handen gegeven , om den Staat tot in deszelfs grondflagen te beroeren. Het Koningrijk der Nederlanden was
ontftaan door, met en uit de Grondwet. Alle ftaatsmagten in dat rijk ontkenen hare magt regtftreeks uit die
Grondwet, en geen menfchelijke wil ter wereld behoort
zich te kunnen ftellen tegen hetgeen door deze onze
ftaatswet is geboden. De hoogfte burger is even als de
laagfte , onderdanigheid aan die wet verfchuldigd , en het
middel moet voorhanden wezen , om de overtreding voor
te komen of te ftraffen. Nu zich bij ons de lage ambte
naar op den hoogeren ambtenaar beroept , en van dezen ,
langs den zoo zeer gerekren fchakel der bureaucratie op
klimmende , eindelijk de Koning zelf in den gerigte ftaat ,
blijven noodwendig de klagten en befchuldigingen wegens
vergrijp tegen de Grondwet onvervolgd , en kan dan ook
de Nederlander voor miskende of gefchonden' regten
geene herftelling vinden , zonder het ongelijk of de fchade op het hoofd van den Staat te verhalen , en wanneer
nu de onfchendbaarheid des Monarchs tot de axiomata
der vertegenwoordigende regering behoort, zoo valt het
niet te ontkennen ,- dat men , langs den gekozen weg ,
tot de zuivere alleenheerfching is genaderd , waar de
Grondwet tegen willekeur en despotismus even veel beteekent, als een ftrafwetboek zonder ftraf bepalingen te
gen boosheid en misdaad. Wanneer alle befluiten en
gouvernementsbevelen , over welker onwettigheid men
zoo luide heeft geklaagd , buiten den altoos geëerbiedigden naam van Willem, nog eenen anderen hadden ge
voerd , tegen welken men , bij den regter , had kunnen
en mogen opkomen, zoo waren misfchien tegen eenige
hoofden van Ministeriële departementen klagten en be
fchuldigingen ingebragt , maar zeker had het geweld ons
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maatfchappelijk verdrag nog niet verbroken en vernie
tigd.
Om met juistheid en naar billijkheid en waarheid, het
gebeurde in Belgiën te beoordeelen , behoort men zich
te verheffen boven den afkeer, welken zoo vele jammer
lijke tooneelen , noodwendig moeten verwekken ; men
behoort de gruwelen van moord en roof en brandftichting voorbij te zien , om tot vroegere oorzaken op te
klimmen. Het losgelaten gemeen , eenmaal aan het hol
len , is in alle landen tuk op plundering en dorftig naar
bloed, en wil men, in alle Belgen, flechts medepligtigen van roof en doodflag zien , zoo moet men de fcheiding van de Zuidelijke Provincien verlangen , gelijk men
de afzetting van een kankerachtig ligchaamsdeel verlangt.
De indruk welke de jongfte gebeurtenisfen , bij ons allen,
moesten te weeg brengen was zoo grievend , ons hart
was , door bittere droefheid en grievende teleurftelling ,
zoo zeer gefchokt en bekneld , dat wij ons waarlijk niet
in ftaat gevoelden , om met kalmte en bezadigdheid eenig
oordeel uit te fpreken ; alle onze gewaarwordingen en
denkbeelden verloren zich in den haat aan muiterij en
oproer , en in de daden der Zuidelijke landgenooten ,
zagen wij flechts de gapende wonden waaraan zij het
lieve Vaderland en de goede Vorst zoo fmartelijk doen
lijden; thans tot meer bedaarde flemming gekomen, ver
toont zich het voorledene eenigzins in een ander daglicht.
Stellen wij ons voor , dat in plaats der nu beftaan heb
bende vereeniging, het Noorden ware gevoegd bij het
Zuiden , dat een Monarch den Katholijken Godsdienst be
lijdende , aan het hoofd van den Staat ware gefteld , dat
de overgroote meerderheid der ambtenaren, behoorde tot
de Zuidelijke gewesten , en mede belijdenis deed der Ka
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tholijken Godsdienst; ftellen wij ons voor dat hetbeftuur
in de Belgiefche Provincien , geheel befchikken kon , over
de verkiezingen tot de tweede kamer , en dat alle Belgie
fche afgevaardigden, onder invloed van gezegd beftuur
verkozen, altijd in welgefloten flagorde tegen ons Mon
den , gereed om hunne geloofsgenooten in het Ministerie,
op alle mogelijke wijze, te helpen en te onderfteunen ,
en om (leeds alles af te wijzen , wat van onze zijde , te
regt of te onregt, mogt worden verlangd en gevorderd.
Verbeelden wij ons dat een Roomschgezinde aan het
hoofd van ons hervormd kerkgenootfchap wordt gefteld,
dat men , bij befluit , de Franfche taal in onze gewesten
wil invoeren , dat onze kinderen moeten worden opge
voed naar de denkbeelden van het Zuidelijk Ministerie,
dat de Belgiefche Ministers zich de bevoegdheid toeken
nen i, om de wetten van den lande uit te leggen en te
verklaren , en laat mij mogen vragen of deze flaat van
zaken onze goedkeuring zoude verwerven? of wij een
Antoninus op den troon en. Sully in het Ministerie heb
bende , hierdoor onze ontevredenheid zouden zien ver
dwijnen? of wij , zelfs de zekerheid hebbende, dat in den.
loop der eeuwen eene reeks van Antonynen aan het hoofd
van den ftaat zoude ftaan, met ons lot zoude te vreden
wezen ? En vooronderftellen wij nu , dat een Minister
wiens gezindheden wij mogen betwijfelen , wiens gedra
gingen wij moeten afkeuren, wiens haat en afkeer jegens
ons zijn bekend , dat een dergelijk Minister het ver
trouwen des Belgiefchen Konings bezit , en zelfs de gene
genheid van den troonopvolger heeft verworven , nemen
wij aan, dat deze Minister door woord en daad, door
handel en wandel , feitelijk bewezen heeft , van flechts
ééne Staatsmagt te zullen erkennen en eerbiedigen , na-
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meiijk het onbeperkt gezag van den Oppermagtigen Ko
ning; verbeelden wij ons duidelijke fporen te ontdekken,
van de toepasfing dezer ftaatkundige geloofsbelijdenis op
het dagelijksch beftuur van den ftaat , verbeelden wij ons
ftellige blijken te zien, van eene zamenzwering tegen de
vrijheden des Vaderlands , onder leiding van eenen onverantwoordelijken Minister, en op den geleenden naam
van eenen onfchendbaren Koning , en vragen wij nu
in opregtheid en met de hand op het hart , of wij voor
een dergelijk beftuur , eenige genegenheid zouden gevoe
len? of tijdelijke welvaart en voorfpoed, onze klaagltem
zoude verfmoren ? Ja , het bleef mogelijk , dat het denk
beeld van profelietenmakerij verre was van de bedoeling
der regering. Het was mogelijk dat het beftuur, hetwelk
wij durfden verdenken, met de beste én edelfte gezind
heden voor ons geluk was bezield. Het was mogelijk ,
dat de Minister, welken wij haten, het cieraad is zij
ner eeuw. Wij zwakke en feilbare menfchenkinderen
handelen en oordeelen alleen naar den fchijn, wij zien
alleen de uiterlijke daden ; de bedoelingen en beweegre
denen kent alleen de Opperregter in den Hemel, die
harten en nieren beproeft. En wanneer nu de wijze zich
driewerf bedenkt alvorens te oordeelen , zoo beflist het
gemeen, naar den indruk des oogenbliks, en de groote
meerderheid der Natien beftaat uit dit gemeen van hoogen of lagen rang. Vragen wij dan niet , wanneer wij
de openbare meening , in onze Zuidelijke Provincien ,
'zullen beoordeelen, of die meening juist en goed was?
maar vragen wij , of onder gelijke om Handigheden , ook
bij» ons , eene dergelijke meening niet zoude zijn ont
ftaan? Vragen wij niet aan welke zijde, wezenlijk en
waarachtig, de waarheid is, maar vragen wij of de fchijn
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niet zoodanig tegen ons was, dat men zich ter goeder
trouw konde bedriegen , en erkennen wij dan rondelijk ,
met die openhartigheid , in welke onze vaderen eer ftel
den, dat het nageflacht regt doende aan de oogmerken en
inzigten onzer Nederlandfche regering , tevens onze Zui
delijke medeburgeren niet geheel in het ongelijk zal Hellen,
in zoo verre deze naar mogelijkheden en waarichijnelijkheden hebben geoordeeld , gelijk hiertoe door de onbe
dachtzaamheid der regering is aanleiding gegeven. Stel
u voor een man van onberispelijke zeden , die , bij de
bewustheid van zijn vlekkeloos gedrag , zich veheven ge
voelt , boven hetgeen door de Maatfchappelijke welvoegelijkheid is gevorderd , en zich niet voor den fchtjn des
kwaads weet te wachten , zal niet het algemeen , naar
dit uiterlijke moeten oordeelen en befluiten, en zal onze
man zich met reden mogen beklagen , wanneer het oor
deel over hem wordt uitgefproken , naar den maatftaf,
welken hij zelf ter zijner beoordeeling heeft geleverd?
Laa-t ik dan tot het befluit mogen komen, dat de Bel
gen zich door hunnen opftand niet zoodanig hebben ver
laagd en vernederd , dat zij geheel onwaardig zijn om met
ons een volk uit te maken ; zij hebben onbedachtzaam en
onberaden gehandeld, maar tot deze onbedachtzaamheid
en onberadenheid kan althans het gedrag der hooge rege
ring hebben aanleiding gegeven. Denken wij bij dezen
opitand , noch aan den invloed der geestelijkheid , noch
aan de aanhitzing des adels, beide toch hebben hier niets
te winnen maar alles te verliezen. Waarlijk , onder de
banier waarop te lezen ftaat: „weg met de dwingelandij !
„ leve de vrijheid !" zal zich adel noch geestelijkheid
fcharen. Het volk is noch te wapen geloopen om de
middel-éeuwfche inftellingen der leenroerigheid te herftel-
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len ; noch om aan de geestelijkheid hare aanzienlijke be
zittingen en haar onbepaald gezag terug te geven. Rome
moet zich over de plaats hebbende gebeurtenisfen bedroe
ven , en de Roomfche geestelijkheid kan nimmer met een'
goed hart eene partij zien boven drijven , die flechts uiter
lijk zoo veel van de Christelijke kerkleer gelooft als noodig is om niet door de geloovigen te worden gefteenigd.
In de vroegere volksoproeren welke in de Belgifche gefchiedenis ftaan vermeld, was fteeds adel en geestelijk
heid aan het hoofd der beweging, nu flaat het volk ge
heel op zich zelf, en zoekt geene hoofden en aanvoer
ders onder de beide ftanden , welke te voren alles vermogten. De geestelijkheid zal de willekeur van den heer
Goubau , boven de ongeloovigheid van den heer de Pot
ter verkiezen. De adel zal zich liever met den kamerheerfleutel van den Koning der Nederlanden verfieren en
zitting nemen in de eerfte kamer der Staten Generaal, dan
zich te onderwerpen aan den wil van hen , welke te vo
ren zijne vazallen waren. Het moge zeker wezen , dat
eenmaal het Belgifche volk door edellieden en priesters
tegen het beftuur werd opgezet; het moge zelfs waatfchijnelijk worden , dat men zich in den biechtftoel en op
het adelijk flot , niet altijd tot bloote aanhitfing zoude heb
ben bepaald, en dat ook eenmaal de dag komen moest,
wanneer dat oproervaandel zoude zijn ontrold, waarop:
„leve het geloof!" wordt gevonden, mijnes inziens lijdt
het echter geen' twijfel , of de thans betraande gisting der
gemoederen , waardoor , en tot welk einde dan ook voor
bereid, kan en moet alleen toegefchreven worden, aan
overdrevene denkbeelden van vrijheid en verlichting , en
aan het voorbeeld onlangs door eenen naburigen Staat ge
geven. Wendt zich dan het oog niet onwillekeurig naar
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dat zelfde Frankrijk , hetwelk nu veertig jaren lang de
crater geweest is, waaruit zich alie verwoesting en
woeling over Europa verfpreid hebben ? Toen de par
tij , welke in Frankrijk de priesterheerfchappij voorftond, voor de barricades vvan Parijs was bezweken,
moesten ook de bejagers der regeringloosheid in Brusfel
den ftrijd aanvangen , tot welken zij , helaas ! door de
misflagen der hooge regering zoo openlijk waren uitge
daagd. Het gedrag van den Prins de Polignac deed den
heer van Maarten kortftondig de portefeuille verliezen,
en was de tonder, welke de ook bij ons aanwezige brand
bare ftoffen deed ontvlammen. Volksleiders hebben zich
de omftandigheden ten nutte gemaakt; misnoegden heb
ben partij van den gunftigen kans getrokken, en het
gros des volks was ook hier werktuig, gelijk altijd;
maar dat gros des volks heeft bewezen, dat het zon
der of tegen den wil van priester of edelman, allengskens rijp werd voor de geestdrijverij der vrijheid,
en dit fchijnt mij, mag ik de gefchiedenis gelooven, in
Belgiën een nieuw en vreemd verfchijnfel. . Noem nu
die vrijheid, welke de Belgiefche bevolking verlangt,
een buitenfporig Jacobinisme, ik zal u gelijk geven,
doch mij echter verheugen in den voortgang van ze
delijke ontwikkeling, welke mij dit verfchijnfel aanwijst.
Vroeger beftond de Belgifche bevolking, gelijk nog
fteeds de Spaanfche en Portugeefche bevolking beftaat ,
uit adel, geestelijkheid 'en gemeen; doch de eigenlijke
gezegde Natie , welke in den derden ftand (tiérs étaf)
wordt gevonden , was , in onze Zuidelijke gewesten, niet
aanwezig. Er beftond zelfs ten dien opzigte , in de laatfte tijden, achteruitgang, in zoo verre de voogdijfchap
ftrenger werd uitgeoefend en de uitgang uit de vrijwillige
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onmondigheid verder verwijderd fcheen, dan in zekere
tijdvakken , der vroegere gefchiedenis. De Franfche omwenteling en de inlijving bij de Franfche republiek, de
den andere denkbeelden rijpen en langzamerhand begon
men de ketenen van priesterdwang en van adeltrots hier
en daar aftefchudden , niet om naar eene redelijke en op
wetten gegronde vrijheid te ftaan, maar om naar den
Staat van regeringloosheid te jagen. Trouwens dit lag
in de menfchelijke natuur, waar de uiterften zich raken,
en de dwinglandij fteeds tot de anarchie voert, gelijk de
anarchie weder de dwinglandij terug brengt. Door befchaving, .verlichting en ondervinding, komen de volken
langzamerhand tot de vrijheid , welke alleen bij eene deugd
zame Natie, een blijvend en duurzaam beftaan kan er
langen. Onze vrome vaderen zeiden , dat het fterke beenèn zijn, die de weelde dragen, nog fterkere beenen zijn
er echter noodig, om de vrijheid te dragen, en met
knien welke fteeds voor priester of edelman gebogen wa
ren , kan men niet in den tempel der zedelijke zelfftandigheid binnengaan. Men bedroog zich dus evenzeer,
met in onze Zuidelijke landgenooten , onderdanige flaven
der beide oudtijds bevoorregte Casten te zien ,. als door
deze onze landgenooten in het algemeen , te befchouwen
als rijp Yoor het vertegenwoordigend (telfel, zoo als het
zelve in den geest ligt onzer Grondwet. De Belgen
zijn vreemd aan die Maatfchappelijke inftellingen waar
de Staat de proeffchool is onzer deugd, het ftaatsbelang
de proeffchool der zedelijkheid. Maar juist om dat die
inftellingen voor hun vreemd zijn, juist om dat de Grond
wet op onze, niet op hunne gefchiedenis, — op onze
zeden niet op hunne zeden is opgebouwd, juist daarom
moest de ligtgeraaktheid en de gevoeligheid der nieuwe
4*

52
>andgenooten zorgvuldig worden ontzien , daar bet bij
hunne ongeoefenheid alles aankwam, op de uiterlijke vor
men , en zij hierbij dikwerf het doel van het middel niet
wisten te onderfcheiden. De fiere Brit zal de ftugheid
en de opgeblazenheid van zijnen Minister kunnen voor
bijzien, dewijl hij weet, dat de inftellingen en zeden
zijns Vaderlands hem krachtiglijk waarborgen , tegen wil
lekeur en onderdrukking , maar hij , die flechts op het
papier zag gefchreven, dat de regering der wet zal aan
vang nemen , hij kan zich nimmer voorftellen , dat de
satrapiesche overmoed van dezen of genen Minister , vereenigbaar zij met de getrouwe navolging van milde beginfelen en van grondwettelijke voorfchriften. In het
ftille ftudeervertrek valt het gemakkelijk te betoogen, dat
men geene zaken met perfonen moet verwarren , in het
dagelijkfche leven , zal al zeer dikwerf de bijl gelegd wol
den , aan den boom die nimmer goede vruchten voortbragt. Met diepe fmart , zien wij thans het Zuiden tegen
het Noorden in bloedige kampftrijd ftaan , dewijl zwak
heid of ondeugd de uiterlijke vormen niet wist te eer
biedigen, en het ontwaakt vrijheidsgevoel werd beleedigd , door maatregelen welke aan dwinglandij deden
denken , terwijl er alleen aan onbedachtzaamheid en ver
blindheid moest worden gedacht. Men veroordeele dan
evenmin de thans in Belgien heerfchende meeningen om
dat Toof en doodflag dezelve vergezellen, als men de
hervorming veroordeelen moet, om dat zij aanleiding gaf
tot den beeldenftorm. Ik geloof aan een hooger wereldbeftuur , en zal dan ook nimmer , bij het voorbijvliegend
tegenwoordige ftilttaande, ondankbaarlijk vergeten dat
een onweder niet ophoudt weldadig t'e zijn, offchoon
hetzelve onmiddelijk misfchien hier of daar een* gelukki
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gen oogst vernielt. Ik zal fteeds voor oogen houden,,
dat het onweder, uit den aard, flechts is van korten duur*
Een zoodanige toeftand als dien wij beleven vernietigt
zich zelve, gelijk de fporen van de rampen en gruwelen
welke de vestiging van het Christendom, de reformatie
en den triomf der burgerlijke vrijheid op het ftelfel van
leenroerigheid vergezeld hebben, zijn voorbijgaan. Hech
ten wij ons dan ter juiste waardering der plaatshebbende
gebeurtenisfen , aan het wezen der zaak en geenszins aan
de bijkomende en toevallige omftandigheden ; de zwijmeldrank der wettelooze vrijheid deed den opftand ont
daan, wijze toegevendheid en bedaarde inwilliging zal
de dronkenfchap verdrijven en het kwaad doen ophouden.
Met de geestelijkheid en met den adel ware er aan geen
vergelijk te denken, dewijl het hier, onder welk voorwendfel en onder welke gedaante dan ook,, eenig en
alleen te doen zoude wezen, om te heerfchen en de
heerschzucht is onverzadelijk. Met adel en geestelijkheid
ware het alleen een twist over het hoogfte gezag , en
dergelijk gefchil wordt alleen beflecht door den onder
gang van eene der partijen. Met het volk is het alleen
om de verkrijging, van zekere, welligt ingebeelde regten
te doen, en verftandige concesfien zullen, zoo niet alle
wenfchen bevredigen , althans voor het oogenblik de rust
herftellen. Maar, zegt men ,. concesfien vernederen de
koninklijke waardigheid , zij geven een nieuw voedfel aan
de muiterij en doen niet anders dan het kwaad dat men
vreest , tijdelijk en voor het tegenwoordig oogenblik ver
dwijnen. Eigenlijk ken ik noch oproer , noch muiterij ,
wanneer aan de eene zijde het geheele volk en aan de
andere zijde het hoofd van den Staat is geplaatst, en
dat nu de geheele Belgifche bevolking met zeer weinige

