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Leder

dag verandert de staatkundige ge

daante der wereld , doch de ware staatkunde
blijft altijd dezelfde : zij moge in uitwendigen
yorm veranderen , doch haar wezen is onver
anderlijk ; zij moge hare middelen naar de om
haar

doel is

standigheden

wijzigen ,

onwrikbaar ;

de toepassing moge verschillen ,

doch

het stelsel blijft zich altijd gelijk ; zij moge
in hare voorschriften zich naar tijdelijke en
plaatselijke bedenkingen schikken , zij volgt
altijd vaste regelen en beginselen , die zich
alleen aan het min

doorzigtig oog

als

af

wijkingen vertoonen .
Zij was het , die bij het uitbersten der
Belgische woelingen , ons den eenigen weg
aanwees , die Holland zijnen ouden rang

konde hergeven .

Zij vorderde onmiddellijk

eene volle , algeheele , altoosdurende afschei
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ver

eene uitsluitende

ding van België ,

ceniging tusschen het doorluchtige stamhuis
van Oranje en het getrouwe vaderland ,
de toekomst van Holland gewaarborgd door
eenen roemrijken

oorlog ,

of

eenen

door

eervollen vrede .
Deze waren de groote uitkomsten , die zij
in het verschiet ontdekte .
door

vervulling

de

Zij zag België ,

zijner

wenschen ,

ellende en vernedering gedompeld .

in

Zij zag

Holland , door zijne eigene krachten , bloeijen,
en zulks in spijt van lasten , die ondragelijk
schijnen ,

en met vertrouwen wees zij ons

met
op het nijvere Engeland , rijk met
, r welligt
rijk door zijne onnoemelijke schulden .
Zij

verzette

zich

regering onder een
perhoofd ,
afstand ,
België ,

en
eene

tegen

eenen

algeheele
de

gesplitste

gemeenschappelijk op

vorderde

waarvan

eene

algeheelen

afscheiding

van

Koning toen nog de

voorwaarden konde regelen ,

of wel, zoo het .

besluit en de uitvoerlijkheid bestond , de ge
heele onderwerping der oproerige gewesten . *)

*) Zie het eerste stukje hoofdstuk I , geschreven
den 8 September.

Zij rigtte

zich tot onzen geëerbiedigden

Vorst ; bescheiden , maar vrijmoedig , wees
zij Hem op het voorbeeld van Zijnen grooten
voorganger , en voorspelde de redding van
het vaderland door eenen algeheelen afstand
der oproerige gewesten , met afwachting van
betere tijden en gunstigere omstandigheden ,
om de voorwaarden der afscheiding te regelen ,
en met vrijlating aan de groote mogendheden ,
om ten aanzien van België naar goedvinden
te handelen . Zij leerde , dat de Souvereinen
van Europa daardoor tot eene tusschenkomst
zouden worden genoodzaakt, waaraan zij zich
onttrekken , zoolang wij alleen , met lofwaar
dige zelfopoffering , alle
beteugeling van

onze krachten ter

Europa's rustverstoorders

aanwenden . *)
Zij verhief hare

stem tegen de valsche

staatkunde, die gevolgen en uitkomsten niet
berekent, wanneer het haar slechts gelukt,
de euvelen van het oogenblik te verwijderen ;
ind voor
tegen de valsche staatkunde , die , bl
blin
de toekomst , bij den dag leeft, en voor de

*) Zie het tweede hoofdstuk,
2 October.

geschreven den
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nakomelingschap niets ,
rampen bewaart.

dan den ' last onzer

Zij zag in de vereeniging

van Holland met het onafhankelijk België
onder één en hetzelfde stamhuis ,

het gráf

onzer vrijheid , en vorderde met klem , dat de
dynastie van Oranje hare bestemming en hare
uitzigten tot het uitsluitend bewind der gen
trouwe gewesten mogte bepalen . * )
Zij juichte bij het ontvangen der Konink
lijke boodschap

van

den

20 October ,

van

welke zij de onafhankelijkheid der getrouwe
gewesten dagteekent. De

Hollandsche natie

bestond op mieuw , groot in zedelijke kracht,
groot in moed en in lijdzaamheid ,

groot in

volharding en standvastigheid , groot in willen
en

handelen . " Van hare voorvaderen niet

ontaard , was zij bereid ,

hun

voorbeeld

te

volgen , hun voetspoor te drukken. De stem
van haren Koning riep haar te

wapen , en

ziedaar ! alle bijzondere belangen en bedrijven
worden

geschorst, en het volk wordt één

heir , en het land één leger !