s
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uitzonderingen , federt lang tegen het beftuur was ver
klaard zal nu wel de meestongeloovige moeten erken
nen. Maar het doen van concesfien heeft ook niets vernederends , wanneer de rust des lands , en het geluk der
Natie hierdoor worden verzekerd. De beroemde Hen. drik IV deed zelfs concesfie van den godsdienst zijner va
deren en hij blijft leven in de nagedachtenis der Franfchen, oök dan wanneer de wapenfeiten van LodewykXIF
en van Napoleon federt lang zullen zijn vergeten. De
Stuarts en de Bourbons wilden van geene concesfie hooren , hunne naam kwam in vervloeking ; zij bragten hun
. koninklijk geflacht ten val en fleepten de Natie in eenen
poel van ellende. Wie zal boven dien durven verzeke
ren dat het geen verblinde Vorsten als vernederende con
cesfie befchouwden , niet wezenlijk was de inwilliging van
billijke en regtmatige eifchen? Het is een fpreekwoord
reeds zoo. oud als het hms Stuart of Bourbon, een fpreek
woord dat ook na den val dier beide Vorstenftammen
niet vergeten dient te worden , dat namelijk dat , waar er
twee kijven, er ook twee fchuld hebben, en dan bedenke
men tevens, dat Napoleon nimmer ten tweedemaal , den
keizerskroon zoude hebben bemagtigd*, wanneer Lodewyk XVIll niet gewacht had tot de vlugt naar Gent, al
vorens te erkennen dat het beftuitr groote fouten had
bedreven; dan vergete men nimmer, dat Karel X zich.
thans niet in ballingfchap zoude bevinden , wanneer vol
gens den algemeenen wil , het beleid der zaken in tijds
aan den Prins de Polïgnac ware ontnomen.
Ik zal dan niet ontveinzen , dat het mijn lievelings denk
beeld blijft , de banden weder te zien aanknoopen , welke
| de Nederlandfche gewesten te zamen verbonden.' Ik ver
lang en hoop zulks in het belang des heelen lands, in
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het belang der Monarchij. Wij allen moeten tot dit doel
medewerken, en de Item welke in Holland opgaat, zal
in Belgiën weerklank vinden.
Wij weten wel, dat eene magtige partij zich tegen
onze wenfchen verklaart , en wij hebben met een pijn elijk gevoel de vreugde gezien , welke het woord affcheiding bij fommigen verwekt. Nadere overwegingen hebben
ons deswege niet gerust gefteld , en men zegge wat men
wil, naar onze overtuiging, breekt geen lichtftraal door
de donkere wolken , wanneer de band welke Zuiden en
Noorden verbindt, moet blijven verbroken. Het han
delsbelang kan mij hier waarlijk niet met de toekomst be
vredigen. Door eigen ervaring weten wij, dat er eene
zekere mate van grootte vereischt wordt, om eenen ftaat
middelen tot verdediging en aanzien , in het oog der na
buren te geven, en wanneer alle mogendheden rondom
ons, in magt en vermogen , zoo oneindig hebben toege
nomen, zullen wij dan gerust wezen over het lot dat
ons befchoren is , wanneer wij na de affcheiding terug
gekomen zijn , tot eenen ftaat waarvan de magteloosheid
te voren bij elke gelegenheid, is gebleken? of zullen
wij dan ons voortdurend volksbeftaan grondvesten op de
genade van den vreemdeling? zullen wij in volgende
tijden ons lot geheel afhankelijk ftellen van de gunst
van verbondene Mogendheden? vernederend, ondragelijk
denkbeeld, en echter een noodwendig gevolg der affchei
ding. Men rekene niet op tractaten en ftaatkundige overeenkomften. Door het eigenbelang desoogenbliks voortgebragt, worden zij door het eigenbelang des oogenbliks
vernietigd. Juist de toekomftige welvaart en rijkdom van
welke men droomt, zouden de jaloersheid en naijver der
verbondene Mogendheden opwekken , endebefchermende
hand, welligt in eene tuchtigende hand veranderen. Me"
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verbeelde zich ook niet, bij de eene Mogendheid, eene
fteun tegen de andere te vinden , men denke niet , dat
geene zal gedoogen, dat eene andere ons bemagtige, dat
eene wederzijdfche mededinging het bolwerk van ons beftaan zal worden. ■ Het ongelukkige Polen is daar , om de
treurige wezenlijkheid, in plaats van dergelijke droombeel
den te ftellen. Bovendien ook de heiligfte verbonden
Haan , en vallen dikwijls , met eenen enkelen Vorst die
*er de ziel van uitmaakt. Beroeringen , zoo als wij die
o-ezien hebben , zoo als wij die te wachten hebben , worden niet door kabinetten en tractaten geregeld. Neen,
een verbond op perkament, door alle Koningen en Mi
nisters onderteekend, kan mij niet ge rust Helle n , dewijl
de kracht der omftandigheden , de aard de r zaken , on
zen val voorfpellen en verkondigen. Het Nationaal eer
gevoel, de hartelijke liefde voor mijn Vaderland, ver
bieden mij , om immer te wenfchen , naar de fcheuring
van een' ftaat , die , tot heden , zijnen rang onder de Europefche Staten , met eer en waardigheid vervulde. Laat
mij dan mogen vragen, of alleen het handelsbelang eenen
ftaat moet ontbinden , welks voortduring de rust van Eu
ropa zoo dringend vordert, en die in zich zelve, alle
bronnen van voorfpoed en volksgeluk zou vereenigen,
wanneer flechts het beftuur wilde , hetgeen de eeuw vor
dert , en de Natie niet meer vraagt , dan het beftuur kan
geven? Neen, wanneer al de fcheiding onvermijdelijk
mogt fchijnen , zoo moeten nimmer bij dergelijke groote
belangen des geheelen lands, de bijzondere voordeden
van Amfterdamfche of Rotterdamfche Kooplieden, de
beflisfende ftem doen hooren !
Ik ken de zegeningen welke de handel -over ons land
heeft verfpreid, maar ik weet evenzeer, dat er meerma
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len beraadflagingen over de gewigtigfte aangelegenheden
zijn gehouden , waarbij de handel te veel op den voorgrond
is gefleld. Ik wil dit liever thans niet nader ontwikke
len , maar wijs u op de gefchiedenis , daar ziet gij
eene gedurige worfteling , tusfchen bijzonder voordeel
en hoogere pligten , en de item der vaderlandsliefde klonk
dikwerf te vergeefs , wanneer geliefkoosde wenfchen een
oordeel over het ttaatsbelang badden ingegeven. Het is
de tijd niet om te befchuldigen , maar ik zal echter vra
gen , of het handelbelang van deze of gene ftad , niet
dikwerf in de uitkomst gebleken is , geheel ftrijdig te zijn
met het algemeen belang des Vaderlands ? Waarlijk wij
leven niet in den ftaat, om gelukkige handelaars te we
zen , maar wij zijn handelaars , om in eenen gelukkigen ftaat
te leven. De handel heeft flechts een betrekkelijk gewigt,
en voor het behoud van ons volksbeftaan , moet handel
en rijkdom verre onderdoen. In Engeland moge de handelgeest , op de hoogfte aangelegenheden der ftaatkunde
eenen beflisfende invloed uitoefenen; die handelgeest is
daar Engelsch, terwijl gelijk een geestig fchrijver, een
weinigje tegen het taalgebruik en echter niet onaardi"zeide, onze Noordelijke Nederlanschheid handelgeestigis.
Wij lieten ons van oude dagen her , door alle uitfchietfels van vreemdelingen , in het belang van onze ijzeren
kisten, angliferen , franciferen, germaniferen , en loopen
thans gevaar, van ons, in het belang van den Mammon,
geheel te laten denationaliferen.
Ook kan ik alle die gouden bergen niet zien , welke de
affcheiding van Belgiën voor den Noord - Nederlander /
zoude belooven. -Vele vervallen takken van onze wel- vaart kunnen, uit den aard der zaak, nimmer herleven,
daar hunne kwijning of ondergang inderdaad niet aan de
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verëeniging met Belgiën kan worden toegefchreven. Ja r
gemakkelijk zoude ik , uit gefchriften van der zakekundigen en ter beurfe ftemhebbenden, kunnen bewijzen,
dat men eene zeer verkeerde fluitrede maakt, wanneer
men hier uit het voorledene tot het toekomende wil befluiten. Maar ook dan wanneer Amjlel en Maas de pac
tooi der ouden zullen gelijken , ook dan nog , vinde ik in
de volftrekte fcheiding , de geheele ontbinding , ja , de
vernietiging van den Nederlandfchen Staat , en ook be
paaldelijk van het Noordelijk Nederland, dewijl hetzelve,
door tallooze rampen gedrukt, noodwendig tot ds oude
verdeeldheden moet vervallen. Reeds terltond vinde ik
hier , tusfchen de provincie Holland en de zoogenaamde
| land - provincien , dien zelfden altoos durenden kamp van
lijnregt ftrijdige belangen , welke de vereeniging met Bel
giën heeft gekenmerkt, en die eeuwige botzing , welke
ook in de oude gefchiedenis des lands , niet onvermeld is
gebleven. De gehechtheid aan den geliefden Koning deed
' den Noord- Nederlander zwijgen , omdat de Zuid - Neder
lander wel eens de klagten overdreef, maar in het wezen
der zaak, hebben Gelderland en Utrecht, wat fabriekwezen en landbouw betreft, dezelfde belangen, als Limburg
en Vlaanderen ; hebben Overijsfel en Groningen gelijke
wenfchen als Luik en Henegouwen. Hier hervinden wij
dus reeds terftond dezelfde zaden van tweedragt , welke
men, door de affcheiding , geheel dacht vernietigd , maar
wij hervinden bovendien de kiemen van dezelfde bur
gerlijke oneenigheid, als welke het vroeger Gemeenebest heeft ten val gefleept. Zal het beginfel van handelvrijheid zich immer kunnen verftaan met de grondftellingen eener regering , welke onder den naam Koningrijk of
van Republiek alles zal opgeven en veranderen , behalve
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de neiging van zich met alles te bemoeijen, en van in al
les de hand te hebben ? zullen de andere provincien fleeds
geduldig het juk dragen , dat de rijke , fleeds de mingegoede oplegt? Wanneer wederom Holland de helft in
de gemeene lasten zal dragen , zal dan ook de llem
van Holland alleen zoo veel vermogen als die der andere
gewesten te zamen? Is het een droom der verbeelding,
wanneer ik mij herinnerende , de onlusten , waartóe
het overwigt van Holland aanleiding gaf, in tijden toen
wij eene zeemogendheid waren, en het overwigt van
Holland alzoo tot kracht en behoud van den Staat moest
dienen; is het een droom der verbeelding, wanneer ik
het nieuw op te rigten ftaatsgebouw voor mijne oogen
zie waggelen, wanneer Holland met dezelfde aanmatigin
gen zal en moet te voorfchijn treden , zonder in de omftandigheden des lands eenige verfchooning te vinden,
voor hetgeen, naar fIrenge billijkheid, geene verfchoo
ning gedoogt? Maar bovendien, geen handel zonder
zeemagt , wanneer men ons op vorige tijden wijst , wan
neer men de glorierijke dagen van onze vroegere gefchiedenis in het geheugen terug roept, moest men tevens be
denken , dat wij destijds de eerfte zeemogendheid der
wereld waren. Toen onze handel met dien der Engelfchen wedijverde , wedijverden onze vloten met de hun
ne. Toen wij den wereldhandel naar ons trokken , had
den wij zoo vele fchepen en vaartuigen als elf mogend
heden der Christenheid te zamen, Engeland mede gere
kend. Geen handel, geene kolonien, zonder zeemagt ;
geene zeemagt zoo lang Brittanje den drietand van Neptunus in handen heeft.
De oude partijfchappen , fluimeren en flapen wel in onze
oude provincien , maar die partijfchappen zijn niet ver
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nietige! en uitgeroeid. Als de Koning der Nederlanden
wederom terugkomt tot de Souvereiniteit der Vereenigde
Provincien, zal het tijdvak, dat ik zoo gaarne voor ge
floten hield, wederom worden geopend, en zullen met
het oude grondgebied de oude verdeeldheden terugkeeren. De ftaatkundige theoriën van den nieuweren tijd
zullen aan de oude twisten een nieuw voedfel geven, en
de meeningen der ultra's en der liberalen zullen zich
weldra fluiten aan de gevoelens der Stadhoudersgezinden
en der Staatsgezinden. De Staat der Vereenigde Neder
landen, wordt eene voortzetting der vroegere Republiek ,
met alle de dwaasheden en kleingeestigheid welke aan de
deugden der vaderen waren opgevolgd. Voor velen zal
met den eerften Koning der Nederlanden de Vorst ver
dwijnen, die wist te vergeven en te vergeten, om alleen
den opvolger van Willem V te doen wedervinden. Met
hoe veel verbittering werden niet reeds onder den Koningsfehepter de twistpunten opgekrabbeld, welke onze
vaderen verdeeld hielden , en wat zal het worden , wan
neer de daden van Maurits en van Willem III wederom
worden ingeroepen , ter waardering der bedoelingen van
het regerend Stamhuis? laten wij het niet ontveinzen,
dat tot dus verre vele onzer landgenooten zekere onbe
twistbare beginfelen , die ;den grondflag der vrijheid uit
maken , befchouwenderwijze erkenden , maar terugtra
den , zoodra dezelve op den vaderlandfchen grond moes
ten in toepasfing worden gebragt. Geldt het Frankrijk of
Engeland, men is zoo na mogelijk eensgezind van ge
voelen om onderdrukking en willekeur te veroordeelen ,
en om met welgevallen de milde inftellingen te bewon
deren, die de regten van het volk en de vastheid der
troonen verzekeren. Maar wordt het denkbeeld leven-
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dig , om het Nederlandsch ftaatsbeftuur op gelijke grondflagen te vestigen , zoo doen duizend monden zich hooren , om een uidluitend en onbepaald vertrouwen in den
Koning te ftellen. Bij de Franfche zaken deelt men in
de meeningen der zoogenaamde linkerzijde; geldt het
echter onze vaderlandfche belangen , zoo kleeft men aan
de denkbeelden der Spaanfche servilen. Ik ben wel over
tuigd, dat de Nederlander nimmer de voorvaderlijke lief
de tot vrijheid kan afzweren , en vinde dan ook de fchijn*
bare tegenftrijdigheid opgehelderd, door die onzedelijke
vinding van ftaatkundig bedrog , welke het verdeel en re
geer tot levensbeginfel van ons beftuur wilde maken , en
zonder vaste beginfelen en vooruitzigten in de toekomst,
alleen den dag van heden voor oogen had, zonder op
den dag van morgen te denken.
Als de Heer van Maanen eene wet op de drukpers
verlangde, wende hij zich tot de Noordelijke Nederlan
ders; als de Heer van Tets eene wet op de koffij be
geerde , keerde hij zich tot de Zuidelijke landgenooten.
Het zoogenaamd sistéme du bascule (geven wij een' Franfchen naam aan eene zaak, welke waarachtig, noch Ne
derlandsch, noch Hollandscn is:) was alzoo hetplegtanker der Nationale wetmakery ; de verwijdering tusfehen
Zuiden en Noorden , was alhier een onmisbaar vereischte
en alzoo werd die verwijdering zorgvuldig aangekweekt
en bevorderd. Weldra was het Noorden aan het Zuiden
verdacht, en weldra moest het Zuiden het Noorden mis
trouwen, en toen nu de geheele en letterlijke uitvoe
ring der Grondwet , in den zin van de ftaatkundige dwe
perij der eeuw, door de Belgen werd verlangd, verviel
men in het Noorden tot een ander uiterfte, en vond men
in de Grondwet, eene foort van theocratie, waarbij de
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oppetmagt als door het fchild des hemels was gedekt en
de pérfoonlijke deugden en hoedanigheden van den Vorst,
de eenige waarborgen der Natie bleven. Zoo ftonden de
meenigen tegen elkander, zoo lang de vereeniging fland
hield; lijdelijke gehoorzaamheid aan de eene zijde en
blinde tegenfpraak aan den anderen kant. Men denke
echter niet , dat deze gezindheid in het Noorden , ook
na de affcheiding zal voortduren. Met de oorzaak, zal
het gevolg ophouden , en wanneer de Excellentien den
ken in onze moerasfen , het eldorado der bureaucratie te
vestigen, zoo zullen zij zich, ken ik mijne landgenooten en voornamelijk het thans bloeijend geflacht wel , in
deze hunne verwachtingen deerlijk bedrogen vinden. Wij
zullen dan niet meer vragen , wat als middel van aanval
of van verdediging tegen Belgifche overdrijving kan die
nen , maar wij zullen vragen wat waar , goed en grond
wettig is ? en zal de oplosfing ven deze vraag aan onze
regenten geruste dagen voorlpellen ? Ontveinzen wij het
niet , er beftaat nergens en ook niet in Nederland , een
ftrijd tusfchen revolutie en wettig gezag, maar er be
ftaat overal, en ook in Nederland een ftrijd tusfchen de
ftaatkundige inftellingen en de behoeften en wenfchen
des oogenbliks , en wanneer zich in geheel de wereld ,
eene koorts van verandering der beftaande inrigtingen
heeft geopenbaard, wanneer eene ftaatkundige hervor
ming-woede zich van alle zinnen heeft meester gemaakt,
zullen wij Noord -Nederlanders dan om de heete koorts te
vermijden , ons de koude koorts op het lijf halen. Wan
neer alles fchreeuwt om conftitutie , charter, volksvrijheid
en volksregten , zullen wij dan , in den Noordelijken bouw
val van ons koningrijk, de oude aristocratie en oliegarchie wederom vestigen , en wanneer elders ieder in het

63
volle Hebt der zon gaat ftaan, zoodat hem de oogen ver
blinden, zullen wij Hollanders dan met vledermuis en
nachtuil in het nachtelijk donker huisvesten , zoodat de
kinderen des lichts niet meer zullen weten , waar dat roem
rijk land gelegen was , hetwelk zich , door beginfelen van
waarheid en regt eene benijdenswaardige plaats onder de
volken had weten te verfchaffen ? Ja , ik kan niet ontvein
zen , na de affcheiding grootelijks voor de binnenlandfche
ftedelijke en ambachtsheerlijke dwingelandij te vreezen.
De ouden van dagen zullen nog niet vergeten hebben ,
hoe de fubalterne ftads- en dorps despoten hunnen wenken
oudtijds wisten te doen gehoorzamen , en ook in de nieuwe
tijden, hebben wij reeds hier en daar, de voorproef ge
had , van hetgeen ons , na de affcheiding , zal zijn te
wachten. In eenen grooteren ftaat , vervallen veelal de
burger- en boerenplagerijen , die onder onze vorige Heptarchie niet zeldzaam waren, doch bij eene terugkeering
tot de oude grenzen , zal ook de oude keuken - tirannij
herleven , welke van boven afdalende , op den wijkmeester en den buurtknecht overgaat , en op ieder uur des dags ,
de zwaarte van het opgelegd juk doet gevoelen. De Aris«
tocratie der familie-regering ftaat ons voor de deur; en
het beituur der algemeene en bijzondere belangen zal
weldra bij uitfluiting wezen opgedragen , aan menfchen ,
die , om door en door de groote kunst van gehoorzamen
te leeren , het zelfdenken onvoorwaardelijk zullen afzwe
ren. Het regt van politieke ontzegging zal more majorum , niet alleen aan Meden , maar ook aan dorpen en
gemeenten worden gegeven , en zulks regen hun die aan
de onfeilbaarheid van groote of kleine regenten durven twij
felen , en aan het Democratisch beginfel eenigen invloed
zouden willen toekennen. Waarlijk als ik mij dit alles
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en nog veel meer dat ik liever niet op papier ftelle , voor
den geest ga brengen , zoo zoude ik gaarne in alles toeitemmen, wat ter afwering der fcheiding kan worden
voorgefteld , en mij des noods alle opofferingen getroos
ten , wanneer bij voordurende vereeniging , flechts hier
voor gewaakt worde , dat de Zuidelijke Provincien geen
overwigt in de tweede kamer bekomen , en alzoo Hol
land tot een wingewest van België worde vernederd.
Laten wij ook niet ontveinzen, dat door de affcheiding
van de beide deelen des rijks , Belgiën vroeg of laat in
handen van het magtige Frankrijk zal en moet komen.
Vredelievend is ongetwijfeld het karakter des regerenden
Konings , vredelievend is misfchien de bedoeling van het
tegenwoordig Ministerie ; maar het is minder Frankrijks
regering, dan wel Frankrijk waarop wij het oog moeten
vestigen , en dan ? . . . Herinneren wij ons dat wrevelige
fpijt overal in de oogen fpringt , wanneer de ijdele Franschman aan het verlies van België wordt herinnerd. De tooverwoorden van groote Natie, onoverwonbare legers,
onverwelkbare laurieren vormen nog altijd de leus welke
de geestdrift opwekt , en zal nu eene regering door den
onbepaalden volkswil opgerigt , fteeds aan dien volkswil
kunnen wederftaan , wanneer dezelve vordert dat Frank
rijk door veroveringen en oorlogsroem zijne regten en
zijne waarde zal hernemen ? Tusfchen Frankrijk en Pruisfen geplaatst, zullen wij tot deze beide Mogendheden in
dezelfde betrekking ftaan , als waarin PoJen tot Rusland ,
Pruisfen^en Oostenrijk. Inlandfche onlusten en beroerten
zijn den val van Polen voorafgegaan , inlandfche onlusten
en beroerten zullen ook de ontbinding van onzen ftaat
voorafgaan. Geflingerd tusfchen de beginfelen der Pruisfifche militaire alleenheerfching , en der Franfche volks
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regering zullen de laatfte dagen van ons Nationaal beftaan
gekenmerkt worden, door haat en verdeelheid, totdat
de driekleurige Franfche vlag en de Pruisfifche adelaar de
eenmaal zoo roemvolle banier van Oranje zullen verdrin
gen.
Ik ftelde mij ten taak, niet het gedrag onzer Zuidelijke
landgenooten te verdedigen , want plundering en roof
zijn nimmer te verfchoonen, maar ik wilde alleen doen
zien , dat wanneer het dringend belang des lands eene
voortdurende vereeniging met Belgiën vordert , de plaats
hebbende gebeurtenisfen ook niet zijn van dien aard;
dat eene dergelijke vereeniging, hierdoor, voor het toe-/
komende, onmogelijk is geworden. Zoo immer, is het
bij ons , dat binnen en buiten de muren van Ilium gezon
digd is. De bedreigde affcheiding zal weldra den ondergang
der beide gedeelten des rijks ten gevolge hebben , en
geene middelen moeten dus onbeproefd blijven , om dat
kwaad af te wenden. Laat mij uwe meening over een
en ander vernemen , deel mij uwe denkbeelden mede over
hetgeen gebeurd is , nog heden gebeurt , en over hetgeen
denkelijk gebeuren zal ; bedrieg ik mij , wanneer de ftand
van zaken in Belgiën, bij overdrijving van het Demo
cratisch beginfel, met uitfluiting van geestelijkheid en
adel , mij wankelbaar en kortftondig toefchijnt ? Moet er
dus noodwendig niet vroeg of laat, een gunftig oogenblik tot onderhandelen komen ? fchrijf mij , gelijk ik u
fchreef, zonder voorbereiding en orde, in het hartelijk
en vurig verlangen , dat onze wisfeling van denkbeelden ,
tot eenig voor Vaderland en Koning heilzaam befluit zal
kunnen geleiden. Ik zweeg van die veelvuldige klagten .
welke ook het Noorden kan doen hooren; ik gewaag
niet van die lange akte van befchuldiging , tot welke
5

Tiet beheer onzer finantien zoude kunnen aanleiding ge
ven , en bepaaldelijk zal ik niet fpreken , van zekeren
ongeoorloofden en fchandelijken maatregel , welken men
zich onlangs , ten koste van 's lands crediet heeft ver
oorlooft. Het geheimzinnig Amortifatie Syndikaat heeft
aanleiding tot vermoedens gegeven, welke ik hoop dat
in het belang van den goeden naam , welken onze eer
lijkheid fteeds, door voorouderlijke verdienften, heeft
behouden , weldra geheel zullen worden opgelost. Waar
lijk bij een eigenlijk gezegd Ministerie , werden dergelijke
althans onbezonnen maatregelen onmogelijk. Maar het
is niet wanneer de ftorm het fchip beloopen heeft , wan
neer het wrak zonder roer en masten, bijna reddeloos op
rots of zandbank is geworpen , dat de fchepelingen moe
ten onderzoeken, naar hetgeen in dagen van kalmte,
had moeten gefchie'den, en dat het vroeger gedrag van
den fcheepsvoogd behoort te worden onderzocht. De
ongelukkige togtgenooten zullen in dergelijke oogenblikken van nijpend gevaar, eenig en alleen op lijfsbehoud
bedacht zijn, en alle verwijten en befchuldigingen ter
zijde ftellen , tot dat lijf én goed zullen zijn behouden.
Echter als bij het woeden van den ftorm , door de voorzigtigheid geboden wordt , om alle oude twisten en gefchillen te vergeten , en met eenparige krachten het drei
gend doodsgevaar af te wenden , zoo behoort geene ver
keerde kieschheid, geene valfche fchaamte den fcheepeling te doen zwijgen , wanneer hij ziet , dat de ftuurman
en fchip en fcheepsvolk naar den afgrond voert. Dan
mag , dan moet hij fpreken die vermeent den goeden koers
te kennen , langs welken het vaartuig in behouden haven
kan worden gebragt. Geene vleijerij mag hem het ftilzwijgen opleggen ; hij is aan zich zelven , aan de zijnen
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verfchuldigd , over alle bedenkingen heen te ftappen, om
de kaken des doods te ontvlugten.
_,-J&4 alles komt thans aan, .om de affcheiding tusfchen
Zuiden en Noorden te voorkomen , aan de oplosfing van
deze ; vraag, Js het voortdurend beftaan van den Staat,
en het toekomüig lot der Dynastie verbonden. De aan
val op Brusfel w^s, zeker eene noodlottige gebeurtenis,
welke, ook. bij den beften; uitflag, tot geene heilzame
uitkomst konde geleiden, en door het vergoten bloed, de
liefde en toegenegenheid moest uitwisfchen, welke men
nog aan het regerend damhuis mogt toedragen. Treurig
was voornamelijk de tegenwoordigheid van den edelen
PrtJis der Nederlanden aan het hoofd van krijgsbenden ,
welke met vuur en zwaard, het gezag des Konings moes
ten herftellen, Een verantwoordelijk Ministerie , zoude .J
eenen geoefenden veldheer gekozen hebben , die de altijd
mogelijke feilen en misgrepen, niet in een Prinselijk Pa
leis , konde verbergen. Intusfchen wanhoop ik niet aan
de mogelijkheid om de beide van elkander gefcheiden
deelen weder tot elkander te brengen, wanneer zich in
het Noorden en in het Zuiden , de vaste overtuiging zal vestigen, dat de fcheiding het ongeluk van allen
verzekert en de geheele vernietiging van den Nederlandfchen Staat voorfpelt. Ik hoop op de bezadigdheid mij
ner landgenooten ; ik reken op dien geest van bedacht
zaamheid en nadenken, welke fteeds tot het Nationaal
karakter behoort, en twijfel dan ook niet, of vroeg of
laat zal die partij worden gekozen , welke minder door
opgewonden driften dan door koele redenering wordt ingegeven. Schrikkelijk komt hier wel is waar, de weder
benoeming van den Heer van Maanen tusfchen beide, —
is hier geene ftellige oorlogsverklaring , niet aan het op5'
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roerig België , maar aan het België dat in de hoop eener
betere toekomst , de feilen van het voorledene wil vergeten ?
Is dit bemoediging en opwekking voor het trouwe Noor
den dat fteeds Oranje eert en bemint, maar ook deoogen
geenszins fluit voor de feilen en misgrepen , waarin wij
de bronwei onzer rampen erkennen ? Hoe zal nu de ga
pende wond heelen, wanneer het gift in dezelve, met
milde handen wordt geltrooid? blijfc langs dezen weg de
redding mogelijk?... kunnen wij nog iets van de toe
komst verwachten ? Alles wordt zwart en duister! Dit
averilte omen / . . . vale

B aan A.

Ik heb , mijn Vriend l met aandacht uwen brief gele
zen , en deel , in veel opzigten , met u in het gevoelen ,
dat de onhandigheden van het beftuur Belgiën rijp tot den
opftand hebben gemaakt; maar ik kan niet geheel deelen
in uwe befchouwing van den ftand der zaken in 1814 en
1815, veel min in eenige bewondering voor de Grond
wetten van dien tijd.
Gij weet het, hoe veel reden ik had de aftchudding
van het Franfche juk te zegenen , en met welk eene ver
rukking ik de herftelling van het Vaderland begroette,
maar vreugde behoort even min als gramfchap ons te
verblinden , en de rede noodzaakte mij weldra te erken
nen , dat de regering geenszins op nieuwe en hechte grond
zuilen werd gevestigd , maar werd geënt op verouderde initellingen , toen reeds ftrijdig met den geest des tijds , en
welke weldra geheel onbegaanbaar zouden worden geoor
deeld.
Tegen den ftroom der algemeene meening te willen opzeilen is dwaas, en in onzen tijd onmogelijk; men moet
zich dus op de hoogte dier meening weten te ftellen,
men moet dezelve opfporen , met kalmte de onderfcheidene kleuren , waarin zij zich voordoet , gadeflaan , om
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het vereenigspunt der grootfte menigte te vinden, en
daarop zijn ftelfel van beftuur te vestigen.
Elke regering die zich boven deze waarheden wil ver
heffen , 't zij omdat zij aan eene goddelijke zending ge
looft , of fchijnt te gelooven , 't zij , omdat zij de fouvereiniteit, als een eigendom van een regerend huis aan
merkt, 't zij , eindelijk , omdat zij zich zoo fterk waant ,
dat zij alle andersdenkenden , of, zoo als de magthebbenden hen meest noemen , alle kwaadwilligen , kan be
dwingen; elke dergelijke regering is onbeftaanbaar met de
vrijheid der drukpers en de toenemende verlichting.
En nu bevat de Grondwet der Nederlanden , zoo als die
is , en vooral zoo als dien federt vijftien jaren is uitgelegd ,
êen ftelfel van regering, ftrijdig met de denkbeelden van de
grootfte menigte , nadeelig voor de welvaart van het rijk , en
ongenoegzaam om de vrijheiden veiligheid der ingezetenen
behoorlijk te befchermen ; haarbeftaan konde dus niet duur
zaam zijn. Kundiger en meer voorzigtiger raadslieden ,
dan den Vorst hebben omgeven , zouden eene geweldige
vernietiging hebben voorgekomen , maar vallen moest zij.
Het gebrekkige der Grondwet is aan onderfcheidene
oorzaken toe te fchrijven. Zedert langen tijd fchijnen de
Nederlanders zeer ongefchikt geworden om duidelijke en
goede wetten te maken ; de taal zelve, zoo als die thans
door fommige taaikoningen is verwrongen , fchijnt zich
daartoe moeijelijk te leenen; De zeventien boekdeelen met
ftaatsbladen zijn daar , om het te bewijzen , en bijna het
eerfte befluit van eenigen omvang 't welk in 1813 is ge
nomen, en waarbij met een onbezuisde hand het wel zamenhangend ftelfel der Franfche regtspleging is uiteengerukt , is een gedenkteeken van onberadenheid en onzin.
Trouwens, het tijdftip was ook zeer ongefchikt om
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goede wetten te maken , de laatfte vonk van onze wel*
vaart was , na de vereeniging van Holland met Frankrijk ,
onder den ijzeren fchepter van Napoleon , uitgedoofd ; de
Franfche in ftellingen , van welken aard ook , waren daar
door bij ons in minachting en in haat ; de mannen die
tot het beftuur werden geroepen, kenden dezelve niet , of
onvolledig ; het volk fchreef er zijne armoede aan toe , en
zeer velen geloofden ter goeder trouw, dat met de galg
en den géeselpaal , en het luiden der klokken des zon
dags , de welvaart onzer voorvaderen zoude terug komen.
De toeltand van hen die geroepen werden om den Vorst
voor te lichten » was , behoudens eenige weinige uitzon
deringen, niet minder bedroevend} van de eene zijde
drongen zich allen , die onder allerlei kleuren de opgaan
de zon hadden aangebeden, in het beftuur, en zij, die
eigenlijk nooit iets anders dan hunne zelfzoekendheid
hadden gediend, die bij de zoo menigvuldige veranderin
gen van herfenfchimmige ftaatsregelingen a*a geen' wet*
telyken ftaat van zaken geloofden , en alleen de magt als
de beste reden hadden geroemd, deden zkh op, als alleen
bekwaam om den ftaat te helpen befturen; van de andere
zijde kwamen vele, misfchien brave, mannen op* die
twintig jaren hadden doorgebragt met het betreuren van
den ondergang der federative republiek en der ftaat-ftadhouderlijke regering , en die door een' overdreven' zucht
naar het oude , weder droomden van de herftelling van
al het geen voor 1795 had beftaan,en in heerlijke regten ,
en gilden, en willekeuren, onuitputbare bronnen van
voorfpoed zagen.
De eerden vonden hunne rekening bij eene volledige
herftelling van al het oude niet , en grepen het vergeten
en vergeven als fchild aan, om al wat hun voordeelig kon
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de zijn te befchermen , maar gaven gaarne aan alles toe
wat hun eigenbelang niet kwetfte.
Van daar een beheer , volkomen gelijkend aan een' be
delaars deken. De gewapende magt leverde in kleeding
en wapenrusting , in inwendig beftuur en zamenftelling ,
een mengfel op van Engelfche , Franfche , Pruisfifche en
oud Hollandfche zeden ; de finantien bragten ons tot het
raadpenfionarisfchap terug ; de Franfche regtspleging werd
in een oud Hollandsch gewaad ingekleed, en de toepas
fing der belastingwetten* werd opgedragen aan een adminiftratief ligchaam , met hooger beroep aan eenen hoogeren
raad, welke daarbij nog eene afzonderlijke judicature had,
en geheel de oude Hollandfche wijze van regtspleging op
volgde; provincien en fteden dachten zich geëmancipeerd,
en maakten keuren , welke den gang van het beftuur ver
lamden; de oude eigenaren van heerlijkheden herkregen
een deel van hunnen ouden invloed op het platte land,
en de belofte van herftelling hunner oude regten , terwijl
de dienaren van alle tusfchenbefturen werden gehandhaafd
bij de voordeden die hen door dezelve waren toege
zegd, en het volk door een algemeen ftelfel van belas
ting, verkeerd berekende financiële maatregelen en plaatfelijke willekeur werd gedrukt.
Maar zoo groot was ten dien tijd de afkeer' van het
Franfche beftuur, zoo groot was de vreugde over de
herftelling der onafhankelijkheid, dat bijna een ieder deze
dwalingen over het hoofd zag en de afkeuring derzelve
niet zonder gevaar konde worden uitgedrukt.
Onder dergelijke omftandigheden en onder dergelijken
invloed werd de eerftq grondwet. ontworpen , en aan eene
vergadering van notabelen , benoemd door eenige weinige
mannen , daartoe door den Vorst , als kiezers aangefteld ,
ter aanneming of ter verwerping aangeboden.
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Ik zal hier niet in het breede van die Grondwet van 1814^
welke helaas! al te zeer tot grondflag voor die van 1815
heeft geftrekt, gewagen; genoeg is het om een denkbeeld
te geven van het vertegenwoordigd ftelfel daarbij aange
nomen , alhier te herinneren , dat ééne kamer, wier beraad
slagingen met geflotene deuren werden gehouden, dat
wil bij ons zeggen, wier beraadflagingen voor een ieder ,
buiten het Ministerie , geheim waren , en die flechts uit
vijfenvijftig leden beftond , het geheele volk moest ver
tegenwoordigen.
De gedenkteekenen door deze kamer of deze Staten
Generaal nagelaten, zijn onder andere de wet van 12
Mei 1814, waarvan onze laatfte naneven nog de bezwa
ren zullen ondervinden, en eene wet op dejagt, waarbij
zelfs de gelijkheid van allen voor de wet, is miskend.
Na de vereeniging, door den wil der groote Mogend
heden , van Braband en Luikerland met de Vereenigde
Nederlanden , werd de Grondwet herzien door eene Commisfie van Noord- en Zuid-Nederlanders , waaronder er
waren , die meer opgeklaarde denkbeelden van een ver
tegenwoordigend ftelfel en van een' wettelijken ftaat van
zaken, hadden.
I.
Aan hen hebben wij te danken eene eerfte en tweede
kamer , met openbare beraadflagingen bij de laatfte , vol
komene vrijheid van godsdienst ook voor den Koning, en
het regt van petitie ; maar overigens heeft dezelfde bekrompene en weifelende geest, welk oud en nieuw wil
vermengen en magteloos is, ons een ftevig geheel daarteftellen, overal de bovenhand behouden.
De oude namen en de oude verdeeling der provintien
zijn behouden ; een trapswijs ftelfel van verkiezing door
tusfchenkomst van ridderfchappen en fteden , heeft het
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doodelijk ftof van leenroerigheid tot vernietiging van den
openbaren geest weder opgehaald; de heiligheid en onfchendbaarheid der wet is door een onbepaald regt van
dispenfatie vernietigd; de onmisbare kenmerken van een
goed, fterk, vrijheid befchermend ftelfel, de onfchendbaarheid van den Koning, de verantwoordelijkheid der
Ministers en de gelijkheid van allen voor de wet zijn
niet duidelijk en met ronde woorden in de Grondwet
te lezen.
Bij den vreemden heeft men hoog geroemd ons proprovinciaal en plaatfelijk beftuur, door tusfchenkomst
van kiezers uit onderfcheidene ftanden brjeengebragt , maar
in die hooge bewondering kan ik niet deelen, om dat
de afbaking hunner attributen zoo onbepaald is , dat er
de juiste grenzen niet van zijn aan te wijzen, en de
wijze van verkiezing zoo ingewikkeld en zoo zeer in het
belang der Aristocratie geregeld is , dat er weinig goeds
van de werking dezer ligchamen is te wachten. Vele
zaken zijn groot en fchoon in de befpiegeling en worden
in de praktijk klein en ellendig. De theorie bedoelt , het
geen zijn kon , de praktijk wijst aan , hetgeen is.
De onafhankelijkheid der regterlijke magt alleen fcheen,
bij de Grondwetten voor 1814 en 1815, behoorlijk te zijn
gevestigd*
Onze voorvaderen hadden daaraan fteeds veel gehecht ,
en hadden fteeds hoogelijk afgekeurd, de inbreuk, welke de
Staten daarop ook in vroeger tijd , wel eens hebben ge
maakt , en ook in later tijd had die regterlijke magt zich
fteeds met waardigheid tegen de uitfpattingen van het
uitvoerend gezag, verdedigd.
De onafhankelijkheid van de regterlijke magt was al
ler verlangen en is duidelijk bij de Grondwet uitgedrukt.
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Zoo ook fcheen het beginfel van de onfchendbaarheid der
eigendommen en het verbod, om daarvan iemand , dan uit
kracht der wet en tegen fchadevergoeding ter algemeenen
nutte te ontzetten , onvoorwaardelijk te zijn opgenomen.
Maar tusfchen de doode letter eener wet en de ongefchondene toepasfingderzelve , is een groote afftand , en
die afftand is bij ons na vijftien jaren , niet verkort.
In plaats van het Rijk in zoo vele en zoodanige afdeelingen te fplitfen , als de loop der rivieren of de
firekking der gebergten fcheen aan te wijzen , daarbij in
het oog houdende den binnenlandfchen handel en het
binnenlandsch vertier en de ligging der fteden, welke de
hoofdplaatfen van elke afdeeling behoorden te zijn , heeft
men bij art. i der grondwet zoo veel mogelijk de oude
namen te voorfchijn gebragt en bij art. 2 heeft men ook
zoo veel mogelijk de oude verdeelingen behouden.
Door deze fout hebben wij verkregen, Staten van
Holland, Zeeland, Vriesland enz. en heeft men bij die
ligchamen herinneringen overgeplant, welke van zoodanigen invloed op dezelve zijn geweest, dat regterlijke
beflisfingen hebben moeten uitmaken, dat de Staten van
heden, niet aan die van 1795 zijn opgevolgd.
Door déze fout is het oude provincialisme weder op
gewekt en de gedeputeerden dezer Staten, want anders
kon ik in gemoede de leden der Staten Generaal niet
noemen , hebben dan ook bij meer dan eene gelegen
heid getoond, maar in het bijzonder bij de verdeeling
der grondbelasting, dat zij de afgevaardigden van het
geheele Nederlandfche volk niet waren , en dat pro
vinciale geest, en provinciale invloed ook bij hen
niet werkeloos bleven. Ja , het is waarfchijnlijk aan deze
eerfte dwalingen , dat wij te danken hebben , achtien pro
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vinciale hoven, de verpligting om de leden der Staten
Generaal alleen uit de ingezetenen der provincie, waar
door zijj gekozen worden, te benoemen, en die belagchelijke namen van Edel Mogenden , Edel Groot Achtbaren
en Edel Achtbaren , namen in de daad zonder beteekenis ,
maar nadeelig om dat zij ftrekken, om zotten waan te
voeden, en oude denkbeelden te verlevendigen.
Alle deze dwalingen hebben reeds ten deele hare nadeelige
gevolgen gehad , niet alleen de ingezetenen , maarhet hoofdbeftuur zelf, heeft eenen onophoudelijken oorlog tegen
ftaten en fteden moeten voeren, om hunne magtsoverfchrijdingen te keeren; de regterlijke magt is een groot
hulpmiddel in dien ftrijd geweest, om dat zij tot dus verre
nog van geenen provincialen oorfprong was ; maar dezen
bondgenoot zouden, zonder de tegenwoordige ge beurtenisfen, ingezetenen en hoofdbeftuur eerstdaags hebben
verloren; zes tonnen gouds zouden zijn verfpild, en
door de ingezetenen opgebragt, om aan plaatfelijke wil
lekeur, befcherming te verleenen en den gang van het
hoofdbeftuur tegen te werken. Zie daar flechts eenige
weinige der nadeelen , welke de eerfte artikelen der
grondwet reeds hebben na zich gefleept en nog zouden
na zich liepen ; indien ik ze alle moest optellen , in
kleinigheden aanwijzen, en met voorbeelden toelichten,
ik zoude flechts de reglementen van fteden en ftaten heb
ben af te fchrijven, bijna allen zonder uitzondering be
vestigen , het geen ik heb bijgebragt.
Ook in de uitdrukking en toepasfing van beginfelen
is men niet gelukkig geweest, getuige het beruchte vierde
artikel, betrekkelijk de aanfpraak van ingezetenen en
vreemdelingen op befcherming van perfoon en goederen.
Het denkbeeld van een rijk der Nederlanden ; van eene
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afzonderlijke maatfchappij , fluit, naar mijn inzien , demo
gelijkheid uit , om dit 'artikel zoo te verftaan , dat elk
vreemdeling, die den Nederlandfchen grond heeft weten
te bereiken , daarop voortdurend zoude moeten worden
gedoogd; dit gevoelen tot de uiterfte gevolgen gedreven
zoude zelfs de veiligheid van den itaat in gevaar bren
gen, maar moet het daarom van de willekeur der uit
voerende magt afhangen, om eiken vreemdeling het grond
gebied te doen ruimen , ook al is hij er jaren gevestigd
geweest , al heeft hij er den zetel van zijn fortuin overgebragt, of door nuttige uitvindingen de nijverheid der
Nederlanders uitgebreid en den bloei van zijn nieuw va
derland bevorderd? Tot dat uiterfte heeft men eene tegenovergeftelde uitlegging uitgeftrekt, onbepaald achtte zich
de uitvoerende magt bevoegd, om eiken vreemdeling den
grond te doen ruimen, al had hij erjarenopdoorgebragt,
en jaren in de lasten gedragen, en zoo zij van deze
bevoegdheid geen gebruik maakte, was het welwillenheid, geene verpligting.
Dergelijke ftelling maakte de Nederlanders tot het onbefchaafdfte volk der aarde , en moest eiken vreemdeling
affchrikken , om hier den zetel van zijnen handel , van
zijne nijverheid of van zijn fortuin over te brengen, en
met de daad is de onbepaalde en hoogst onverftandige
toepasfing derzelve eene reden van twist en tweefpalt ge
worden.
Immers Zuid- Nederland konde het niet aangenaam zijn
en moest het tegen het Noorden opzetten, dat men aan
eenen vreemdeling wel in het Noorden , maar niet in het
Zuiden, eene fchuilplaats wilde verleenen, en Noord-Ne
derland moest al. een zeer flechten dunk van den geest zij
ne Zuidelijke broeders verkrijgen, toen het beftuur. den
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fchijn aannam, als of het verblijf van eenen, misfchien,
wat woelzieken vreemdeling, de rust van het Zuiden
konde ftoren.
De vereeniging van Noorden en Zuiden, moest en
konde ook innig zijn , mits men geene twistappelen tusfchen beide had geworpen ; men eikanderen niet had mis
kend en onbezuisde en bekrompene raadslieden van het
beftuür waren geweerd.
De bepaling van art. 4 der grondwet is naar de beide
uitleggingen onvoldoende om te vereenigen , eene billijke
befcherming van den ftaat en die gastvrijheid , welke een
fabriek en handelsftaat behoort voor te ftaan. Een ver
blijf van eenige jaren of eene uitdrukkelijke toelating be
hoorden voor altijd de uitvoerende magt het regt te bene
men den vreemdeling uit te bannen.
Eene wet had de ftrekking van art.' 4 der grondwet
kunnen bepalen , het beginfel bij het zelve gevestigd in
werking kunnen brengen, maar daaraan heeft men niet
gedacht of niet willen denken , en ik mag het als eene
algemeene dwaling doen opmerken , dat men in het alge
meen de beginfelen bij de grondwet vastgefteld , niet leven
gevend heeft gemaakt , maar fleeds heeft verkozen , het
bij de doode letter te laten , ten einde zijne toevlugt tot
het tweede additioneel artikel , en van daar tot het arfenaal der Napoleontifche wetten en decreten te nemen.
Eene grondwet is eene wet van beginfelen , de onze
heeft het gebrek van er weinige te bevatten en daarente*
gen te veel in bijzonderheden te komen , te veel te rege
len , wat uit den aard der zaak , aan verandering en wijzi
ging kan onderworpen zijn.
Een uitftekend voorbeeld vindt men van dit laatfte , in
art 6 en 7, waarbij de oefening van het ftemregt en de be
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voegdheid om deel te nemen aan provinciale en plaatfelijke
befturen ,, wordt onderworpen , aan reglementen , welke na
tien jaren een deel der grondwet uitmaken , en die dus even
moeijelijk te veranderen zijn , als de grondwet zelve.
Intusfchen ligt het in den aard der zaak, dat de ftemgeregtigheld , en misfchien ook wel de bedoelde bevoegd
heid , van omftandigheden moeten afhankelijk worden ge
maakt , als daar is de opbrengften der belastingen , en dat
ook de hootge daarvan weder moet afhangen van den meer of
minderen graad van welvaart , of van de toe of afnemende
bevolking , en dus verandering en wijziging hier voor'shands waren te voorzien.
Trouwens hoe heeft men deze artikelen ook in acht
genomen? Bij de reglementen tien jaren na de grondwet
in werking, die daar een deel van uitmaakten, was on
der den invloed , ik weet niet van welke onheilftichtende
raadslieden , bepaald , dat hij die uit eenige betrekking
was ontflagen , zonder dat daarbij was vermeld , dat zulks
eervol ware , zelfs geen kiezer konde zijn , noch bevoegd
heid tot deelneming aan een provinciaal en Medelijk beftuur
zoude hebben.
Door een bloot befluit is die bepaling ingetrokken , en
door de Jefuitifche redenering , dat het oogmerk de mid
delen wettigt , fchijnt niemand hierin eene fchending der
grondwet te hebben gezien ; op dien voet is bij ons de
grondwet in toepassing gebragt.
Het is in de daad vreemd hoe van het eerfte oogenblik
af, in het geen zich het eerst moet voordoen , de Grond
wet tot misverftand aanleiding heeft gegeven, ik doel
hier op de promulgatie der wetten door den Koning.
Het formulier daarvan is bij art. 120 der Grondwet be
paald en daar vinden wij eenvoudig, imij enz. Koning der
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Nederlanden , zonder dat men van de gratie Gods melding
gemaakt vindt.
Trouwens daar waar eene Grondwet als een contract
van wederzijde wordt aangenomen en bekrachtigd , is aan
geene goddelijke zending, maar alleen, zoo als in alle
menfchelijke zaken, aan eene toelating der Voorzienig
heid te denken , en de legitimiteit , welke zich hecht aan
eene zalving moest 'een wanklank zijn , vooral in de ooren
der Noord-Nederlanders, zoo er nog eenige droppelen
van het bloed hunner voorvaderen door hunne aderen
ftroomen.
Men zal zich misfchien verwonderen, dat ik mij over
verkeerde toepasfing beklaag, ook bij gelegenheid van
een zoo gering inkruipfel, als de bijvoeging der woor
den bij de gratie Gods ; maar de ultramonarchale partij
(en zij beftaat , o wonder ! op den grond der voormalige
vereenigde provincien O zoekt vooral hare toevlugt in
woorden en overdrevene godsdienftige denkbeelden; zij
beweert dat de regtsbedeeling van den Koning uitgaat ,
omdat in zijn' naam wordt regtgefproken en van gevolg
trekking tot gevolgtrekking , kent zij tegen den waarachtigen geest der Grondwet , den Koning de magt toe ,
om de bedeeling des regts toetelaten of te verbieden ; zij
beweert, dat de Koning bij de gratie Gods, beftond voor
de Grondwet, en daardoor ftaat boven de Grondwet, en
het is dus van belang aan te wijzen , dat door de Grond
wet, de goddelijke zending niet is erkend, en na de
Grondwet van geen gratie Gods meer melding moest zijn
gemaakt*
Trouwens de eed die de Koning aflegt , fluit alle regt
en magt van denzelven boven of buiten de Grondwet uit ,
en ontneemt hem zelfs de bevoegdheid het goede anders
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te doen, dan door middelen , welke de wetten ter zijner
befchikking fielten.
Men denke niet, als ik verwijs op den eed des Konings , als ik afkeur de wijze waarop federt vijftien jaren
de Grondwet is toegepast en als ik ronduit verklaar,
niet te deelen in de hooge bewondering, welke fommigen voor dezelve voorwenden , dat ik de magt des Konings zeer zoude willen beperken, neen, ik geloof in
tegendeel dat de bevoegdheid tot ontbinding der tweede
kamer den Koning moest zijn gegeven, en ik houde dit
prerogatief, des te onontbeerlijker bij ons , om dat die
kamer uit een te klein getal leden beftaat, en derhalve
een onbillijke tegenftand en buiten en zelfs tegen den wil
der Natie , niet alleen mogelijk en denkbaar is , maar eenmaal
zeker in dezelve ontftaan en de overhand verkrijgen zal.
Er is ook zeker artikel in den titel over de magt des
Konings , hetwelk zoo als het is toegepast , alles op losfe
fchroeven ftelt, en allé vrijheid en zekerheid befchermende beginfden, omverftoot, het is art. 68 en de dispenfatie der wetten den Koning gegeven , niet alleen in
de gevallen, dat de wetten zulks toelaten, maar algemeen
behoudens eene kennisgeving aan de Staten Generaal.
Het gebruik dat van dit artikel is gemaakt heeft paal
noch perk; op grond van dit artikel is geheel buiten de
wet verleend venia aetatis , dat is te zeggen , dat iemand
is ontflagen van alle de bepalingen omtrent de minderja
righeid en meerderjarig is verklaard; op grond van dit
artikel heeft men uitgevonden ratificatien van accord ,
waardoor dispenfatie van geheele wetboeken wordt ver
leend; de Souverein verklaart namelijk, dat een accord,
't geen een fchuldenaar met eenige zijner fchuldeifchers
heeft gefloten, voor alle andere crediteuren verbindend
6
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zal zijn , en zij zich dus allen met 40 of 60 of meer of
minder percenten zullen hebben te vergenoegen en niets
meer of anders zullen kunnen vorderen.
Wat beteekent het, bij zulke maatregelen, in art. 164
en 167 te bepalen , dat een ieder bijv het genot en het
bezit zijner eigendommen wordt gehandhaafd, en niemand
van den regter, dien de wet hem toekent, wordt afge
trokken ? Dispenfatien van huwelijks afkondigingen door
de wet in het belang van derden ingefteld ; dispenfatien van
lijfftraffelijke vervolging door zoogenaamde abolitie; dis
penfatien van burgerlyke regtsvorderingen do,or zooge
naamde conflicten ; dispenfatien van onbevoegdheid door
de wet of de reglementen vastgefteld ; dispenfatie van bij
de wet ingevoerde belastingen ; niets onwettigs is er of
men vindt er eene verdediging voor, in art. 68 der Grond
wet zoo als het federt 15 jaren is uitgelegd.
Het is niet twijfelachtig , of de bedoeling van dit ar
tikel , heeft nimmer kunnen wezen eenige ontheffing van
wettelijke verpligtingen , welke derden zouden kunnen
benadeelen , noch de ontheffing van eene algemeenheid
van wettelijke bepalingen , maar , de woorden eene rui
mer uitlegging toelatende , heeft men niet geaarfeld , de
zelve zoo te verftaan , dat de wetten bij ons hebben op
gehouden onfchendbaar te zijn.
Het is mijn oogmerk niet de geheele Grondwet teidoorloopen , om aan te toonen , hoe z'u' alom , door gebrek
aan duidelijke beginfelen , voor velerlei uitleggingen vat
baar is, maar ik wil echter nog ftilftaan bij art. 91, en
eenige bepalingen omtrent de financien.
Artikel 91 wil , dat de hoofden der departementen van
algemeen beftuur zitting in de beide kamers, en eene
raadgevende ftem in dezelve hebben.
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Deze bepaling der Grondwet is nimmer, naar haren
waren geest, in toepasfing gebtagt.
Indien men eene vergadering van volksvertegenwoordi
gers vernedert tot een Napoleontisch wetgevend ligchaam ,
dan zeker behoeven de Ministers zich daar alleen te vertoonen , om de voordragten van het beftuur over te bren
gen, en in vooraf geflelde redevoeringen aan te dringen;
indien men eene vergadering van ftaten generaal bij een
riep , alleen om bij telling van Memmen te bepalen of er
belastingen zullen zijn of niet , en alzoo , of het ftaatswerktuig zoude gaan of ftilftaan , dan is de doorgaande
afwezigheid der Ministers , die geene tellende ftem kun
nen uitbrengen , te verklaren , maar dan ook wordt de
vertegenwoordiging niets dan eene kostbare ijdele ver
tooning. Waarlijk zoodanig is de ftrekking eener in het
openbaar gehoudene vergadering, welke het volk zal
vertegenwoordigen, niet meer dan de ftem vóór. of
tegen ; gelden daar goede en bondige redenen en opge
helderde denkbeelden van ftaathuishoudkunde ; de man
van bekwaamheid weegt daar veel, ook al telt zijne ftem
niet; uit die vooronderftelling is men uitgegaan, toen
men aan de Ministers eene delibererende ftem heeft gege
ven, en even daarom moeten zij als leden der kamer wor
den aangemerkt, op wie de verpligting rustte om daar,
zoo veel mogelijk , altijd tegenwoordig te zijn , en de fterahebbende leden voor te lichten. Het tegendeel heeft intusfchen plaats gehad , zoo veel mogelijk is de kamer aan
zich zelve overgelaten , en zij is daardoor menigmaal ver
vallen in langwijlige beraadflagingen en afgetrokkene befpiegelingen , welke tot geen redelijk befluit konden lei
den, en door eene tijdige voorlichting der Ministers om
trent de bedoelingen van het beftuur konden zijn voorge
6*
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komen. Ik wil niet onderzoeken , met welke bedoeling
de Ministers één hnnner eerfte verpligtingen hebben over
het hoofd gezien ; maar ik teeken het feit hier alweder
aan , als ééne der menigvuldige verkeerde uitleggingen der
Grondwet, welke bij de erkenning en uitdrukking van
beginfelen , als daar is , de verantwoordelijkheid der Mi
nisters , zouden zijn vermeden.
Eene der gewigtigfte werkzaamheden van de kamers ,
is zeker de regeling der uitgaven , en der middelen tot
beftrijding derzelve , en de toepasfing van het bij art. 197
zoo duidelijk aangenomen beginfel , dat geene belastingen
kunnen worden geheven , dan uit krachte eener wet. En
de kamers en de regering hebben deze eerfte grondbeginfelen van den vertegenwoordigenden regeringsvorm , naar
mijn inzien, miskend.
Door de invoering van een Araortifatie Syndicaat, het
welk , als een ftaat in den ftaat , wordt begiftigden met uit
gaven belast, en hetwelk bijna willekeurige befchikking
heeft over hetgeen onder deszèlfs beheer is gefteld , is de
medewerking der kamer in de regeling van' alle ontvangften en uitgaven verlamd , en de naauwgezette toepas
fing van art. 128 der Grondwet, onmogelijk geworden.
De kamers , even min als eenige andere magt , mogen
het geen aan haar ter regeling is opgedragen, niet van
hunne fchouderen op die van anderen fchuiven; alle de
legatie van magt ftrijdt'met het denkbeeld eener Grond
wet. De Koning kan de befluiten van ftaten en Meden
buiten werking Hellen , maar die magt kan hij niet op
eenen Gouverneur of Minister overbrengen ; de Koning
en de Staten Generaal maken de wet, en de wet alleen
kan de beurzen der ingezetenen openen , maar Koning en
Staten Generaalkunnen aan geen' derden die magt opdra
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gen , noch bij de wet bepalen , dat de Koning regelen zal ,
wat de Grondwet wil dat bij de wet geregeld zal wor
den.
Dit allereerfte denkbeeld van de medewerking der afge
vaardigden van het volk , tot regeling van ontvangften en
uitgaven , is bij ons , en door de inftelling van het amortifatie fyndicaat, en door delegatien, in de belastingwet
ten opgenomen, bij herhaling uit het oog verloren ; er
is zelfs meer gedaan : men heeft eene onderfcheiding uit
gevonden tusfchen belastingen en bijdragen , en daardoor
een deel der ontvangften en uitgaven aan het onderzoek
der wetgevende magt onttrokken. Land- en watertollen
zijn geheven of verhoogd bij befluit, om dat, zoo men
zeide , de betaling daarvan flechts als eene bijdrage voor
het gebruik of het genot van goede wegen en bevaarbare
rivieren , werd befchouwd , en ook alleen tot onderhoud
van een en ander moesten dienen ; maar kap men , op
dien voet, niet alles onttrekken aan de wettelijke rege
ling? kan men, zoo doende, niet door leges alle ambte
naren bezoldigen, en uitcijfFeren , dat de befcherming,
die de gewapende magt ons verleend , eene weldaad is ,
welke op de een of andere wijze moet worden te goed ge
daan , zonder dat het geen men daar voor vordert , belas
ting kan worden genoemd?
Neen, dat is de geest van art. 197 niet, de bedoeling
van die wetsbepaling is algemeen, dat den ingezetenen
geen cent door het algemeen beftuur kan worden afgevorderd, dan uit kracht eener wet, om het even tot wat
einde , zal worden gebruikt , hetgeen opgebragt wordt.
Ik wil mijn onderzoek naar de doelmatigheid der Grond
wet , en mijne aanmerkingen op de uitlegging die daaraan
is gegeven , nu niet verder voortzetten , en niet ftilftaan
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bij de bepalingen op het beleid der justitie , de onteige
ning ten algemeenen nutte, welke in elk bijzonder ge
val alleen door de wet moest worden gelast (iets waar
door vele kostbare en nuttelooze werken onaangevangen
zouden zijn gebleven), ik wil ook de bepalingen op het
onderwijs niet aanroeren , daar deze aanmerkingen reeds
genoeg bewijzen, dat dezelve te veel ruimte aan het ge
zag overlaten , maar ik moet nog met één woord ftilftaan
bij het tweede additioneel artikel.
Door dit artikel werd in de daad de invoering der Grond
wet onbepaald verfchoven. Eene Grondwet ftrekt om
het gezag van eiken beftuurder af te bakenen ; zij beftaat
in de daad niet , en kan zeker niet werken , zoo lang niet
alle takken van beftuur naar de Grondwet zijn ingefteld ,
en zoo lang door geene organieke wetten , de beginfelen
der Grondwet zijn in werking gebragt, al het geen. daar
vóór beftond is vernietigd en het nieuw ftaatsgebouw
geheel is opgetrokken.
Op eens , ik weet het , konde dit alles niet gefchieden ,
maar men had moeten bepalen , dat dadelijk waren afgefchaft, alle wetten en befluiten, die in ftrijd waren met
de befcherming , bij de grondwet , aan perfonen en eigen
dommen toegezegd , en binnen zeker te bepalen tijd be
hoorden alle infteilingen door de grondwet gewild , te zijn
ingevoerd , en alle vroegere wetten te zijn afgefchaft.
Uit den grond op , hadden bekwame bouwmeesters een
geheel nieuw huis moeten optrekken , waarvan het be
ftek eenig en alleen in de grondwet lag ; zoo dat men na
de geheele voltooijing niet meer konde befpeuren , dat
dit nieuw gebouw een ander had vervangen.
Verre van daar , heeft men door het tweede additioneel
artikel eenen provifionelen ftaat, en voor het nieuw ge-
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bouw oude onbruikbare materialen behouden ; en zulk
lapwerk geleverd , dat er nooit iets zoude zijn voortgebragt, dan een naar en mismaakt geheel.
Ik ftaak hier mijne aanmerkingen op de grondwet , om
dat het hoofddoel, waartoe ik u dezen fchrijf, dat is,
om u te overtuigen , dat buiten de redenen tot misnoegen
door u opgehaald, het eerfte zaad van oneenigheid in de
grondwet zelve lag, er genoegzaam is door aangedrongen.
Ik heb dit met te meer genoegen in deze treurige oogenblikken opgehaald, om dat ik daarin eenige verfchooning
vind voor de menigvuldige misgrepen van een beftuur,
dat ik thans niet al te hard wil vallen ; maar^ het moet
eene les zijn voor het vervolg , ten einde bij de vestiging
eener nieuwe ftaatregeling de dwalingen worden verme
den , welke in zoo veel opzigten in de grondwet van
1815 beftaan.
Nog eene andere reden van misnoegen vind ik in de
weinige edelmoedigheid en openhartigheid , waarmede het
beftuur {leeds is te werk gegaan. In onze negentiende
eeuw gelden niet meer de oude aristocratifchc beginfelen, men moet met het volk niet redeneren, het moet al
de raderen , waardoor het werktuig van ftaat in beweging
wordt gehouden , noch de beweegredenen van alle maat
regelen , niet kennen , het moet vertrouwen , dat het be
ftuur alleen in het belang des volks werkzaam is , en zich
niet verdiepen in zorgen , die aan de regering (het ge
liefkoosd woord dier caste) zijn opgedragen.
Het is mogelijk, dat er een tijd is geweest, dat die
fraaije grondftellingen in toepasfing konden worden gebragt , maar die tijd is voorbij ; het algemeen belang is het
belang van elk in het bijzonder , 't welk aan allen moet
worden opengelegd, en naar de begeerte der grootfte
menigte , worden geregeld.
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Te vergeefs trekt men hier tegen met woorden en uit
roepingen te velde; te vergeefs vraagt men, hoe vestigt
zich die begeerte der grootfte menigte? hoe leert men
die meening kennen ? Waar houdt hare ftrekking op en
hoe behoudt men met haar eenige vastheid van beftuur ?
te vergeefs wil men door vervolgingen hare uitbreiding
beletten , te vergeefs haar door geweld van wapenen on
derdrukken. Die wijs is , waagt zich aan den ongelijken
ftrijd niet , hij openbaart zijne bedoelingen , vraagt in
lichting bij een ieder, ftelt zich in de gelegenheid de
openbare meening te kennen , en oiFert liever een deel
van zijne magt en zijne eigenliefde op , dan de rust van
het algemeen in gevaar te brengen.
Ook aan die wijsheid heeft het onze beftuurders ont
broken, en het verwijt reeds in 1814 aan Nederland gerdaan, dat het wetten maakte, op dezelfde wijze als men
elders zamenzweringen fmeedde, is op allerlei zaken toepasfelijk geworden.
Men denke hier aan de duizend en één ondernemingen,
op geheime plannen , geheime nafporingen en geheime
rapporten op eens aangevangen en tot nadeel en verba
zing van het algemeen of ten deele of zonder nut vol
tooid ; men denke aan het amortifatie Syndicaat , waar
van de duistere en onedelmoedige werking en ftrekking een
levendig maar bedroevend blijk oplevert van het ftandpunt , waarop onze ftaatsmannen zich hebben gevestigd ,
en van waar zij Nederland hebben willen befturen.
Een nieuwe weg moet worden ingeflagen , een nieuw
verdrag , meer eenftemmende met de denkbeelden van den
tijd moet worden tot ftand gebragt , en geheel met ver
nietiging van al wat vroeger beftond , worden in werking
gebragt , daartoe behoort moed , beleid , volharding ,
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maar vooral eene duidelijke en edelmoedige belijdenis van
beginfelen, zonder achterhoudenheid en zonder bijoog
merken.
En waarom zoude bij zulk eenen gang van zaken , het
oogenblik niet kunnen geboren worden, waarop Belgiën
eene hereeniging met Noord -Nederland zoude verlan
gen ? Het geldelijk belang van Belgiën pleit meer vóór
dan tegen die vereeniging. De tegenwoordige opftand
in Belgiën is alleen te wijten daaraan , dat. het zich in
geliefkoosde neigingen beledigd achtte , niet in het gel
delijk belang. Sommigen hebben van dien toeftand mis
bruik gemaakt , en om hunne zelfzoekenheid of hunne
wraak te voldoen , een' nationalen haat tusfchen Belgiën
en Holland aangeblazen , welke , al ware het alleen uit
eigenliefde, een' weerklank in Holland moest vinden,
maar welke anders in de daad niet beftaat.
Veel fpreekt men van den adel en de geestelijkheid ,
en wil die ftanden in Braband als onvereenigbaar met onzen
Hollandfchen middelftand hebben aangemerkt , maar ik kan
zulks niet zien , immers niet meer dan zulks ook in het
Noorden beftaat; of waren er in Noord -Nederland geen
adefijken, die zich veel lieten voorftaan, en met verach
ting op de werkende en voortbrengende klasfe nederzagen? waren er geen Patriciërs, die meenden dat de re
gering over hunne medeburgers een erflijk regt hunner
famillien was? en hebben zich onze predikanten en lee
raren altijd vreemd gehouden aan alle politieke bemoeijingen?
Menfchen zijn alom menfchen , en die Natiën te hoog
roemt of al te laag acht, zal zich doorgaans bedrogen
vinden. Adel en Geestelijkheid, Koningen en Onderda
nen , Patriciers en Jacobynen, mogen door ftijf hoofdig
heid , door opblazing van hartstogten , of door logen en
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laster oproeren doen ontftaan , den grond doen fchudden,
zij moeten gelijkelijk ondergaan de beginfelen van onzen
tijd, dat allen gelijk zijn voor de wet, behoudens titels en
rangen , en dat het algemeen niet vreemd kan blijven aan
de belangen van allen.
Noord-Nederland op zich zelf, zoude ja , welligt welva
rend kunnen zijn , het zoude eene achttingswaardige vereenigingvan handelaren kunnen blijven; maar het is magteloos
om zijne onafhankelijkheid té verdedigen, en wanneer
het niet eenige Oostenrijkfche provincien , maar Frank
rijk of een Francobelgifche ftaat tot nabuur heeft , is het
dadelijk in tijd van Oorlog , (en de vrede is op deze aarde
flechts kortftondig ,) overmeesterd.
Noord-Nederland op zich zelf behoeft daarbij eene zoo
zuinige , zoo burgerlijke huishouding , dat zulks moeijelijk
met alle de belangen en neigingen zal zijn overeen te bren
gen. Oude aanmatigingen , oude misbruiken zijn nergens
minder uitgeworteld , dan in Noord -Nederland; eenmaal
op ons zelven zullen die welig uitfpruiten , gij en ik en zij
die denken gelijk wij, zullen daartegen opkomen, in
dien twist zal de Vorst worden gemengd en weldra zal
inwendige verdeeldheid met phyfieke zwakheid gepaard
gaan, om ons andermaal onder vreemde overheerfching
te brengen.
Met Belgiën zal het niet beter gefteld zijn ; reeds aan
oproer gewoon , zal het op zich zelven blijvende , eigen
ingewanden verfcheuren en om de nietigfte grieven of
beweerde grieven te wapen loopen; landbouw en'fabrijken zullen de markten misfen , waarop zij nu hunne wa
ren bragten , zij zullen andere moeten opfporen en alleen
die overgang zal hén zoo veel nadeel toebrengen, dat
zij zelfs bij de gelukkigfte omftandigheden , jaren be
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hoeven, om het te boven te komen, en nog eens,
jaren van rust volgen zich niet lang op.
De innige vereeniging van Noorden en Zuiden moet
ik , wat men daar ook tegen moge zeggen , uit een ftaatkundig oogpunt roemen , maar het heilige verbond en de
legitimiteit en de verdere gebreken , welke de restauratie
hebben aangekleefd, hebben de middelen doen over het
hoofd zien , welke die vereeniging innig en hecht konden
maken en onbekwame raadslieden hebben, zulks nog
meer tegengewerkt en door eene reeks van onhandighe
den, oneenigheid aangekweekt.
De hartstogten zijn nu alom opgewonden , vrees , ei
genliefde en vooroordeelen verblinden aller oogen ; maar
even als in de natuur na ftorm , ftilte , en na onweêrsvlagen zich eene aangename frisfche lucht opdoet, zoo be
daren ook eindelijk de gemoederen, 't zij dat de rede hare
regten over de hartstogten terug neemt, 't zij, dat vermoeijenis en afmatting die rust gebieden.
Belgiën is den opftand begonnen, zonder bepaald oog
merk , en het is daarin voortgegaan zonder zich behoor
lijke rekenfchap van zijne daden af te vragen; in het
Noorden heeft men dien opftand flecht beoordeeld , aan ver
keerde oorzaken toegefchrcven en dien ten gevolge ook
verkeerde middelen aangewend; nog wil men van geene
zijde zijne dwalingen belijden, maar met de rust zal ook
het oogenblik komen , dat men daartoe rijp is voor
beide.
Dat oogenblik behoort de Saatsman aan te grijpen ; om ,
na met een helderen blik alle oorzaken onzer vijftien ja
rige oneenigheden te hebben doorgrond , het ftandpunt
aan te wijzen , waarop de regering der Nederlanden zich
moet plaatfen , om Noord en Zuid hereenigd te houden.
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En welke moeijelijkheden , wij daarin ook moge ont
moeten , het zal niet zijn het verfchil van zeden en nei
gingen; Noord- en Zuid -Nederland deelen in den afkeer
tegen Duitschland , bepaaldelijk tegen Pruisfen.
De inwooners der beide deelen voegen zich meer naar
de Franfche zeden , maar voelen echter dat zij geene Franfchen zijn , noch kunnen worden ; zij wenfchen eene ei
gene Nationaliteit en bij eene waarlijk innige vereeniging
en waarlijk milde inftellingen , zoude geen der beide dee
len achten zijne Nationaliteit verloren te hebben.
Zullen wij Staatsmannen aan het roer hebben, die dit
begrijpen en die tevens van het ware oogenblik zullen we
ten gebruik te maken ?
Van deze vraag, mijn vriend! hangt af die, welke gij
mij voorftelt , of eene hereeniging mogelijk is ?
Ik zeg die hereeniging is mogelijk, zij is meer, zij
is noodzakelijk ; de middelen er toe zijn eene juiste be
oordeeling van den geest des tijds en van de oorzaken
der oneenigheden , en een nieuw, hecht zamenhangend
ftelfel van beftuur, ingevoerd met beleid en volharding,
ten uitvoer gebragt met openhartigheid en edelmoedigheid.
Levert onze tijd geen mannen op, die dergelijk werk kun
nen omvatten en daarftellen , of weet men ze niet uit te
vinden , en moeten wij afgefcheiden blijven beftaan , dan
zal het ook wel voor onze Staatsmannen niet mogelijk
zijn , den nog veel moeilijker taak te volbrengen , om het
Noorden rustig en in ftaat van tegenweer te houden.
Ziedaar, mijn vriend! mijne meening, wel zonder orde
ter neder gefchreven , maar die echter de flotfom inhoudt
van menigvuldige opmerkingen en overdenkingen.
Geloof mij fteeds ,
B.