*) Zie het tweede stukje , geschreven den 16
October. Bij den veranderlijken gang der staat
kundige gebeurtenissen , is de dagtcekening altijd
van het hoogste belang.
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De staatkunde vereert den Vorst, die ten
strijde riep , en het volk dat ter verdediging
zijner regten zich moedig verhief. Zij erkent
de noodzakelijkheid eener algemeene wape
ning ,
ter

ter bescherming van onzen bodem ,

beveiliging

van

onze

bezittingen , ter

handhaving onzer onafhankelijkheid!
Maar i getrouw aan haar stelsel, ziet zij

in

eenen

middel

roemrijken

oorlog ,

tot eenen eervollen

slechts het

vrede , die de

rust en het vertrouwen in ons midden her
stelt , onze vrijheid en zelfstandigheid waar
borgt, onze welvaart van alle hinderpalen ,
en ons van de

rampzalige

betrekking

tot

eenen woelziekenlandaard voor eeuwig verlost.
Er is niemand , die ons betwisten zal , dat '
alle deze zegeningen in eenen eervollen vrede
opgesloten zijn , en dat wij met geen ander
Dat doel mag de

doel den oorlog voeren.

staatkunde

niet uit het oog verliezen1 ,

en

terwijl zij de geestdrift der natie tot den oor
log met vuur opwekt, arbeidt zij alreeds met
kalmte voor den

vrede ,

wijsheid het tractaat,

ontwerpt zij met

en berekent de

ge

volgen met voorzigtigheid . ,
De eerste

voorwaarde van dien vrede is
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alreeds met bloedige letters geschreven ; zij
is , hetgeen weinige bepalingen van tractaten
zijn , — de eenstemmige wensch beider natiën :
DE SCHEIDING !
De scheiding bestaat, door de blijde bood
schap van den 20 October erkend en
kondigd.

Niets

wordt er gevorderd ,

ver
om

alle betrekking tusschen de vijandelijke na
tiën voortaan te doen ophouden , dan dat de
scheiding door eenen eervollen vrede worde
voltooid en geregeld ,

en die vrede worde ,

moet het zijn , ten kosten van

ons edelste

bloed en van onze dierbaarste bezittingen ,
in den oorlog bevochten.
Immers , waarom heeft schier de geheele
natie van de regering de ronde verklaring
eener volle en algeheele afscheiding tusschen
Holland

en België

gevorderd ?

Niet ,

zich met ijdele klanken , of met de

om

vruch

telooze erkenning van afgetrokkene begin
selen te

vermaken ; niet , om een feit daar

te stellen , welks bestaan , onafhankelijk van
den wil der regering en van alle verklaring ,
door

niemand

konde worden

geloochend ;

niet , om een denkbeeldig stelsel op te rigten ,
welks verwezenlijking tot het gebied eener
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onbekende toekomst behoorde .

Neen , maar

de natie vleide zich te regt , door de erken
ning

van dit beginsel weldra hare rampen

zien

te

gelenigd.

Zoolang de

scheiding

niet was erkend,

konden wij noch de zegeningen

van

den

vrede genieten , noch den oorlog met kracht
voeren ;

in beide ongelukkig ,

moesten wij

de euvelen van eenen nadeeligen vrede , en
van eenen verderfelijken oorlog , vereenigd
torschen . In den strijd ontmoetten wij onze
medeburgers ,

in den

raad onze vijanden ;

wij verdedigden ons vaderland tegen hunne
wapenen , en lieten hun den vrijen toegang
tot onze volksplantingen ; wij boden hun we
derstand in het veld , en zagen , door onze
wetten , hunnen handel ten onzen kosten be
gunstigd.

De dubbelzinnige staat tusschen vrede en
oorlog heeft opgehouden ;

en ,

al blijft nog

de toekomst van Holland beneveld , wij kennen
het doel waarheen wij streven ; wij vragen
niet

langer ,

waarvoor

wij onze

krachten

inspannen ; wij zien in het verschiet , hoe ook
verwijderd , de rijke belooning van alle onze
opofferingen ,

de heerlijke vergelding

van
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alle onze pogingen , het uiteinde van alle onze
rampen !
Laten wij aan de geschiedenis en aan de
nakomelingschap over , het gedrag van den
Prins van Oranje te waarderen . De tijd der
handeling is

niet die

eener kalme en on

partijdige beoordeeling. Welligt zal de toe
komst ook zijne handelwijze ophelderen ,
zal hij zich dan niet aan ons oog vertoonen ,
als de aanbidder der Belgische omwenteling,
als de vleijer van het Brabandsche gepeupel ,
als het hoofd der beweging , die de grond
zuilen van het Nederlandsche staatsgebouw
heeft geschokt.
» Protendens' manus , adorans vulgus, jacens
oscula , et omnia serviliter pro dominatione . "
Tacitus.