Naschrift.
Ik heb opzettelijk tot grondflag van mijne befchouwingen genomen de Grondwet en hare toepasfing , omdat ik
die Grondwet thans als vernietigd aanmerk, of liever,
dezelve als tijdelijk opgeheven befchouw, en het mij intusfchen toefchijnt , dat men dezelve , voor zoo ver zulks
mogelijk , en voor fommige perfoonlijke belangen dienst
baar is, wil behouden.
De opening der Staten Generaal , de aanfpraak van den
Koning , het weder antwoord dier Staten , de voorftellen
van wet, alles fchijnt aan te wijzen, dat men de affcheiding van het Zuiden , en de wederkeerige erkentenis daar
van door Koning en Staten Generaal , niet als zoodanige
gebeurtenis aanmerkt , als waardoor het grondwettig beftaan van het Koningrijk der Nederlanden is vernietigd.
Ik zoude er niets tegen hebben , dat Koning en Staten
Generaal hadden verklaard , dat voor het oogenblik door
hen in de algemeene belangen zoude worden voorzien ,
en zij zich aanmerkten als daadzakelijk , doch flechts. tijde
lijk , en in den drang der beftaande omftandigheden , het
hoogfte gezag uitoeffenende , maar het gaat niet aan,het
er voor te houden , dat de Grondwet ten deele flaapt, en
zij maar voortdurend werken moet zoo ver zij werken kan.
De Staatsvorm in het Koningrijk der Nederlanden aan
genomen, is uiteengerukt , en de overgeblevene brokken
daarvan te behouden is ondoenlijk, en ook al ware het
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doenlijk , niet te wenfchen , om dat , zoo als ik meen te
hebben doen zien , het geheel geen meesterftuk was , en
door eene vijftienjarige bewerking zoodanig is verminkt
en verwrongen, dat het op den duur onbruikbaar is ge
worden.
In dezen ftaat van zaken had men dadelijk, zoo dra het
woord fcheiding was uitgefproken , een appel op het volk
moeten doen ; men had voor het Noorden de ftemgeregtigden moeten oproepen , om zich afgevaardigden te kie
zen, die tevens met den Koning de middelen beramen
zouden om in 's Rijks dringende belangen te voorzien ,
en de grondflagen te bepalen , waarna voortaan dit nieuwe
Rijk zoude worden beftuurd.
. .;
Dus doende had men de geestdrift der natie aangevuurd ,
men had getoond, dat de zaak der Dynastie die des vader
lands en ook die der vrijheid was , men had, als meteen*
tooverflag, den volksgeest opgewekt, en dezen geest be
hoeft de Staat in deze hagchelijke oogenblikken;
Daar , bij die vertegenwoordigers der natie , die het
niet zouden zijn door eene regtsvooronderftelling , maar
met de daad, had men nieuwe krachten en een nieuw le
ven gevonden ; daar had men getrouw en zonder omwe
gen den ftaat van verdediging en den ftaat van het finantiewezen moeten openleggen , en al ware dan het eerfte
weinig bemoedigend, en het laatfte een donker tafereel
der bedekte handelwijze van het amortifatie fyndicaat ge
weest , de natie zoude er in hebben voorzien.
Maar een zoo helder , zoo zuiver inzien van zaken valt
niet in den fmaak onzer zoogenaamde ftaatsmanneu.
De tweede kamer volgt haren gang even als of zij bij
magte was te befluiten , en een voor de ingezetenen ver
bindend befluit te nemen ; zij verdeelt zich met veertig of
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vijftig leden in zoo vele afdeelingen , als of zij nog hon
derd en tien leden telde ; zij brengt weder dagen door om
een adres van antwoord in de wereld te brengen , en
blijft in hare ledige vergaderzaal eene fchaduw van het
geen zij was.
HetAmortifatie Syndicaat verbreekt zijne verbindtenisfen,
bedreigt het nationaal crediet met eenen doodelijken flag,
en geene ftem verheft zich in de kamer om er rekenfchap
van te vragen; dat fyndicaat, of liever, de vaste commisfie van een ligchaam , dat niet meer is , beproeft eene
nieuwe leening; deze mislukt, en bewijst het wantrou
wen der natie , maar des niet te min houdt men zich , zoo
veel men kan , aan het oude , en bewandelt men fteeds
den ouden weg , waarop reeds de eene helft des Rijks aan
de muitzucht werd ten prooij gegeven , en voor de algemeene zaak des lands ging verloren ! ! Amfterdam , het
rijk en vermogend Amfterdam , het vaderlandslievend en
welgezind Amfterdam , weigert geldelijken]bijftand !— Ver
schrikkelijk voorteeken ! indien de oplosfing van het raadfel niet gevonden werd, in de fcheidmuren tusfchen Vorst
en volk , tusfchen volk en vaderland opgerigt. Men hoore
de waarfchuwende ftem l men leere althans de ziekte ken
nen , nu de dood reeds nadert !
Ik bezweer u, mijn vriend 1 bij de eer des vaderlands!
bij de roem eenmaal door ons voorgeflacht verworven ! la
ten wij toch onze ftem verheffen , op dat niet alles verlo
ren ga; het is niet genoeg dat men het volk te wapen
roepe, men moet het ook de overtuiging geven dat het
overwinnen kan; het is niet genoeg dat men aan hetzelve
het dreigend gevaar en de noodzakelijkheid der verdedi
ging late zien , men moet het ook de zegeningen der over
winning voor oogen houden , en doen gevoelen , dat het
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ftrijdt voor inftellingen welke het nageflacht zal zegenen
en de vreemdeling zal benijden.
Zie nu eens op onze Grondwet terug , zie haar vooral
zoo als ze daar nu ligt uiteengerukt , en vraag u dan af,
of het niet meer dan tijd is , om , door een beroep op de
natie , den geest van het volk op te wekken , en , als ik
het zoo eens mag uitdrukken , die volheid van nationaal
gevoel op te wekken, welke de grootfte opofferingen ligt
maakt.
In plaats van op deze wijze zich aller harten te winnen,
en het berouw der Belgen, van niet meer onder zulk een
mild beftuur te leven , tevens met de zucht om er we
der onder terug te komen , op te wekken , ftelt men gelegenheidswetten voor, en wil, door bedreiging van on
gepaste fchavotftraffen , door dwang , verkrijgen , wat al
leen door liefde wordt gewonnen.
Ik ken al het fraais dat men ter verdediging van derge
lijke wetten aanvoert , als daar is , dat zij alleen beftreden worden den geen die vreest er door getroffen te wor
den; dat die vrees zelve het nut der wet aanwijst ; dat
dergelijke wetten minder worden gevraagd om ze ten uit
voer te brengen , dan om vrees in te boezemen , en haar
beftaan alleen hare uitvoering onnoodig maakt , en dergelijke meer; maar wie herdenkt de vervolgingen uit het
beiluit van 1815, en de gevolgen der ftraffen daarop uitgefproken , die moet de overtuiging verkrijgen , dat der
gelijke wetten de regering, die ze uitvaardigt, ondermij
nen. Een revolutionair beftuur is zwak en voorbijgaand ,
dewijl dergelijk beftuur flechts door gelegenheidswettten,
het kortftondig aanwezen doet voortduren; een beftuur
op den wil der natie gegrondvest , is fterk en duurzaam ,
dewijl vaste en onveranderlijke beginfelen alle gelegen
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heidswetten onnoodig maken. Waarlijk, ik verbeelde mij,
dat Oranje zeker genoeg is van onze trouw , van onze lief
de , - dat de opofferingen , allerwege gebragt , te zeer van
onze onveranderlijke gezindheid getuigen , dan dat een' onvoorzigtig woord , een onbedachtzame uitroeping , met
fchavotftraf moet worden geboet. De kracht welke een
beftuur van de geregtsplaats ontleend is voor de troonen
meer gevaarlijk, dan alle zamenzweringen vanjefuiten of
Jakobijnen. Er beftaat in Europa eene zamenfpanning te
gen alle wettige regeringen ; de zamengezworenen zijn
noch llluminaten , noch Vrijmetftlaren , noch Carbona*
ro*s , het zijn de Koningen , die met , door of om hunne
Ministers , de Monarchijen zullen omverre werpen.
Vele nadeelen hebben maatregelen zoo als die, welke
de goedkeuring van negen en dertig leden der voormalige
tweede kamer erlangen ; bij de goeden brengen zij het
vertrouwen op hunne medeburgers aan het wankelen;
bij hen die minder goed gezind mogten zijn , vindt men er
nieuwe grieven in tegen het beftuur ; terwijl de Belgen er
met zekere zelfvoldoening op zullen verwijzen, en uit>
roepen: „aan Holland is het arreté-loi van 1 8 15 terug
gegeven, en door bedreiging van fchavotftraffen wordt
men er genoodzaakt om al wat het beftuur goeddunkt te
prijzen of te zwijgen !"
Die woorden alleen,. het arreté-loi is herfteld, hetftelfel van van Maanen drijft boven , gelegenheidswetten her
leven , zijn thans genoeg, om hen die nog aan het Hollandsch
beftuur waren gehecht , er van los te maken.
Goed, zeggen onze Staatsmannen, wij zijn vreemd aan
Belgiën geworden, wat gaat ons de meening der Belgen
aan; maar zij die zich zoo bitter omtrent den ftaat der open
bare meening in Belgiën hebben vergist , die fteeds eene
7
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onbeduidende factie hebben genoemd, wat de geheele
Natie was , die zoo wuft den raad van helderzienden heb
ben in den wind geflagen , kunnen zich die zelfde man
nen ook niet omtrent den geest van het Noorden bedrie
gen? Ja bewijst hunne gelegenheidswet zelve niet, dat
zij niet gerust, omtrent dien 'geest zijn?
Die eene Natie beoordeelt, naar het gevlei van hen,
die flechts getrouw aan de begrooting zijn , of naar de
taal van hen , die , den , helaas .' ook door het beftuur
gepredikten , regel , mens brood men eet , diens woord men
/preekt , aankleven , zal zich zeer bedrogen vinden.
Denk echter niet, dat waarlijk de geest der Natie flecht
zij; Neen, waarachtig neen! maar hij is niet zoo , als hij
zijn moest, hij is niet zoo, als het beftuur dien afschil
dert, zoo als gij en ik denzelveri wenfchen. Het altijd
wel begrepen eigenbelang dringt de Natie tot de grootfte
opofferingen. Een woeste hoop, die geene vrijheid,
geene milde inftellingen , maar verwoesting en plundering
aankondigt, bedreigt het land; behoud van goed noopt
de Natie tot de infpanning van alle krachten ; maar konde
dat eigenbelang onzijdig worden gemaakt, konde men aan
het volk behoud van lijf en goed verzekeren , konde men
aan het volk een vooruitzigt van vrijheid , rust en wel
vaart, des noods met opoffering van deszelfs zelfftandïgheid en onafhankelijkheid openen, te vergeefs, (men
bedriege er zich niet in) te vergeefs, zoude men dat
voik te wapen roepen.
Door fteeds de Monarchij op den voorgrond te ftellen ,
is het Vaderland op den achtergrond gedrongen, en nu,
nu alleen de geestdrift welke de liefde tot het Vaderland
inboezemt, buitengewone talenten zoude kunnen opwek
ken , buitengewone opofferingen zoude kunnen bevelen ,
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en de aloude geest van Oud Nederland zoude kunnen
doen herleven, nu vinden wij laauwheid en koele bere
kening, daar waar onze vaderen vurige belangftelling en
onbepaalde zelfsoppffering zouden hebben getoond.
Ziedaar de ware ftemming der Natie, zij verdedigt een
bouwvallig en flecht ingerigt buis, om dat het haar toch altijd
tegen regen en wind beveiligt , om dat het beter is een flecht
huis dan geen huis te hebben en MeUinet en Pontecoulant ,
Niellon en Kessel haar dreigen op fcraat te zetten ; maar
zij verdedigt hare woning niet als het erfdeel harer voor
ouders , die door hen opgetrokken , door volgende geflach
ten verbeterd en federt de laatfte vijftien jaren uit en in
wendig zoo wel is voorzien en verfraaid geworden , dat
men die woning voor geene andere zoude willen verruilen,
dat men er al zijn zin en alle zijne genoegens op heeft
gevestigd.
Zoo intusfehen had het kunnen zijn, zoo kan het nog
wezen, mits men raadplegende den geest destijds, bij
eiken wapenkreet een Itap voegt tot vestiging van een
wezenlijk vertegenwoordigend ftelfel; bij elke geldelijke
opoffering die men eischt, het fcherm ophaalt , waarach
ter tot nog toe den waren ftaat onzer financien is verbor
gen gehouden^ in een woord den ouden weg verlaat en
den volksgeest door milde beginfelen en milde inftellingen
opwekt. Door zoo te handelen , .zal men niet alleen in
het Noorden eigenbelang en vaderlandsliefde ter befcherming van goed, bloed en vrjjheid vereenigen, maar
men zal ook den Belg bitter doen gevoelen , wat hij ver
loren heeft, door zich te onttrekken aan een beftuur, dat
zoo wel de behoefte van den tijd weet gade te flaan en
op te volgen, en welligt zal dan het oogenblik komen, dat
hij geene opofferingen te groot zal achten, om weder
deelgenoot van zoo vele weldaden te worden.
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Ja, de gefchiedenis meldt in welk uiterfte gevaar, ons
voormalig gemeenebest zich bevond , in den jare 1672 en
nog eenige jaren daarna; — de gefchiedenis meldt, hoe
veeg dat gemeenebest ftond in den jare 1742: maar de
verheffing van Willem III op het eerfte en van Willem de
IV op het laatfte tijdftip , verzamelde en vereenigde wel
dra het vermogen, tot behoud niet flechts bij dèn be
dreigden ondergang, maar tot fpoedig herftel van het vo
rig aanzien en vermogen. Wanneer echter heeft men
hulp en redding gezocht op den weg die ten verderve
leidde? Onder het Ministerie der Heeren van Tets en
van Maanen, floeg alles ter verderve, als langs een hel.
lend vlak , waarop men de botzing van geringen tegenftand naauwelijks gevoelt , en het ftelfel dat zoo veel
ramps berokkende, zoude, onder voorwendfel dat kracht
dadige en nadrukkelijke maatregelen noodzakelijk zijn ,
eene nieuwe uitbreiding bekomen ! ! — krachtdadige en
nadrukkelijke maatregelen , niet tegen de ellendige muiterij,
die in fpijt van de groote meerderheid der bevolking, het
Zuiden aan de regering des Konings heeft ontfcheurd;
maar krachtdadige en nadrukkelijke maatregelen tegen het
Noorden, dat te zeer aan het regerend ftamhuis is ge
hecht , om de daden der Doorluchtige Telgen uit het ge
dacht van Oranje-Nasfau niet te durven beoordeelen en
veroordeelen , daar waar het geluk en de eer des lands
andere maatregelen hadden gevorderd. Laten zij kruipen
en prijzen en vleijen , die door de laagheden des oogenbliks, de feilen van het voorledene moeten doen verge
ten, wij die fteeds goed en bloed voor Oranje en Vaderland
veil hadden, en nog thans veil hebben, laat ons luide
en openlijk verklaren, dat wij tot heden te vergeefs naar
redding uitzagen, daar van waar de redding alleen moge
lijk blijft.
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Talkyrand de geestige en fcherpziende Talleyrand,
zeide aan Keizer Alexandcr , toen deze Vorst nog weifel
de tusfchen de Bourbons en Napoleon Buonaparte , „ Louis
XVIII est un principe ," even zoo vinden wij een beginfel van regering in den Heer van Maanen als Minister
van Juftitie , en in den Heer van Tets als Minister van
Financien , maar wij vinden in deze Excellentien , niet
het beginfel van een vast en krachtig ftelfel , dat aller
eenftemmige goedkeuring wegdraagt , dat met de ver
lichting van onzen tijd beftaanbaar is , dat ieder tot geest
drift ontvonkt, én de dagen van druk en rouw in dagen
van geluk en vreugde verandert. Die Staatslieden verte
genwoordigen een ftelfel , waardoor wij Belgiën verloren
en. het Oud, Vereenigd Nederland met roem en eer, ge
luk en voorfpoed voor altijd zal verliezen. Liefde tot
het Vaderland is de eerfte van alle burgerlijke deugden,
want uit haar vloeijen alle andere voort; hare eifchen
zijn heilig, hare regten onvervreemdbaar, haar invloed,
haar kracht, haar vuur gaan die van alle andere betrek
king oneindig te boven. Maar die liefde is niet het ge
voel hetwelk de arme Groenlander in onze befchaafde
maatfchappijen overgevoerd, te midden van de gemakken
en den overvloed doet fmachten naar zijne eeuwige ijs
en fnéeuwvelden , naar zijn beerenveten traan. Die liefde
is niet het gevoel waardoor de Esquimo en de Vuurlander zijne armoede en ellende voor onzen overvloed en
weelde niet wil verruilen. Neen, die gehechtheid aan
den vaderlijken grond , die louter uit de zinnelijkheid ge
boren fchijnt, is den naam van deugd niet waardig. Wij
hebben dezelve welligt met de meeste dieren gemeen ; en
zeker wordt zij even fterk bij de ruwfte en onbefchaafdfte als bij de edelfte volksftammen aangetroffen. Neen
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ik wil geene vaderlandsliefde , dan die in de dankbare
erkentenis van maatfcbappelijke zegeningen haren oorfprong heeft , en ik zoude den grond niet beminnen , die
mijne vroege jeugd zag ontluiken , wanneer ftaatkundige
en maatfcbappelijke inftellingen aan het land onzer ge
boorte opgedrongen , voor de Natie onteerend , voor de
menschheid vernederend waren. Een verftandig staatsman
zeide mij dezer dagen , dat het al of niet voortduren van den
Belgiefchen opftand, minder afhankelijk is van den oor
logskans te Antwerpen-, of waar meerder het zwaard is
getrokken, dan wel van de gebeurtenisfen in het rustig
en vreedzaam 's Gravenhage ; en in dien zin, wordt de
aanneming eener wet waarbij de fpeciale geregtshoven van
Napoleon gunftig affteken , meer noodlottig dan een
verloren veldflag; in dien zin wordt elke maatregel ftrijdig met het doel van den ftaat en de behoeften van on
zen tijd, meer-te betreuren dan de val der fterkfte ves
ting. — Moge Oranje v/aken en handhaven en Nederland
overwinnen met roem, of vallen met eer!
Hier eindig ik , mijn vriend en laat het aan u over of
gij ons gefchrijf openbaar wilt maken ; reken er intusfchen op , dat onze taal aan velen niet welgevallig zal
zijn , want onbekwaam , om de waarheid te verbloemen
en vreemd aan vleijerij, kennen wij reeds de toepasfing
van het: Obsequium amicos, veritas odium parit. — Vale,
Uw Vriend ,
B.
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Er is , na onze laatfte brieven , mijn .Vriend ! zoo veel
voorgevallen , dat den ftand der zaken heeft veranderd',
dat ik het niet ondoelmatig oordeel nogmaals de pen op
te vatten, om, afgaande op bekende feiten, met opzijde
ftelling van vvenfchen , die ten minfte thans voor^het te
genwoordig oogenblik niet te verwezenlijken zijn , zoo
mogelijk eenig licht over onzen toeftand te verfpreiden ,
en eenige middelen van redding aan te wijzen.
r:
De ftaat van Noord-Nederland of der Vereenigde Ne
derlanden toch is van dien aard, dat elk, die meent eenige
kennis van dezelve te hebben, en, eenige nuttige wenken
te kunnen geven ten aanzien van hetgeen ten behoeve
derzelve behoort te worden gedaan , niet langer zijnemeening moet verbergen. Zonder verdere vooraffpraak korae ik dan ook ter zake.
De fcheiding van Noord- en Zuid-Nederland /be'ftaat.
Het Koningrijk der Nederlanden is ontbonden. DeGrondwet van dat Rijk is vernietigd. Weinige woorden zijn er
noortig om deze drie Hellingen te ontwikkelen,. .
Ik flrel mij voor , in de eerlïe plaats , die drie punten
aan te dringen, daarna den wettelijken en zedelijken toe
ftan d van Noord-Nederland open te leggen, om eindelijk
i

de middelen aan te wijzen , welke kunnen ftrekken , om
den ftaat der Vereenigde Nederlanden op zoodanige grondflagen te vestigen , dat hij voortaan inwendige eensgezind
heid en naar buiten werkende zelfftandigheid vereenigt.
De fcheiding van België en Noord Nederland beftaat ,
en ingevolge de verklaring door' de Staten Generaal der
Nederlanden afgelegd , en door het gedrag der Mogend
heden , en door de alom uitgedrukte begeerte der Natie ,
zoo wel in het Zuiden als in het Noorden.
De verklaring der Tweede Kamer van de Staten Gene
raal , in der tijd nog beftaande uit afgevaardigden van het
Noorden en het Zuiden, behoeft geene toelichting. Schei
ding was de begeerte der meerderheid ; fcheiding was het
befluit dier Kamer.
De Mogendheden hebben , op het verlangen van den
Koning der Nederlanden , een Congres bij een geroepen ;
aan hetzelve is de vraag voorgefteld : of de tractaten van
1815 behoorden te worden gehandhaafd, dan wel, of
met terzijdeftelling dier verbindtenisfen , door eene fchei
ding van Noord- en Zuid- Nederland, de vrede en rust
van Europa niet voor alles moesten gelden ? In Engeland
heeft zich weldra de volksmeening zoodanig geopenbaard,
dat er aan geene handhaving der ftelfels van restauratie ,
legitimiteit , autokratie , en wat dies meer zij , was te
denken.
Wellington, het hoofd van het Engelsch Ministerie, die
perfoonlijk moest hechten aan hetgeen in 1815 was be
paald-, heeft zich genoodzaakt gezien zijne meest gelief
koosde denkbeelden op te offeren , en heeft niet geaar
zeld in onderhandeling te treden met eenen afgevaardig
den van het tijdelijk beftuur van België.
In Engeland, waar geene affcheiding denkbaar is tus-
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fchen de gevoelens van den Minister als burger en als
ftaatsman , konde , na dergelijke handelwijze , het Minis
terie , dat beurtelings de maatregelen van Viltyle , van
Martignac , van Poügnac , en eindelijk van la Fayette ,
had goedgekeurd, niet blijven beftaan.
Dat Ministerie viel , en werd vervangen door mannen ,
die de milde beginfelen, welke van dag tot dag meer veld
winnen , zijn toegedaan. Van dat oogenblik af, was er
aan geene _ tusfchenkomst hoegenaamd, in de. zaken der
Nederlanden, meer te denken. Van de eene zijde hijschte op het vaste land van Europa , Frankrijk, de vaan der
vrijheid , dat is , der gelijkheid van allen voor de wet , der
medewerking van allen in de belangen van het land en
van eene verantwoordelijkheid op elk die zich met «ene
openbare bediening belast; van de andere zijde, hecht
te zich het magtig Brittanniè aan die beginfelen, ftond
voor, niet alleen wat den vreemden betrof,' het denk
beeld van non interventie , maar wilde daarenboven ook
bij zichzelve de denkbeelden van den tegenwoordigen tijd
in toepasfing brengen , door eene Parlementaire hervor
ming daar te ftellen, en als een goed huisvader, de be
langen van den Staat te behartigen , door bezuinigingen ,
welke zoo wel de oogenblikkelijke belangen van het
volk, als de voortdurende belangen van den Staat, ge
biedend vorderen.
Deze toeftand van Frankrijk en Engeland heeft, on
danks de tegenkantingen ,van ingewortelde misbruiken,
een' beflisfende invloed op alle de Staten van Europa,
maar in het bijzonder op den Staat der Nederlanden , wel
ke in zoodanige gisting is , dat de rust van Europa daar
mede op het naauwst is verbonden.
Het Congres, te Londen bijeen geroepen j, heeft ook