Maar de Koning ! het getrouwe vaderland
heeft Zijne bedoelingen nooit miskend .
alle de zwakheid der regering ,

Bij

bij alle de

weifeling en onzekerheid van hare staatkunde,
bij alle verraad en trouwloosheid , die onze
krachten verlamde , bleef de band tusschen
Koning

en volk hecht

en onverbrekelijk.

Al zochten wij te vergeefs de buitengewone
begaafdheden , die eenen PETER DEN GROOTEN
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de

bewondering

aller

verzekert ,

eeuwen

den goeden wil is nimmer getwijfeld .

aan

in

Diep

onzer

vergetelijke

aller geheugen ' zijn de ' on

woorden

geprent ,

dat Hij tot

elke opoffering bereid : was , die het geluk

Zijner

getrouwe

konde verze

onderdanen

keren . Wij bewaren , als een kostbaar kleinood,
de

verklaring ,

dat

Hij voortaan Zijne

derlijke zorgen uitslnitend tot de

va

getrouwe

gewesten bepaalt . In den oorlog en bij den
vrede ,

verwachten wij ,

vol

vertrouwen ,

de vervulling dezer bemoedigende belofte .
Daarin zien wij den zekeren waarborg, dat
onze wettige belangen nooit weder aan de
dwalingen

der

staatkunde

zullen

worden

opgeofferd; dat , hoe ook de uitkomst moge
zijn van den oorlog , hoe ook de voorwaarden
mogen luiden van den vrede , geene veree
niging

met

België ,

hetzij

onder hetzelfde

opperhoofd , ' hetzij onder dezelfde dynastie,
op nieuw zal worden beproefd ; dat de duur
gekochte lessen eener treurige ondervinding
niet zullen worden
wij

veronachtzaamd ; en dat

niet te vergeefs in de jaarboeken onzer

geschiedenis zullen lezen ': Holland was groot ,
elke
zoo lang het onafhankelijk bleef ,
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met een ander rijk deed hare

vereeniging

onafhankelijkheid

en

hare

grootheid ver

Dit zij het eeuwige grondbeginsel

dwijnen.

der Hollandsche staatsregering , hetwelk wij
aan onze nakomelingen getrouw

en onge

schonden overleveren .
Wij strijden dus voor

geene uitbreiding

van gebied ; wij strijden , niet om de gewaande
belangen van eenige Dynastie te handhaven ;
wij strijden , niet om de verderfelijke plannen
eener valsche staatkunde te bevorderen. Wij
strijden

voor de vrijheid en onafhankelijk

heid van het vaderland ,

en voor Oranje ,

aan dat vaderland , uitsluitend en voor altijd
verbonden ! Geene overwinning doe ons het
eenige

doel

verliezen ;

van

geene

den

strijd

nederlaag

uit

het oog

bewegeons ,

van deze beginselen af te wijken.
Beschouwen

wij

den vrede niet als on

mogelijk. Vriendschap kan , moet gedurende
eeuwen

tusschen

Holland

en

België

niet

bestaan ; maar de vrede is , Gode zij dank !
niet zoo verwijderd.

Hij

zij de vrucht van

den oorlog , of het gewrocht eener onderhan
deling ,

wij verwachten van de vaderlijke

zorg des Konings , van de dapperheid onzer
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krijgslieden , maar

bovenal van

God ,

die

ons en onze vaderen van oudsher zigtbaarlijk
beschermde , eenen eervollen en duurzamen
vrede.
» Haec nos suprema manebant
» Exitiis positura modum ."
VIRG .
Een nieuw tijdvak zal dan voor het va
derland beginnen , een tijdvak van welvaart
en glorie. Krachtig , vreedzaam en onafhan
kelijk , geëerbiedigd door alle mogendheden ,
zal Holland op nieuw de bewondering van
heelal

het

verwerven ;

terwijl België ,

door den vrede aan zijne eigene woelingen
overgelaten , of de prooi eener vreemde over
heersching ,