met de daad de onafhankelijkheid van België , althans zij
delings , erkend. Het heeft een wapenftilftand , of ten
minde , eene opfchorfing van vijandelijkheden aangedron
gen, welke genoegzaam bewijst, dat de Mogendheden,
het koste wat het koste, de rust- van Europa willen be
waren , en zich zeker tegen de fcheiding van Noord- en
Zuid-Nederland niet gewapenderhand zullen verzetten.
Het is waar, er zijn Mogendheden, die nog de ftrek
king der meening van de grootfte menigte niet begrijpen,
en dezelve, ware het mogelijk, nog zouden willen on
derdrukken. Maar hun eigenbelang, het behoud van den
Staat dien zij befruren , noodzaakt hen den wil van Enge
land en Frankrijk te eerbiedigen.
Pruis/en, Rusland en het onverzetbare Oostenrijk wa
penen , trekken hunne legerbenden daar waar het gevaar
3ulks vordert, te zamen. Maar die Mogendheden, of
Jiever de befhmrders derzelve, mogen zich gelukkig ach
ten, indien zij den ftaat van, zaken , zoo als die ten hun
nent is, behouden.
Velen zijn er in het weinig zamenhangend Rijk van den
Koning van Pruis/en, die gedenken aan de toezegging
in 1813, aan het in nood zijnde Vaderland, gedaan, en
aan de fchrale wijze waarop die beloften zijn nagekomen.
Rusland herinnert zich hetgeen na den dood van Alexr
ander in 1825 is voorgevallen, en denkt te zeer aan dé
uitgebreide takken, welke de zamenzwering van dien
tijd door geheel Rusland had, om zich door geweld van wa
penen tegen de leus eener billijke vrijheid te verzetten.
Rusland mag daarenboven gedachtig zijn, dat het oor
logzuchtig en moedig Polen , wanneer al de tegenwoor
dige öpftand door geweld van wapenen zal wezen be
dwongen , dan toch altijd in het toekomende alleen dan

de kroon door eenen Rusfifchen Monarch , met gelaten
heid zal zien dragen , wanneer het naar wettelijke en
milde beginfelen zal worden beftuurd.
Oostenrijk heeft iets eigenzelvigs, hetwelk genoeg
zaam is, om het als een' zelfftandigen ftaat te behouden.
Maar aan de eene zijde vergt Hongarije , dat de Keizer
van Oostenrijk vrijheidlievende beginfelen aldaar in toepasfing brenge ; van de andere zijde zuchten de Italiaansche ftaten onder het juk van Metternich, en wachten
Hechts een gefchikt oogenblik, om zich van de ketenen
der Weener Camarilla los te maken.
,
Hoe zouden nu deze drie Mogendheden in dergelijken
toeftand , er aan kunnen denken , om tegen het levenvol
Frankrijk en van kapitalen over vloeijend Engeland den
krijg te voeren ?
Canning, de onvergetelijke en onvergelijkelijke Canning
heeft het gezegd; ik ontrol de vaan der vrijheid, dat is,
die van gelijkheid van allen voor de Wet, en van eenen
wetfelijken Staat in geheel Europa, en geheel Europa is
met mij.
^
Indedaad heeft dan ook aanvankelijk al hetgeen het Con
gres' van Londen, dat zijn de diplomaten van alle groote
Mogendheden, verrigtte , alleen geftrekt, om te. erken
nen eene affcheiding tusfchen Noord- en Zuid «Neder
land tot behoud van den vrede in Europa.
En wat is nu het gedrag van Noord- en Zuid Nederland zelf? Dit weegt meer, dan de invloed der overige
Mogendheden, want het is bewezen, dat het kleinfte
volk , vol van volkgeest en burgerzin aan de grootfte mag
ten wederftand kan bieden— België heeft het eerst den
kreet der fcheiding doenhooren: Noord -Nederland heeft
er met geestdrift aan beantwoord. Ik heb reeds gezegd ,
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dat de Staten Generaal der beide afdeelingen van de Ne
derlanden de fcheiding hebben uitgefproken : maar ik zoek
minder den geest eener natie in eene vertegenwoordi
gende vergadering, door trapsgewijze Verkiezingen bij
eengeroepen, dan in zaken en daden, welke niemand kan
loochenen.
Tegen wien heeft België de wapenen opgevat? Minder
tegen het regerend huis van Nas/au , dan tegen NoordNederland; minder tegen den perfoón des Konings, dan
tegen Noord - Nederlandfche meeningen; het zijn minder
de regten, die het regerend huis zich aanmatigde, welke
België in opftand bragten; maar het was het denkbeeld,
dat Noord Nederland te veel zijnen invloed deed gelden;
dat de geliefkoosde neigingen van Noord -Nederland die
van België verdrukten.
Van de andere zijde , was het er verre van daan , dat
het Noorden in alles inftemde met hetgeen het beftuur
ontwierp; vele grieven zouden Noord -Nederland hebben
jngebragt, indien de kreet uit het Zuiden opgegaan , het
zelve niet had genoodzaakt, zich naauvver en naauwer
aan het beftuur te hechten.
Bezuiniging in de huishouding van Haat , vrijheid van
handel , aanmoediging van het zeewezen , en vele an
dere onderwerpen zoude het Noorden' met kracht heb
ben gevorderd. Maar het vreesde het beftuur in zijnen
gang te belemmeren, en zweeg, of zelfs keurde menig
maal goed, wat het indedaad verwerpen en beftrijden moest.
Naauwlijks was intusfchen' de fcheiding daar, of het
deed zijne wenfchen hooren, en toonde nu door het te
wapen loopen , niet om het Koningrijk der Nederlanden te
verdedigen , maar om den grond van de oude vereenigde
Nederlanden te befchermen , en om te herkrijgen zijne

">

oiide zelfftandigheid , daarvoor, maar ook daar voor alleen
alles te willen opofferen.
Voorbijgaande weifeling , geboren uit verkeerd ont
worpen maatregelen ten aanzien der financien , bewijst
hier tegen niets. Misnoegen of vooringenomenheid tegen
dezen of genen Minister kunnen .hierbij al mede in aan
merking komen. Vrijwillige opoffering en algemeefie
goedkeuring eener gedwongen' leening, bewijzen echter
genoegzaam , wat de natie over had tot behoud van hare
zelfftandigheid , en dragen de blijken van de begeerte ,
om die zelfftandigheid te handhaven , al ware het ook ,
dat door het beftuur aanvankelijk tot hetzelfde einde ver
keerde middelen waren gebezigd. .
Alles bewijst dus , dat de fcheiding van Noord- en ZuidNederland , althans voor het tegenwoordige , beftaat , zoo
wel door den uitgedrukten wil van wijlen de wettelijke
vertegenwoordigers van die landen , als door de toeftemming der Mogendheden en de blijkbare begeerte der beide
volken.
Ware het hier mijne bedoeling in het afgetrokkene, de
vraag der fcheiding te befchouwen; ik zoude mij noch door de
meening der gewezen StatenGeneraal, noch door die der Amfterdamfche koopmansbeurs van mijn gevoelen laten aftrek
ken. Ik geloof, dat de vereeniging van Noord- en Zuid- Ne
derland innig had kunnen zijn. Ik geloof , dat wanneer men
- de geliefkoosde neigingen der beide deelen van het fchoone
Rijk der Nederlanden, met beleid had weten te ontzien,
geene fcheuring thans zoude beftaan , en dat de vereeni
ging , tot gemeen welzijn had kunnen ftrekken. Ik wil
niet ontveinfen , dat de kroon dier Nederlanden op het
hoofd van een lid uit het Huis van Oranf'e, mij een middel
fcheen om aan dien Staat eenen rang onder de Mogend
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heden te verzekeren , welke tot behoud van de rust van
Europa , en tot opwekking van nationalen trots voor elk
ingezeten van dat Rijk, konde ftrekken. Maar wenfchen ,
befpiegelingen en neigingen moeten wijken voor feiten;
en de fcheiding , ik meen het te hebben aangetoond, beftaaf althans voor het eerstvolgend tijdperk.
De vraag wordt derhalve nu : welke is de wettelijke en
ide redelijke toeftand van het getrouw gebleven NoordNederland, en welke zijn de middelen om dat Rijk zoo
danig te vestigen , dat het inwendig eendragtig zij , en
uitwendig eerbied inboezemt? Tot de beantwoording
-dier vragen ga ik nu over.
Het Koningrijk der Nederlanden is ontbonden. Het
zelve beftond door de vereeniging der Vereenigde Neder
landen met Braband, Luikerland en het Groot-Hertog do n Luxemburg.
Voor die vereeniging was er zoodanig Koningrijk niet.
Door de vereeniging is het ontdaan. Met de affcheiding
is het vervallen.
Niemand kan met redelijkheid hieraan twijfelen. Er
was een Souvereine Staat der Vereenigde Nederlanden ;
er waren gewesten , voormaals aan andere Rijken behoorende, daarna met Frankrijk vereenigd; deze gewesten
waren door het gewapend Europa ingenomen , en er was
een befluit van dat gewapend Europa , dat die laatfte ge
westen geen deel van Frankrijk meer zouden uitmaken.
Zij werden met de Vereenigde Nederlanden , onder het
Koninklijk gezag van het Huis van okanje, een en de
zelfde Staat, een en hetzelfde Rijk met de Vereenigde
Nederlanden; dat Rijk is ontbonden.
Het eerfte gevolg van deze ontbinding is noodwendig
de vernietiging der Grondwet , voor dat Rijk ontworpen
cn door hetzelve aangenomen.
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Wij treden hier niet-in het onderzoek , in hoe verre die
Grondwet voor België immer heeft kunnen verbindend
zijn. Zij is nageleefd ; zij beftond ; zij heeft ten deele
gewerkt , maar door de affcheiding beftaat zij niet meer.
Om dit laatfte aan te toonen behoef ik flechts een oog
in die Grondwet zelve te flaan. Art. / en 2 bevatten de
zamenftelling van het Koningrijk der Nederlanden, reeds
boven door ons omfchrevm. Een ieder kent genoeg de
bepalingen van deze artikelen , dan dat ik mij , bij eene
opfomming der onderfeheidene Provincien , waaruit het
grondwettig Koningrijk beftond, behoef bezig te houden.
Alles is , naar aanleiding van den ftaat van dit Rijk , ingerigt. Bij art. 30 is het inkomen van den Koning, in
evenredigheid van het Rijk aan het hoofd waarvan hij
ftond, geregeld en bepaald. Bij art. Sa is de inhuldiging
van denzelven , beurtelings in Noord-ÖJederland en in Bel
gië vastgefteJd. Bij art. 7/ is er een Raad van State opgerigt , waarvan de leden uit de onderfeheidene deelen ,
bij art. 1 en 2 opgefomd, zooveel mogelijk moesten wor
den gekozen. Bij art. yg is de zamenftelling der verga
dering van de Staten Generaal uit de onderfeheidene Pro
vincien geregeld, en bij art. tor is dien overeen komftig
vastgefteld, dat deze vergadering, op dien voet bijeen gebragt , geen befluir konde nemen , ten zij meer dan de
helft der leden tegenwoordig ware.
In de daad elk , die onbevooroordeeld den ftaat van za
ken na de affcheiding overweegt , vindt in deze bepalin
gen een overtuigend bewijs , dat na de ontbinding van
het Koningrijk der Nederlanden, er geene wettige verga
dering van volks-vertegenwoordigers meer beftaat.
Art. ijó , bepalende de zamenftelling van den Hoogen
Raad , en art. 202 , hetwelk de benoeming van de alge
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meene Rekenkamer regelt, bij welke beide artikelen i&
vastgedeld , dat de leden dezer ligchamen zoo veel mo
gelijk uit alle Provincien van het Koningrijk der Nederlan
den moeten worden gekozen; beide deze artikelen, zeg
ik, toonen met vele andere, dat, na de ontbinding van
dat Rijk , in een' wettelijken zin , de Grondwet der Ne
derlanden is vernietigd.
jPver dit onderwerp is dan ook een ieder zoo het fchijnt
van hetzelfde gevoelen. Allen begrijpen althans de nood
zakelijkheid der vestiging eener nieuwe llaatsregeling; en
zoo de natie met gelatenheid en onderwerping aanziet,
wat thans door den Koning en de Leden der Staten Geheraal uit de Noordelijke Provincien wordt vastgefteld , is
zulks alleen , omdat men liever behoudt de fchaduw van
eene vertegenwoordiging, dan een Dictatoriaat te verkrijgen.
Maar te beweren , ik heb het reeds vroeger gezegd , de
Grondwet werkt, voor zoo ver zij werken kan; hetgeen
niet in toepasfing kan worden gebragt , flaapt , en er is
voor het Noorden , door vereeniging van Koning en Ver
tegenwoordigers , een op den duur beftaanbare wetgeven
de magt ; dit ftrijdt met de waarheid , en met den waarachtigen wil Van het .verlichtfte deel der Natie. Zij die
dit dwaalbegrip voorftaan , gaan van een valsch ftandpunt
uit, zij zeggen: de opüand en afval van een of meer Pro
vincien kan regtens niet tot ontbinding der inftellingen
leiden; maar dit is de Haat niet waarin wij verkeeren ;
Noord-Nederland heeft toch de affcheiding erkend, het
heeft zijne zonen opgeroepen ter verdediging alleen van
den oud vaderlandfchen grond, het heeft de Belgen uit
zijne veitegenwoordiging en van zijn beftuur geweerd, en
dus de fcheuring en ontbinding van het Rijk helpen voltooijen , en er is alzoo aan geen' tijdelijken afval of plaatfelijken opftand meer te denken. Herinner n ook het konink-
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lijk befiuit omtrent het Groot Hertogdom Luxemburg, en
beflis of met fchijn van rede kan worden beweerd, dat de
grondwet van 1815 nog is verbindend gebleven?
Ik meen dus genoeg gezegd te hebben , om aan te toonén , dat Noord-Nederland thans mist een wettelijken
ftaat van zaken. Ik ga nu over om den zedelijlren toe
ftand van het land befchouwen.
Die ftand van zaken is niet zoo als die was onder onze
voorvaderen, toen zij zich van het Spaanfche juk hadden
vrij gevochten. Toen voelde zich de Natie vol van jeug
dige kracht. Toen wist zij en had zij ondervonden, dat
, men, met een* vasten wil en metbereidvaardigheidom alle
opofferingen te brengen , aan de grootfte magt weerftand
konde bieden. Europa was verftomd over de ftoutmoedigheid der Nederlanders , en het vreesde den leeuw , die
zoo zeer de kracht zijner klaauwen had doen gevoelen.
Die toeftand gaf de overtuiging aan de Natie , dat zij konde ,
wat zij ernftig wilde. Die toeftand boezemde eerbied en vrees ,
in aan elk die geneigd mogt zijn Nederland aan te vallen.
Thans , helaas ! verkeeren wij in geheel andere omftandigheden; Europa heeft België aangezien, als of het met
Noord-Nederland vereenigd, onder het harde juk van
Noord-Nederland was gebragt.
België is den opftand begonnen. België heeft weerftand
aan onze krijgsbenden geboden. België heeft den fchijn
van- zien' van ons vrij gevochten te hebben; en wij heb
ben den fchijn van magteloos te zijn geweest om België/
te bedwingen.
Het gevolg hiervan is , dat Europa ons kracht en be
leid ontzegt. Al hetgeen tot dus verre en na den afval
is voorgevallen ; met welke kracht Noord-Nederland in
deze oogenblikken zich ook heeft ontwikkeld , weegt niet
in de beoordeeling van Europa over Noord-Nederland.
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Een ongelukkige aanval op Brusfel is beproefd ; daar
na van voet tot voet terug gedrongen , heeft het den
fchijn als of Noord- Nederland zich gelukkig mogt reke
nen, dat België, zonder beftuur, zonder zelfftandigheid,
en voornamelijk 'zonder geld, geene poging doet om ook
een' inval in Noord-Nederland te wagen.
Ik wil hier niet opfommen, hoe zeer de begeerte van
het regerend Huis van Oranje, om België onder zijn ge
bied te houden (eene begeerte waarin ik deel), en van de
andere zijde , de uitgedrukte wil van den handelftand in
Noord-Nederland, om op zich zelven te ftaan , hebben
zamen gewerkt , om krachtvolle maatregelen , 't zij die
ftrekken om met geweld te bedwingen , of door redenen
te overtuigen, tot dus verre nutteloos te maken. Maar
ik moet doen opmerken , dat de geheele gang van zaken
heeft geftrekt, om inwendige moedeloosheid te doen ontftaan , en om uitwendig ons aan vernedering bloot te
(tellen.
Gaarne erken ik , dat het regerend Huis zich in moeijelijke omdandigheden heeft bevonden ; en hoezeer ik , van
den aanvang des opftands in België, andere maatregelen
had verlangd dan die genomen zijn , zoo wensch ik echter
van welke zijde men ook de zaak befchouwt , voor eeuwig
uitgewischt te zien den blaam , die onbedachtzaamheid of
kwaadwilligheid , op de Leden van het doorluchtig Huis
van Oranje zouden kunnen werpen. Een ligtvaaftig oor
deel van de daden van anderen is altijd ongepast en on
geoorloofd. Een ligtvaardig oordeel zoude hier dubbel
ongepast en ongeoorloofd wezen, daar de drijfveren en
beweegredenen der handelingen onbekend zijn. Het bes
te en edelfte beiluit kan tot verkeerde maatregelen aan
leiding geven, en dikwerf deed een enkel onvoorzigtig

tl

13
woord de verheven' waarde van eene fiere daad misken
nen.
Oranje en „Noord-Nederland behooren innig verbonden
te blijven , of het is met onze onafhankelijkheid gedaan.
Maar des niet te min behoort men zich niet te ontvein
zen , den wezenlijken ftaat van zaken ook in het Noorden.
Ook daar gedenkt men het ge'.egenheids befluic van 1815.
Ook daar gedenkt men. de toepasfing van dat belluit in
1827 en 1828. Ook daar gedenkt men de invoering der
conflicten , bij Koninklijk belluit. Ook daar gedenkt men
de boodfchap van 11 December 1829, heilloozer herinne
ring. Ook daar brengt men zich voor den geest de maat
regelen omtrent de finantien genomen, en niet minder die
omtrent het onderwijs.
Noch vrijzinnigen , of zoo a!s men ze gewoonlijk noemt ,
liberalen, noch Katholijken , vergeten de befluiten van
1825; en beide keuren eenflemmig af den maatregel ter
dier tijd genomen , dat men aan het vaderlijk welbehagen
de bevoegdheid ontnam om de kinderen buiten 's lands in
de voorbereidende wetenfchappen te doen onderwijzen.
Ontveinzen wij het ons niet : de leerftellingen omtrent
eene magt boven en buiten de Grondwet, hebben eenen
diepen indruk gemaakt op de gemoederen, ook van een
groot deel der Noord-Nederlanders.
In der tijd heeft men zich verwonderd over de vereeniging der liberalen en katholijken in het Zuiden. Men
heeft die .vereeniging als monsterachtig uitgekreten. Ik
beoordeel ze niet. Maar dit weet ik , dat een beftuur
zich te vergeefsch in befpiegelingen verdiept, wanneer
zaken fpreken.
De vereeniging der liberalen en der katholijken was in
België het verbond der zwakken tegen den fterke ,
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en eene dergelijke coalitie zal zich alrijd vertoonen wan
neer de zwakkeren aan misbruik van magt kunnen den
ken. De leerlingen van Voltaire vereenigen zich gerede
lijk met de navolgers der Bonifaciussen en der Gregoriussen, wanneer beider belang de beftrijding van een' gemeenfchappelijken vijand vordert , en het is flechts na de
overwinning dat de beide geallieerden de wapenen tegen
elkander keeren. De gefchiedenis levert vele voorbeeld
den van dergelijke monsterachtige verbonden, die niets
gemeens hadden dan den haat tegen eene derde overweldi
gende mogendheid. Wij zien thans in Ierland, eene vereenigiog der Orangemen en der katholieken. Mirabile dictu!
Men wachte het oogenblik niet af, dat zich in het
Noorden hetzelfde vertoone wat in het Zuiden beftond,
en al waren mijne woorden die des roepende in de woestijne, des niet te min moet ik zeggen, dat op het tegen
woordig oogenblik noch liberalen , noch katholijken , gerust
zijn omtient den loop der zaken in Noord-Nederland.
En geen wonder voorwaar ! want alom heeft men den
geest van het Zuiden aan het Jefuitisme of aan het Jacobisme toegefchreven. Altijd heet het eene factie , welke
zich tegen het beftuur verzette , en de voorftanders der
regering hebben fleeds meer da*n door bondige redene
ringen met deze namen de oppofitie beftreden.
Het gevolg dezer wijze van befchouwing van het
beftuur is noodwendig, dat men eene vijandelijkheid heeft
meeren te befpeuren bij de regering tegen al wat men
noemt katholijk en liberaal; en er heeft weinig aan ont
broken , of men zoude van den droevigen burgeroorlog
welken wij beleven, een oorlog van beginfelen ofvan re
ligie hebben gemaakt.
De fland van zaken in het Noorden is dus van dien
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aard , dat de grootfte menigte wel afkeerig is van den opftand in l>elgië; wel alle krachten wil infpannen om te
behouden wat te behouden is; maar toch mist die eendragtige verknochtheid aan de regering, welke alleen
een' zekeren waarborg oplevert voor het duurzaam be
houd van den Staat.
Ik meen hiermede genoegzaam te hebben gefchetst,
want indien ik in bijzonderheden wilde treden , zoude ik
een boekdeel kunnen vullen van den zedelijken toeftand
van Noord-Nederland.
Ik moet nu onderzoeken wat er in dezen wettelijken en
zedelvjken ftaat van het land te doen valt , om die eendragt te fcheppen , welke ons inwendig gerust , uitwen
dig fterk kan maken.
Ik ftel voorop , dat de geest eener natie zijnde opge
wekt, dat een volftrekt punt van vereeniging zijnde daargefteld, als van zelven inwendige rust en ontzag ten aan
zien der vreemden wordt geboren.
Om daartoe nu te geraken baten weinig gelegenheidswetten , zoo als men onlangs heeft ingevoerd ; derzelver
werking is uit den aard of geheel plaatfelijk of nietig. '
Zij geven geene kracht. Zij ftroken niet met een natio
naal beftuur , en zij hebben zeker dit nadeel , dat de
vreemdeling den Staat wankelbaar befchouwt die van de
zelve moet gebruik maken.
Neen ! wanneer een maatfchappelijk verdrag is uiteen
gerukt , dan is er voor den Vorst flechts één middel het
welk fterkte geeft, dat is, zich te werpen in de armen
van het volk. Elk conftitutioneel Monarch die zich ,
zoo als hier, toevallig in den toeftand bevindt , dat de
beftaande Grondwet niet meer werken kan , is altijd geregtvaardigd wanneer hij een beroep op het; volk doet.
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Daardoor behaalt hij een dubbel voordeel: van de eene
zijde vereenzelvigt hij zich met de natie die hij beftuurt
omringt zich met alle de krachten welke die natie kan
bijeen brengen , en toont hij een bepaald vertrouwen in
dezelve te ftellen. Van de andere zijde , is hij het niet
meer alleen, die tegenover de vreemdelingen ftaat, maar
is het de geheele natie met hem.
Het doet mij leed , dat ik eenigermate moet verfchillen
met eenen ftaatsman , wiens denkbeelden ik anders op
hoogen prijs ftel. Ik bedoel den Graaf van hogendorp,
een man, die aan het hoofd ftaat der redelijke vrijzinni
gen in de Vereenigde Nederlanden , en wiens naam alleen,
na hetgeen hij voor het Vaderland heeft gedaan , een niet
onaanzienlijke kracht aan zijne gevoelens mededeelt.
De edele Graaf meent , dat eene dubbele Kamer van de
thans bedaarde Staten Generaal, eene nieuwe ftaatsregeling zoude kunnen tot ftand brengen. Na hetgeen wij
boven hebben gezegd omtrent de onbeftaanbaarheid van
de tegenwoordige Kamer , lijdt het inderdaad geen twijfel ,
of eene dubbele Kamer zoude hetzelfde beginfel van on
wettigheid medebrengen.
De Graaf van Hogendorp fchijnt dan ook in het midden
te laten , of eene oproeping van ftemgeregtigden niet nood
zakelijk zoude zijn , en ik meen , dat eene enkele aan
merking voldoende zal zijn, om. elk, die van een tegenovergefteld gevoelen mogt wezen, van die noodzake
lijkheid te overtuigen ; en deze aanmerking is , dat alleen
door de Natie zelve , aan het hoofd van den Staat die
kracht en medewerking kan worden gegeven , welke nood
wendig wordt vereischt , om met de daarftelling van
nieuwe inftellingen den nationalen geest , volksgeest of
burgerzin , of hoe men het anders noemen wil , op te
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wekken , en om onmisbare hervormingen , waardoor ve
ler belangen zullen worden gefchokt, in te voeren.
Ik heb nu aangewezen den wettelijken en zedelijken
toeftand der Natie , en eindelijk doen opmerken, hoe de
geest derzelve kan worden opgewekt, en jk zoude nu
moeten onderzoeken, welke inftellingen Noord -Neder
land voor het vervolg behoeft. Alvorens ik echter daar
toe overga, moet ik mij nog de aanmerking veroorloven ,
dat hoe kleiner eene natie wordt , hoe meer zij affteekt
bij magtige naburen, hoe meer het noodzakelijk is, dat
elk ingezeten voldaan zij van den toeftand, waarin het
land zich bevindt, en dat een ieder daaraan iets meer
hechte dan wel aan zijn materieel en Hoffelijk belang. In
een klein en krachteloos land, moet men uit den aard der
zaak, zoo vele teleurftellingen ondervinden, zoo vele
vernederingen verduren, dat het daar, meer dan elders
noodzakelijk is , dat men binnen 's Lands eene vergoeding
vindt voor hetgeen de buitenlandfche ovtrmoed doet lijden.
De mensen in de maatfehappij is even als in zijne bijzondere betrekkingen, gehecht. aan neigingen, misfehien
wel aan vooroordeelen, en bij de regeling derhalve van
een maatfchappelijk verdrag, moeten die neigingen, zelfs
die vooroordeelen meer of min worden ontzien.
De gefteldheid van eene natie ten dien opzigte hangt
vooral in den tijd , waarin wij leven , veel af van hetgeen
elders plaatsgrijpt, en men 2oude een' groven.misftap
begaan , bij het vastftellen van maatfchappelijke inftellin
gen , wanneer men over het hoofd zag, hetgeen bij nabu
rige volken ten aanzien dier inftellingen is verordend.
De Graaf van hogendorp heeft met groote trekken
de beginfëlen aangeteekend , waarop eene nieuwe grond
wet behoort te worden gevestigd.
»#
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Ik kan mij daarmede groótêndeels vereenigen; maar ik
meen echter eenige punten in overweging te moeten ge
ven , welke naar mijn inzien , tot vestiging van een ftevig
Staatsgebouw , op hechte grondzuilen gevestigd en ge
heel op nieuw opgetrokken , noodzakelijk zijn.
Het eerfte, hetwelk bij mij in aanmerking komt, is
eène nieuwe verdeeling van het grondgebeid. Niemand,
die de kaart van Noord -Nederland voor zich legt , zal
daarop vinden eene zoodanige verdeeling van Provincien
en arrondisfementen , als de natuur van het land en de
loop der rivieren fchijnen aan te wijzen. Hierin eene ver
andering makende zal men veel kwaads voorkomen. Men
zal. meer d«i band van het geheele Rijk toetrekken, en
vooral dei! nadeeligen provincialen geest vernietigen.
Ik weet, dat de uitvoering van dezen mijnen wensch
aan moèijelijkheden onderhevig is; en ik breng denzelven
dan ook alleen bij , ter overweging*
Maar er is een punt van het hoogfte belang , hetwelk
ik niet onopgemerkt kan laten , en dit beftaat daarin ,
dat het getal der vertegenwoordigers behoort geëvenredigd te zijn , aan het getal der kiezers.
Ik omhels geheel en al het denkbeeld van den Graaf
van Hogendorp , om te hebben eene onmiddelijke verkie
zing voor de Staten Generaal, voor die der Departemen
ten of Provinciën , en voor de Stedelijke Befturen. Had
den wij regelregte verkiezingen gehad, de Belgifche om
wenteling had het fchoone rijk der Nederlanden niet ver
nietigd , en de eer van Vorst en Volk ware bij den
vreemde niet zoo deerlijk op het fpel gezet.— Zonder re
gelregte verkiezing, is er geene ware vertegenwoordiging;
zonder dezelve is het onmogelijk om dien volkgeest opte wekken, welke volftrekt wordt vereischt, tot inftand