door

de

beschouwing

onzer

grootheid niet minder gestraft, dan door zijne
eigene vernedering ,

zijne misdadige ra

zernij te laat zal betreuren .
Doch wij schetsen dit bekoorlijk tafereel,
niet om

het ligtgeloovig

oog als met een

bedriegelijk schaduwbeeld te begoochelen ,
maar als een ideaal, welks verwezenlijking
alle

onze krachten

spanningen

vordert,

verdient,

alle

alle
onze

onze in
wenschen

vervult, en alle onze opofferingen beloont.
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Terwijl

nog

de

storm

woeật ,

en de zee

oogenblikkelijke vernieling dreigt, wijzen wij
alreeds den vermoeiden zeeman de naau
welijks

zigtbare

haven , die

hem rust en

veiligheid biedt ; doch het is niet , om hem
in eenen doodelijken slaap te wiegen , maar
om hem tot nieuw krachbetoon op te wekken ,
om zijne wankelende hoop te bemoedigen ,
en hem tot verdubbelde werkzaamheid aan
te sporen .

Inderdaad , wanneer men met een onpar
tijdig oog de aangelegenheden van Europa
gadeslaat, alom ontdekt men de voorteekenen
van nieuwe volksrampen.
eindelijk

in

eene

Doch indien wij

geregelde

en voltooide

afscheiding van België , het doel van al ons
streven bereiken , en indien het ons dan mag
gelukken , het stelsel van onzijdigheid te be
waren , hetwelk onze staatkundige gesteld
heid ons voorschrijft, dan mag ons welligt het
gelukkig lot te beurt vallen , dat wij van de
onheilen bevrijd blijven , die zoo vele andere
landen
de

en

volken

sterveling ,

die

bedreigen.
de

En waar is

wijsheid

van Hem

doorgrondt, die de lotgevallen der menschen
en der staten regeert ?

Lag het welligt in
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de onnaspeurlijke bedoelingen der
dat wij,

nigheid ,
ter

roer ,

goeder

van

worden

Voorzie

door het Belgische op
ure zouden
dat ons

een volk ,

gescheiden
anders in

zijnen verdienden ondergang zoude hebben
međegesleept ?
die ons

Was het hare stem welligt

toeriep : *)

het midden

af nyt

Scheydet w

van dese vergaderinge ,

ende

« ik salse als in een oogenblick verteeren . ”
Doch het is niet alleen door de dapper
heid

onzer krijgslieden ,

(en God ' zegene

hunne edelmoedige pogingen ! ) het is vooral
door eené wijze en vooruitziende staatkunde ,
die ' niet

op België alleen , maar op Europa

haren doordringenden blik vestigt ,
onzen

arbeid

moeten

dat wij

bekroond zien.

Wij

hebben in ' eene proeve , uitsluitend voor de
hodge staatsvergadering bestemd,
dachten

daaromtrent

onze

ge

oppervlakkig ontwik

keld ,

en

vollen

vrede

ringen

kunnen in geene aanmerking komen ,

de

mogelijkheid van eenen eer
betoogd.

Geldelijke

opoffe

dan alleen , wanneer zij, als ' eene blijk van
zwakheid , eene' staatkundige ondergeschikt
heid aanduiden .
Dit verhoede de eer der
* ) Num . XVI : 21 .
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der Hollandsche natie ! — geene opoffering is
zoo groot , of wij zullen dezelve veeleer ge
reedelijk brengen , om eenen eervollen vrede
door
Maar

eenen roemrijken oorlog te verkrijgen.
die

vrede

eenmaal

gevestigd ,

zien

wij, onder een wijs Bestuur, geene gegronde
reden van bezwaar in de schulden , die op
ons zullen drukken ; onze hulpbronnen zijn
veelvuldig :

zij zijn in ons zelven , in onze

ligging , in ons

crediet, in onze kapitalen ,

in onzen ondernemingsgeest, in onze volks
plantingen.

Eindigen wij dit werkje , met het gezag
in

te

roepen

van

eenen

onzer

geachtste

volksafgevaardigden , die , in de zitting van
den 28 Sepember , aldus sprak :
<< Je rends grace à Dieu , que nous serons
« justifiés par

les

faits ,

et

que l'Europe

( apprendra que ces oppresseurs , que cette
« Hollande égoiste qui exploitait les Pro
( vinces méridionales dans son seul et uni
<< que

intérêt,

« jubilation

fera

générale

monter

des accens de

devant le

trône

de

« l'Eternel , à la nouvelle de la SÉPARATION
22
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