v
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houding van de onafhankelijkheid van Noord - Nederland.
Ja , ik durf gertistelijk verzekeren , dat bij het behoud van
trapsgewijze verkiezingen, zich bij het jeugdige, dat is
het krachtigfte deel der Natie , een tegenftand (oppofitie)
zal ontwikkelen , welke niet tijdig ingewilligd den grond
zoude doen fchudden.
/
Onmiddelijke verkiezingen moeten er , 't zij vroeger , 't zij
later komen, en het getal der verkozenen moet geëvenredïgd zijn aan het getal" der ftemgeregtigden, want eens
vooral te bepalen, Holland^zzl as vertegenwoordigers en
Zeeland er Hechts 4 hebben, dat is, de gebeurtenisfen
vooruitloopen , en voors'hand klagten doen geboren wor
den, welke op regt en billijkheid zullen zijn gegrond.
Neemt een landfchap in bevolking , in handel of in
fabrijkwezen toe; neemt een ander daarin af, dan behoort
de vertegenwoordiging daar naar gewijzigd te worden, in
dien men dus eene vlottende vertegenwoordiging inftelt , geëvenredigd naar bet getal van hen , die eene bepaalde fom
in de belastingen betalen en hierdoor kiezers kunnen zijn ,
dan heeft men voortdurend eene vertegenwoordiging,
welke gewijzigd is , naar de belangen der landfchappen.
Ik heb reeds opgemerkt , dat ik mij hecht aan hetgeen
de Graaf van hogendorp heeft voorgefteld. Ik laat
dus menig punt doorhem aangedrongen, onaangeroerd,
en zal vooral niet in het breede over de financien uitwij
den , maar wil ten dien aanzien , toch hebben aangeteekend ,
dat het niet genoegzaam is, eene openbaarheid te willen ,
vqor hetgeen het Rijk in het algemeen betreft , maar dat
zulks ook volftrekt noodzakelijk en onmisbaar is , bij de
plaatfelijke omflagen en uitgaven.
Wat ten dezen aanzien elders plaats heeft- is mij on
bewust, maar dit weet ik zeker, dat zoo de begrootin
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gen der gemeente, waar gij uw verblijf houdr, waren
openbaar gemaakt , de ingezetenen met oneindig minder
lasten zouden zijn bezwaard geweest. De openbaarma
king alleen zoude genoegzaam tot teugel hebben verftrekt,
om het plaatfelijk beftuur van menige roekelooze uitgave
terug te houden.
Maar ik zal hierna met één woord op de financien
moeten terugkomen, en bepaal mij dus bij debeginfelen,
welke eene nieuwe ftaatsregeling behoort te bevatten.
De verantwoordelijkheid der Ministers wil ook de Graaf
VAN HOGENDORP hebben erkend, en geen wonder voor
waar ,' want hij heeft te heldere denkbeelden van een ver
tegenwoordigend ftelfel , dan dat hij dezen waarborg
zoude miskennen.
Maar de beoordeeling dier verantwoordelijkheid ; de
toepassing der wet, die dezelve regelt, te willen opdra
gen aan een regterlijk Kollegie, aan een zoogenaamden
Hoogen Raad , ligt geheel en al buiten het denkbeeld ,
hetwelk men aan die verantwoordelijkheid moet hechten.
Indien men een Minister ter verantwoording roept ,
waartoe de tweede kamer der Staten Generaal of de Ver
tegenwoordigers der Natie bij magte moeten zijn, is zulks
minder om eene bepaalde misdaad, bij de ftrafwet uitge
drukt te doen boeten, dan om maatregelen van het be
ftuur, waartoe de vertegenwoordiging niet geroepen is
mede te werken, en welke den flaat in minachting, in
gevaar of andere dergelijke moeijelijkheden hebben gebragt, ter beoordeeling der eerfte kamer,, kamer der pairs
of hoe men dit ligchaara anders noemen wil , te brengen,
en door die beoordeeling den onberaden, of roekeloozen
Minister des Konings van het beftuur te weren.
Om dit denkbeeld wel te bevatten , behoort men zich
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voor alles in het hoofd te zetten , dat den Koning in geen
geval eenige nadeelige maatregel ban worden geweten;
dat de Koning ftaat op zoodanige hoogte , dat nimmer
eenige daad van beftuur Hem ten laste kan worden gelegd;
en dan zal men vinden, in de verantwoordelijkheid, zoo
als wij die verftaan, een* waarborg tegen het misbruik
der prerogativen , welke aan den Koning zijn gegeven.
Een voorbeeld zal ons denkbeeld nader ophelderen.
Laat ik eens aannemen , dat de Koning goedvond , gratie
te verkenen aan alle misdadigers : niet de Vorst zoude
deswege voor de maatfehappij aanfprakelijk zijn , maar
de Minister, die niet had geweigerd alle deze roekelooze
befluiten mede te onderteekenett.
In een woord de verantwoordelijkheid der Ministers gebragt ter beoordeeling van het hoogfte politieke ligchaam ,
ten einde een onkundigen of roekeloozen Minister onbe
kwaam te doen verklaren , om langer den Staat te dienen,
is de uiterfte waarborg , welken de Natie tegen de mis
bruiken van de kroon vastftelt.
Is er eene misdaad gepleegd, welke valt in de geivone
ftrafwet, dan behoort naar mijn inzien dat politiek lig
chaam niet eens te vonnisfen, maar den aangeklaagden
Minister naar den gewonen regter te verwijzen. Zoo
wordt, indien ik mij niet bedrieg, deze zaak ook in de
Vereenigde Staten van Noord - Amerika verftaan , en zoo
alleen levert zij eene redelijke uitkomst op.
Gelijkheid van allen voor de wet; verantwoordelijkheid
der Ministers ; onmiddelijke verkiezing, en openbaarheid
in de financiën , zie daar de eerfte grondflagen vaH een
echt grondwettig beftuur.
Maar ook dan , wanneer men met de beste trouw op
dergelijken voet het nieuwe Rijk der Vereenigde Neder
landen vestigde, zoude zulks onvoldoende zijn, om alle
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gemoederen te bevredigen en eenen (laat van duurzame
rust te verzekeren.
Om daartoe te geraken , moeten niet alleen de libera
len , maar ook de belijders van de Katholijken godsdienst
worden te vrede gefteld , en moeten ook zij , die geene
bepaalde ftaatkundige meening zijn toegedaan , en bijna
uitfluitend op hunne materiële en geldelijke belangen zien,
zoodanige voorzieningen verkrijgen , als welke die belan
gen bevorderen. Met andere woorden, vrijheid van
Godsdienst en Onderwijs , vrijheid van handel en belang
rijke bezuinigingen moeten worden ingevoerd.
Bij deze onderfcheidene punten moet ik nog eenige
oogenblikken ftilftaan.
Het is niet genoeg te bepalen, aan alle beftaande gods
dienftige gezindheden wordt gelijke befcherming verze
kerd. De- Godsdienst is eene bcrekking tusfchen den
mensch en het Opperwezen. Geené magt op deze aarde
heeft het regt op die betrekking eenen meerderen invloed
uit te oefenen , dan die noodzakelijk is tot behoud van
de maatschappelijke rust; zich te bepalen tot de Godsdienftige gezindheden, die thans beftaan, is voors'hands
alle hervorming uitfluiten, en verlichting en kennis aan
banden leggen. Het is meer zelfs, het is een bedwin
gen van elke Godsdienftige gezindheid in eenen eenmaal
afgebakende^ kring, en daardoor eene aanmoediging van
den fecten- geest.
De fcheidsmuur tusfchen een behoorlijken invloed van
het tijdelijk beftuur op de Godsdtenftige gezindheden , en
volftrekte wetteloosheid of losbandigheid , ligt, naar mijn
inzien, geheel en al daarin , dat men de uitoefening van den
uiterlijke Godsdienst voor ieder en een iegelijk geheel en al
beperke binnen de kerken , kapellen en andere Godsdien
ftige geftichten.
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Indien men dezen grondflag aanneemt , en daarbij flechts'
behoudt de ftrafbepalingen omtrent misdaden tegen perfonen , tegen goederen en tegen de goede zeden , welke
ook binnen de muren der Godsdienftige geftichten niet
ongeftraft kunnen worden gepleegd, dan geloof ik, dat
men tevens de gemoederen van allen zal bevredigen, en
eene zoo ruime verdraagzaamheid zal verkrijgen, als in
de menfchelijke maatfchappij denkbaar is.
Deze bèginfelen aannemende , behoeft men geen con
cordaten met het hof van Rome te fluiten , en geen po
litieke Commisfarisfen in te flellen, om het toezigt te
houden over de andere gezindheden. Laat Rome >lrit de
in Nederland geboren Katholijke Priesters (want vreem
delingen behoeven wij op den Nederlandfchen grond niet
te gedoogen), Bisfchoppen en Vicarisfen benoemen;
laat aan het Hervormd Sijnode de regeling der belangen
van de Hervormde Kerk over; laat ook de Hoofden van
andere gezindheden hunne belangen regelen, en geen on
beraden godsdienstijver z~al meer den gang van het beftuur, hetwelk zich geheel buiten de Kerk heeft geplaatst,
belemmeren.
t
Eene moeijelijkheid blijft hier, ik erken het, over: het
is de bezoldiging der leeraren van de onderfcheidene ge
zindheden. Hetgeen ten dien aanzien beftond, en nog
op dit oogenblik beftaat , is zoo moeijelijk te veranderen ,
dat er waarlijk bijna niet aan te denken valt , om het eenig
doeltreffend middel te omhelzen , dat is , om aan elke ge
zindheid de bezoldiging harer leeraren over te laten.
Zoodra men afwijkt of afwijken moet van hetgeen waar
lijk regtroatig en goed zoude zijn , komt men in moeijelijkheden , welke op den duur tot oneenigheden leiden.
Dit is het geval met het onderwerp hetgeen wij hier be-\
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handelen ; en men zal derhalve bij hetgeen ten aanzien
der bezoldigingen moet worden bepaald, het doel in het
oog moeten houden, om eenmaal de regeling dier bezol
diging, en het bijeen brengen der middelen daartoe, aan
de volgers der onderfcheidene gezindheden over te laten.
Voor het oogenblik kan men dus behouden de bezoldi
ging zoo als die beftaat, en dezelve onderwerpen aan «ene
trapswijze vermindering, het overlatende aan de hoofden
of beftuurders der gezindheden, om bij wege van genootfchappelijke bijdragen , te voorzien in hetgeen van wege
het algemeen beftuur, in het vervolg minder zal worden
toegelegd.
Maar al ware het ook , dat de burgerlijke maatfchappij
moest belast blijven met de betaling der tractementen van
de leeraren, op den voe,t als zulks nu plaats heeft, belet
zulks niet de milde beginfelen , welke ik heb voorgebragt,
overigens aan te nemen.
Ik houde mij overtuigd, dat dusdanige vrijheid omtrent
alle godsdienftige begrippen , tevens op dit .punt katholijken en liberalen , protestanten en israëliten , zal te vre
de flellen.
Ten aanzien van het onderwijs geef ik gaarne toe , dat
het beftuur een wezenlijk belang heeft bij de uitbreiding
van kennis en verlichting; maar ik ben erverre vandaan,
om uit dien hoofde aan hetzelve het regt toe te kennen
tot het compelle intrare.
Eene verlichte regering moet met beleid de gelegenheid
open flellen , om-allerlei kundigheden te verkrijgen. Maar
ook dit behoort niet te worden overdreven. Ja, ik durf
gerust yast Hellen , dat de mogelijkheid om die hoogere
kundigheden te verkrijgen, welke zeer weinigen inde
maatfchappij behoeven , niet overmatig behoort te wor
den aangekweekt.
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Tusfchen liet hooger en lager onderwijs moet dus onderfcheid gemaakt worden. Het lager onderwijs moet
niet te zeer worden uitgebreid. Het behoort zich te be
perken tot de eerfte behoefte der minvermogenden. Het
moet alom kunnen verkregen worden.
Het hooger onderwijs behoort alle vakken in te fluiten;
het moet zijn luister verkrijgen van de hooge kundighe
den en de wereldbekende beroemdheid der leeraren, en
moet daarom niet verfpreid in menigvuldige akademiën en
illustre fenolen , maar in één vereenigingspunt van hooge
kennis en geleerdheid worden zamen getrokken.
Het is mijn doel niet hier in het breede te ontwikkelen
de voordeden , welke uit dergelijke inrigting van het on
derwijs zouden voortvloeijen , noch om aan te wijzen hoe
vele nadeelen een tegenovergefleld begrip ons in de toepasfing heeft leeren kennen. Velen zijn er in de laatfte
jarett door te groote uitbreiding van het lager onderwijs
van nuttige beroepen afgetrokken , en de weelde, waar
mede het hooger onderwijs alom werd gegeven, heeft
eene maatfchappij gevormd van doctoren in de letteren en
van meesters in de regtsgeleerdheid, die geen voedfel
voor de toepasfing hunner verkregene kundigheden kun
nen erlangen , dan door eene voortdurende uitbreiding
van beroepen, welke, bij eene overmatige vermenigvuldi
ging, tot de niet voortbrengende Qm productieve) moeten
behooren, alles tot aanmerkelijk nadeel van den Staat,
en tot ontzettende vermeerdering van den ambts-honger ,
den kanker van onze eeuw.
Maar hetgeen ik hier boven bedoel , is de invloed ,
welke een bijna vejpligtend onderwijs uitoefent op den
nationalen geest. Het is niet mogelijk , dat een ieder de
wijze, waarop het onderwijs behoort te worden geregeld,
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met hetzelfde oog befchóuwe. Intusfchen zal zich wel
elk huisvader het onvervreembaar regt toekennen , om
zijne kinderen naar zijne meening te doen onderwijzen ;
en al ware het dus mogelijk , dat het hoog beftuur had
uitgevonden en in toepasfing gebragt een laag en hoog
onderwijs, dat wel beredeneerd aan elk deskundigen on
verbeterbaar moest toefchijnen , zoude nog allen , die de
zaak anders inzagen, zich in hunne dierbaarfte neigingen
beleedigd achten , indien zij zich aan de inftelling van het
beftuur moesten onderwerpen.
De flotfom van dit alles is , dat de regering eene ruime
gelegenheid tot verkrijging van beperkt lager onderwijs ,
en eene beperkte gelegenheid tot verkrijging van een hooger of akademiesch onderwijs behoort daar te ftellen, en
het aan een ieder vrij moet ftaan , om van die gelegen
heid , des goed vindende , geen gebruik te maken , en
het onderwijs zijner kinderen over te laten aan wieh hij
goedvindt.
Indien men , naar aanleiding van dit alles , den ftaat
op vaste grondzuilen zal hebben gevestigd, aan allen eene
redelijke medewerking in het belang van allen zal hebben
verzekerd, en de geliefkoosde neigingen van de meerder
heid der leden vau de maatfehappij , zal hebben geëerbie
digd, blijven er flechts twee punten over, om het geheele Nederlandfche volk te winnen en duurzaam tot eenen.
ftaat te brengen , wejike inwendig eendragtig , naar buiten
eerbied inboezemt, en deze zijn: vrijheid van handel en
bezuiniging in de inwendige huishouding van het Rijk,
De vrijheid van handel wordt in onze dagen niet meer
gevraagd als eene uitfl uitende behoefte van Holland. Zij
fluit in zich de vrijheid van alle neringen en handteeringen , en wordt bij elke natie gevorderd , die hare belan
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gen wel verftaat , en, verouderde denkbeelden heeft afgefchud.
Nadat huskisson in Engeland', waar fteeds een ftelfel
van uitfluiting en van hooge regten werd aangekleefd , de
behoefte van vrijen handel heeft aangetoond , en de meest
verlichte fprekers in hét huis der afgevaardigden van
Frankrijk dezelfde leer hebben omhelsd , behoef ik mijne
Helling niet in het algemeen aan te dringen. Maar de
vrijheid van handel is daarbij het geliefkoosd denkbeeld
in het bijzonder van Noord-Nederland, en zeker was het
een grootsch denkbeeld vanden Graaf van hogendorp,
om onder de wijzigingen onzer ftaatsregeling op te fommen : de vrijheid van handel in de grondwet.
Men denke intusfchen niet, dat met de affcheiding en
de vrijheid van handel op. eens de handeldrijvende wereld,
zoo als oudtijds, naar ons zal toefixoomen , en zich, ge
lijk voorheen, aan onze vrije markt cijnsbaar maken.
Neen! de hooge vooruitzigten, welke fommigen zich
daarvan vormen , zullen waarlijk niet verwezenlijkt wor
den. Maar het duurzaam welzijn en de ftevigheid vanden
Staat zijn ook niet verbonden aan overdadigen rijkdom ,
maar zij hechten zich aan het gevoel van nationaliteit,
en aan de voldoening van die zedelijke behoeften , waar
op de ingezetenen prijs nellen.
Ik gewaag hier dan ook alleen van den vrijen handel ,
omdat men daarin zal vinden een voldoening aan zijne
dierbaarfte verlangens , waarop men met nationalen trots
den vreemdeling zal verwijzen. Hoe kleiner, ik herhaal
het , de grenzen van het Rijk worden , hoe noodzakelijker
het is, dat een ieder er zich gelukkig gevoele , en door
dit gevoel zich aan Land en Vorst meer en meer hechte
en verbinde.
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Bij dit alles nu moet nog komen , hetgeen ik misfchien
in de eerfte plaats had behooren te noemen , eene zuinige
huishouding ; een Staat , die niet voldoen kan aan zijne
behoeften, gaat te gronde. Nederland, om zijne verbindtenisfen te kunnen nakomen , moet wel begrijpen dat het
tot een derde is verminderd, en moet daar naar zijn ge
heel beftuur regelen.
Het eerfte , hetwelk hier in aanmerking komt, is 'de
civiele lijst. Willem van Oranje, Nederlandsch geëer
biedigde Koning, is een Noord - Nederlander , en het
zal hem dus niet hard vallen te deelen in de rampfpoeden die de Nederlanden hebben getroffen. Eenen
hoogen ftaat te voeren en eene luisterrijke hofhou
ding te hebben, maakt de grootheid der. Koningen niet
uit. Schooner is het' een welvarend volk te befturen,
dan in een luisterrijk paleis over een arm volk te heerfchen. ,Naar evenredigheid der vermindering van grond
gebied mag men wenfchen dat ook.de civiele lijst vermin
derd worde.
Een Staatsraad kan eene behoefte zijn in een groot en
uitgebreid Rijk , hij zal het niet zijn in Noord-Nederland.
Er is gelegenheid genoeg in een zoo klein land , om zich
met alle plaatfelijke belangen bekend te maken, en bij
het ontwerpen van maatregelen inlichtingen te bekomen,
dan dat dergelijk kostbaar kollegie zoude moeten worden
behouden ; te meer meen ik daartegen gerustelijk te mo
gen opkomen, als ik een oog fla op hetgeen door den
Staatsraad in het Koningrijk der Nederlanden is verrigt.
1 Ik zwijg van de zamenftelling van dat kollegie. Ik wil
niet aanwijzen hoe hetzelve flechts eene fchuilplaats is ge
weest voor allen, die eenmaal aan het hoofdbeftuur ge
plaatst , daarna van hetzelve werden verwijderd. Maar
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welke gedenkteekenen van ftaatkunde en beleid heeft die
Raad toch nagelaten? Het ontwerpen van wettelijke of
reglementaire bepalingeh , en het nazien .van ontworpene
voorftellen van wet , waren hare, voornaamfte , eigenlijk
hare eenige grondwettige werkzaamheden.
En wanneer ik nu bedenk hoe de wetten en feglementen , welke bij ons zijn ingevoerd , zijn zamengefteld ; als
ik mij herinner dat inhoud en vorm zich veelal vereenigden om de ontwerpers van fchaamte te doen blozen, als
ik naga, hoe dikwijls het bij de éerfte voorftelling dier
wetten aan de Staten Generaal is gebleken , dat noch ver
band in de bepalingen zelve was te vinden , noch het
geen reeds vroeger was vastgefteld en behouden moest
blijven , met dezelve inftemde , dan voorzeker kan ik
geene bewondering koesteren voor hetgeen die Raad van
State heeft opgeleverd.
Het verledene pleit dus niet voor het behoud van dit
kostbaar ligchaam , en de toekomftige ftaat van NoordNederland maakt het behoud er van geheel nutteloos.
De groote handhaver van 's Lands crediet , Z. Exc. de Mi
nister van Tets , heeft te regt gezegd , dat de zuinigheid de
beste bron van de inkomften des Staats is ; bezuinigingen
zijnnoodig en onvermijdelijk , zonder dezelve itaat welhaast
een j amm'erlijk bankroet voor de deur. Maar het is niet met
kleine middelen , met krachtelooze maatregelen , dat men
tot die bezuinigingen zal komen. De fpilziekte zit in het aan
genomen ftelfel , en de hervorming, zal dezelve wezenlijk
zijn, moet tot den oorfprong des kwaads 'doordringen.
Geene befparing van centen gelijk bij elke begrooting
plaats had: geene verwijzing naar de toekomst: de
nood dringt : het gevaar is grooter dan men denkt : de
bezuiniging moet met eene vaste en onverfchrokkene
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hand worden aangevangen , doorgezet en ten einde ge«
bragt.
.
;
Het Juftitiewezen , wel verre van kostbaarder te wor
den, moet en- kan op zuiniger voet worden ingerigt.
Daartoe behoort men eens vooral vaarwel te zeggen aan
dat afgebeten denkbeeld van meer of min bevoorregte
regtsgedingen.
Waartoe dient het, dat een Hooge Raad over actiën te
gen Koning en Prinfen of tegen den Staat oordeele , en
wegens gewone misdaden , Ministers of volksvertegen
woordigers voor denzelven alleen te regt ftaan ?
Meent men dat zulks een waarborg is tegen misbruik ,
eene verzekering voor betere regtsbedeeling? Het is juist
het tegendeel , de Staat geroepen voor de gewone regtbanken , vindt in het hooger beroep , in een tweede
onderzoek, 't welk dan open blijft, meer zekerheid voor
een onbevooroordeeld uiterlijk gewijsde , dan in de zamenftejling van een' Hoogen Raad ; en de ambtenaar van mis
daad befchuldigd, moet te vrede zijn met de waarborgen
ten behoeve van alle burgers insefteld , of de burgers
zelve hébben regt, om over de ongenoegzaamheid dier
waarborgen te klagen.
Het eenmaal door Koning of Natie in den ambtenaar
gelteld vertrouwen, geeft hem geene aanfpraak op eene
afzonderlijke beoordeeling.' van zijn maatfchappelijk , dat
is , van zijn als burger gehouden gedrag.
En van de andere zijde , behooren ook op de beoor
deeling van dat gedrag, geene denkbeelden van ftaatkunde,
of geen invloed van hooger gezag te werken.
Hetzelfde geldt omtrent de Militaire Regtbanken en
Hoven ; dat die naar bepaalde regelen worden bijeen ge
roepen , om over zuivere militaire misdrijven te oordee
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len , is in vele opzigten nuttig , zoo wel om het ftandpunt , waaruit die overtredingen moeten worden befchouwd , als om den indruk der ftraffen , die daarop wor
den toegepast, te lenigen.
Maar ook bij de toepasfing der ftrafwetten omtrent ge
wone misdrijven , den regtsdwang van militaire Regtbanken
en van een hoog militair Geregtshof in te roepen , ftrekt
eenig om de uiterlijke gewijsden van overdrevene ftrengheid verdacht te maken, en de fchande, welke men te regt
aan misdaden van valschheid , diefftal of knevelarij hecht ,
te verminderen.
In andere landen bepaaldelijk in Engeland , ftelt de ge
wapende magt er prijs op, dat bij gewone misdaden , ook
over haar de gewone Regtbank van gezworenen uitfpraak
doet, en zeker in een tijd, dat de militairen niet meer als
bijzondere lijfwachten der regeerders worden aangemerkt,
maar onder het wapenkleed van elk derzelven het hart
van een burger klopt, behoort geen afzonderlijke regts
dwang te beftaan , dan voor hetgeen wezenlijk afgezonderd
is , de krijgstucht en de krijgsëer.
Op dien voet deze belangrijke zaak regelende , zijn er
alleen tijdelijke Regtbanken en Geregtshoven noodig,
wel naar bepaalde regelen bijeen te roepen , maar welke
des echter na den afloop der aangewezene werkzaamhe
den, worden ontbonden. Zoo doende wordt het Hoog Mili
tair Geregtshof en zijn aanhang van Fiscaal en Auditeurs nut
teloos, èn weder e,ene aanmerkelijke bezuiniging daarg'efteld.
De geheele zamenftelling der regterlijke magt, zoo als
die ontworpen is bij de Grondwet van 1815, en is uit
gebreid bij de wet van 1827, voegt ons niet meer, zoo
zij al immer voegzaam mag zijn geoordeeld.
Men vernietige de regtbanken van eerflen aanleg, welke
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flechts eene kamer tellen ; en over een te klein landfchap
zijn ingefteld. Men behoude de overige, en drageaan de
zelve met het beleid der burgerlijke regtsoefening ook de
uitfpraak over de lijfftraffelijke zaken op.
Zeker het ware te wenfchen, dat men hiermede mogt
vereenigen de inftelling van gezworenen. Maar ik heb
het reeds gezegd ook vooroordeelen moeten worden ont
zien en Noord -Nederland fchijnt nog niet op de hoogte,
om alle de voordeden van deze inftelling op den waren
prijs te fchatten..
Het beftaande Hoog Geregtshof blijvè belast mét de in
befchuldiging ftelling, en worde tevens een raad van
gratie, voor den Vorst. Het oordeele in appel over alle
zaken, nu reeds in hooger beroep, daaraan opgedragen,
.en worde tevens een hof van casfatie zoo ten criminele
als ten civiele, in alle mogelijke zaken, welke niet bij
wege van appel voor hetzelve kunnen worden gebragt.
Indien men bedenkt, dat bij het appel alle gronden kun
nen worden aangevoerd , welke opening tot casfatie ge
ven , en dat op den voet door ons aangewezen , elk von
nis , waarbij de wet , hetzij ten aanzien van den grond
der zaak, hetzij ten aanzien van den vorm, mogt zijn ver
kracht, ter kennisfe van het Hoog Geregtshof kan worden
gebragt, dan zal men bevinden, dat op deze wijze met
aanmerkelijke bezuinigingen eene nuttige eenheid in de
toepasfing der wet kan worden gebragt.
Sommige regtbanken houden dan op te beftaan. Het
beleid der lijfftraffelijke regtspleging wordt nader bij de
regtbehoevenden gebragt. Het voere'n van burgerlijk regtgedingen wordt niet te zeer aangemoedigd. Geene rei
zende raadsheeren worden meer , op groote kosten , naar
de Provincien gezonden. De gang der zaken bij het Hoog
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Geregtshof wordt daardoor minder geftremd. Elk lig-*
chaam verkrijgt eene meer vrije en buiten hooger invloed
ftaande werking. In een woord, het nuttige vereenigt
zich zoo als gewoonlijk met het goede en het regtvaar*
dige. .
In de groote Steden kan de vernietiging der Vrederegters nog een middel van bezuiniging zijn. Een , twee
of meer regters uit de regtbanken kunnen gevoegelijk met
hunne werkzaamheden worden belast.
In de zamenftelling der Regterlijke magt derhalve kun
nen , als in andere vakken , zonder benadeeling van de
belangen der ingezetenen, aanmerkelijke bezuinigingen
worden daargefteld.
Ten aanzien der financiën komt al dadelijk in aanmer
king, het geheimzinnig Amortifatie Syndicaat met zijne
permanente commtsfie , beftaande uit een prefident a/ 12000
'sjaars, en eene menigte van leden, met eene jaarwedde
van ƒ4000 bezoldigd.
Ons Domein-beltuur behoudt na de affcheiding van
Zuid-Nederland geene omflagtige werkzaamheden meer,
en het is te wenfchen , dat fpeculatien van het Gouver
nement tegen de ingezetenen , dat is , van den beheerder
tegen de beheerden , dat is, tegen hen ten wiens behoe
ve het geheele Beftuur is ingefteld , eindelijk eens zullen
ophouden.
Zoo er mogelijkheid is een deel der fchuld te vernieti
gen , het worde niet alleen bij de wet bepaald, maar er
worde tevens bij uitgedrukt , op welke wijze , ten aanzien
van een ieder, die vernietiging zal plaats hebbenX
Met openhartigheid alles open leggende , behoeft men
noch zoo vele commisfien , noch zoo vele ambtenaren ,
noch zoo veel gefchrijf, en de ingezetenen mogen er zich
3
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van verzekerd houden , dat naarmate de gang van het beftuur meer ingewikkeld is , naar die mate hunne belangen
flechter worden behartigd.
Uit den aard der zaak behoort het beheer der ontvangften en der uitgaven onder een en hetzelfde hoofd te
ftaan. Wil men ten minfte vermijden eene botfing tusfchen twee hoofden, waarvan de een alle uitgaven als het
ware goedkeurt, de andere zich daarentegen tegen alle
verzet.
Onze kundige landgenoot en ook door eerlijkheid be
roemde financier de Heer gogel , heeft meer dan eens ,
dit ons beginfel voorgeftaan , en de reden dat hij in later
tijd niet tot het beftuur der geldmiddelen is geroepen ,
ligt welligt daarin , dat hij het niet anders wilde aanvaar
den , dan met de vereeniging van ontvangften en uitga
ven onder zijn beftuur.
Adminiftrateuren der registratie, der accijnfen , der Pos
terijen , der Nationale nijverheid en het onderwijs, worden
dan van kleine Excellentien , gewone Chefs van afdeelingen , en hebben er geen belang meer bij , door omflag en uit
breiding van werkzaamheden, het denkbeeldig, aanzien
van hun dikwijls nietig beheer uit te breiden.
Dit laatfte geldt ook omtrent het Binnenlandsch- be
ftuur: maar ten dien aanzien valt nog meer aan te mer
ken. Hier bezuiniging invoerende , moet men terug ko
men tot de zuivere beginfelen van een regtvaardig en wel
willend .- beftuur. De behartiging der binnenlandfche be
langen moet zoo veel mogelijk aan de belanghebbende
worden 'opgediagen. .;
Er moet een einde gemaakt worden aan die droevige
bemoeialheid, welke alleen firekt, om door het ver
menigvuldigen van ambten en posten , de een ten behoeve
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van den anderen te verrijken. De nijverheid moet aan den
nijveren, de handel aan de handelaren worden overgela
ten. De wetenlchappen vinden haren fteun in de ge
leerden. Hare aanmoediging in de verlichting en befchaving van het volk. De kunflen ontleenen haren glans
uit de kunftenaais zelve , en vinden hare belooning in
de bewondering der wereld en den prijs die zij er op Helt.
Dus doende behoeven wij geene kostbare inltellingen
van Koninklijke inftituten; geene Departementen van nij
verheid, van kunflen en wetenlchappen , en wordt de
regering, hetgeen zij zijn moet, 'de beftuurrter van het
geen is , en laat zij aan de ingezetenen over te fcheppen
hetgeen worden moet.
Meer of min geldt al hetgeen ik tot dus verre heb ge
zegd, ook ten aanzien der verdediging van het land. Aan
de regering blijft toebetrouwd de verzorging der bolwer
ken van den Staat, en fde inftandhouding van onontbeer
lijke magazijnen, fren einde in tijd van nood een ontzagverwekkend materieel te kunnen bijeenbrengen. Zij behoude eene kern van gewapende manfchappen i welgeoefend en vooral rijk in kundigheden , zoodat elk foldaat
onderbevelhebber, elk onderbevelhebber des noods als
hoofd isai, bevelen.
Maar de fteun van verdediging moet gezocht en gevon
den worden in de Natie zelve. De wapening van Schutterijen
moet worden aangemoedigd. De oe(ening derzelve zoo
wel te paard, als te voet en met gefchut moet worden
bevorderd , en onkos,tbaar zal men verkrijgen eene magt
in ftaat om den vreemdeling weerftand te bieden.
Altijd uitgaande van het beginfel, dat zoo veel mogelijk
de behartiging van aller belangen aan de natie zelve moet
worden opgedragen , zal men kracht met zuinigheid veree
nigen.
3*
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-Indien ik, mijn vriend, alle de nu reeds aangeroerde
punten in het breede moest ontwikkelen, zoude ik moeten
ftilftaan ook bij de wijze waarop de beftuurders plaatfelijk
moeten worden verkozen , en ook in het bijzonder hoe
dergelijke verkiezing moet worden ingerigt ten aanzien der
lagere en hoogere bevelhebbers van die Nationale krijgsmagt , welke wij Schutterijen noemen Dan dit zoude
mij verder leiden, dan mijn beltek voor als nog toelaat.
Ik eindig dan ook hiefmijne aanmerkingen omtrent de
in te voeren bezuinigingen, om dat het beginfel, het
geen ik heb aangewezen , en waarvan men behoort uit te
gaan , genoegzaam is , om het beftuur op den weg te
brengen, en in' allen opzigte onmisbare verbeteringen daar
te ftellen.
Ik ontveins het mij niet , de invoering van al hetgeen
ik wensen , is aan moeijelijkheden onderhevig en zal
menigeen diep treffen. Allen die daardoor zullen lijden ,
zullen een kreet doen opgaan , welke ligtelijk weerklank
zal vinden, daar het goede minder lofredenaars heeft, dan
een oogenblikkelijk nadeel van weinigen velen tot bedillers maakt. Ja , het is zelfs onmogelijk de vereischte be
zuinigingen in te voeren, zoo daar niet mede gepaard gaan
de milde beginfelen ; welke ik als'eene eerfte noodzake
lijkheid heb aangewezen.
Tot dus verre vindt men de aanbidders en bewonderaars
van het beftuur alleen in hen , die van hetzelve afhan
kelijk ten koste van het algemeen leven; voortaan zal men
In de grootfte menigte welke vreemd is aan , en onafhan
kelijk van hetbeftnur, de verdedigers van hetzelve, moe
ten zoeken, tegen hen die bevorens aan hetzelve verbon
den heetten.
Het regtvaardige en het nuttige gaan hier, even als in
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alle menfchelyke zaken , wanneer men ze wel doordenkt,
gepaard; en de onverbiddelijke noodzakelijkheid heeft ons
in den toeftand gebragt, dat wij op duizende vroegere
dwalingen moeten terugkomen , en de regtvaardigbeid tot
eenige gids aannemen.
4
Wil men het oude blijven aanhangen, wil men overal
de hand in hebben, overal blinde bewonderaars ontmoe
ten , en altijd in plannenmakerij voortgaan , dan is alles
verloren, want de (taat van onze financien is van dien
aard, dat zonder een heelmeester, die met een onverfchrokkéne hand den kanker tot op het been uitfnijdt,
het Nationaal bankroet onvermijdelijk is.
Zie daar , mijn Vriend , in groote trekken aangewezen
wat ik in deze hagchelijke oogenblikken nog heb gemeend
ter neer te moeten fchrijven. Ik heb mij daarbij bepaald
tot hetgeen Noord - Nederland in het bijzonder betreft,
en niet dan met fchroom een blik op den Staatkundi
gen toeftand van Europa geworpen. Ik zal daarbij ook
ten Hotte nfet lang ftilftaan , maar dit toch moet ik op
merken, dat welligt op dit oogenblik het vraagftuk zal
worden beflist , of het Noorden het Westen zal beheerfchen , dat is, of de befchaafdfte Natiën der aarde, het
magtige Frankrijk en Engeland den nek zullen krommen
onder het juk van Rusland en van Oostenrijk. De his
torie van vroeger tijd moge tot les ftrekken van hetgeen
het Westen van het Noorden te vrezen heeft , en Enge
land vooral moge gedachtig zijn, dat zoo eenmaal Frank
rijk t niet door den wil van Engeland, maar ondanks het
zelve worde verdrukt, het ook met de grootheid van En
geland gedaan is.
De Staatsmannen , welke thans Brittannie befturen ,
zijn te zeer van deze waarheid overtuigd , dan dat zij
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immer werkeloos een oorlog van beginfelen gerigt tegen
het herfchapen Franrijk zouden aanzien
Het zij men nu aanneme de vooronderftelling , dat het
tot een oorlog kome tusfchen het Westen en het Noor
den , het zij men aanneme dat het beginfel van non interven
tie heilig worde gehandhaafd, (o uitnam!} in beide gevallen
behoeft Nederland de inftellingen , welke wij 'verlangen.
Komt het toch tot eenen oorlog, dan zal men te ver
geefs in de zonen der Gemeenebestgezinde vereenigde
Nederlanden bondgenooten zoeken , om de vrijheid te beftrijden , en de leerftelligen van mbtternich tegen die
, van brougham en van lodêwijk philippus van Frank
rijk te verdedigen.
Blijft de vrede bewaard , en het ftelfel van non' inter
ventie geheiligd, dan kunnen wij immers, wanneer alles
rondom ons milde beginfelen ademt , niet achterblijven : ja,
wat meer is, wij behoeven dan, ik meen het te hebben
aangetoond, de toepasfing dier beginfelen, om onafhan
kelijk te blijven beftaan , en eene huishouding van Staat
daar te ftellen, waar in de behoeften niet verre wegdeinkomfteh overtreffen.
Gaarne had ik aan mijne denkbeelden meerdere ontwik
keling gegeven: maar gij weet het, de o ogenblikken,
welke ik bezig om u te fchrijven, moet ik aan menigvul
dige werkzaamheden ontrukken. Ik laat dus veel over
aan den kundigen lezer, en bid u, zoo gij met mij inftemt, ook op uwe beurt mijne denkbeelden ten toets te
brengen , en die met uwe toelichtingen te verrijken.
Ons oogmerk , dat weet ik , is hetzelfde. De bevorde
ring der belangen van het regerend huis , en van het Ne. derlandfche Volk. Dat oogmerk blijve ons bij, even als
de vriendfchap die ons verbindt.
7 Januarij 1831.
B.
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