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een moorn
IN HET BELANG VAN EUROPA,
BIJ HET VOORSTEL DER SCHEIDING
TUSSCHEN

BELGIE EN HOLLAND.
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TE LEIJDEN,
BIJ S. EN J. LUCHTMANS.

1830.

Naauwelijks was de hoop ontloken, om ons we
relddeel uit Napoleon's dwingelandij te verlossen,
of de Mogendheden waren, Groot-Britanje aan het
hoofd, er op bedacht, om Nederland groot en sterk
te maken. Nederland moest eene Mogendheid wor
den van den tweeden rang, uitgestrekt en magtig
genoeg, om al de voordeelen zijn er eigenaardige
ligging ruimschoots te kunnen ontwikkelen, en aan
zijnen invloed op de algemeene aangelegenheden uit
eigen middelen klem bij te zetten. Nederland mogt
niet meer het stuk van eenen Staat, gesplitst en ver
deeld in zijn binnenste, wezen, dat zijn gewigt en
gezag voornamelijk van de belangstelling, door an
dere Rijken er aan toegedragen, ontleende. Het
moest een volkomen geheel, gesloten in zich zelf,
op innerlijke levenskracht gegrond, en geëerbiedigd.

(2)
van buiten, worden. De Republiek der Vereenigde
Gewesten had zich in de vorige eeuw zelve over
leefd: de oorzaken van derzelver bloei hadden haren

i

tijd gehad: die omstandigheden konden op dezelfde

wijze niet wederkeeren. Dat Gemeenebest, in zijne
oude beperktheid van gebied en vormen, zou, ge
voelde men, te midden der tegenwoordige gesteld
heid en betrekking der Staten, een ijdele naam,
een treurig gedenkteeken van voorledenen roem
zijn. Hetgeen de Republiek voor ons werelddeel
was geweest, moest of voor altoos verloren blijven,

of op geheel nieuwe en ruimere grondslagen her
bouwd worden.

Van waar die algemeene belangstelling? Wat was,
wat is Nederland voor Europa?
Het gewigt van Nederland's invloed op Europa
was nooit duidelijker, dan bij den val van het Ge
4

meenebest, gebleken. Toen bleek het, dat Nederland
de hoeksteen was van Noordwestelijk Europa. Met
de vernietiging van Holland's onafhankelijkheid

verloren de Noordwestelijke Staten van het vaste
land het middenpunt van hunnen handel, en de

binnenlanden hunne voorname markt. Duitschland,
de kern van ons werelddeel, en geheel het Noorden
stonden open voor de fransche wapenen. Aan Groot

Britanje ontglipte met Holland de voorname schakel

(3)
zijner staatkundige gemeenschap met het vasteland
De Nederlandsche kusten in de magt van Frankrijk,
werd het handelverkeer van het vaste land aan de

bedoelingen eener militaire overheersching onder
worpen. Engeland verkeerde nu den oorlog in eene
geheellijke onderdrukking van alle zeevaart en zee
magt des vasten lands, en zoo was de ondergang
van Holland de ondergang van de vrijheid des we
reldhandels.

De zorg der Bondgenooten wendde zich, dadelijk
na de eerste overwinningen, op den Geweldenaar
behaald, tot de vrijmaking van Holland. Waarom?
Om dat deze uithoek aan zijne oude onafhankelijk
heid hergeven, de kracht der militaire dwingelandij

voor geheel het Noordwestelijk en Noordelijk Eu
ropa gebroken was. Men zag in de bewoners der
Nederlandsche kusten op nieuw datzelfde nijvere,
bezadigde, schrandere, vrijheidminnende volk, het
welk, voor de vrijheid van geene Natie gevaarlijk,
door plaatsing, bedrijf, gezindheid en Staatkunst
altoos een toeverlaat van Europa's vrijheid geweest
was, en andermaal moest worden. Zoolang Holland's
onafhankelijkheid ongeschonden is, zijn de Noord
westelijke et Noordelijke volken van ons werelddeel

zeker, dat hunne handel betrekkingen aan geene
krijgs- of Staats-overmagt opgeofferd zullen worden.
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Ja hunne staatkundige zelfstandigheid is beveiligd
tegen elke aanranding of storm uit het Westen,
zoo lang maar Nederland aan zich zelf behoort. Blijft
Holland vrij, dan is de gemeenschap tusschen Groot
Britanje en het Noordwestelijke en Noordelijke
vaste land onbelemmerd. Groot-Britanje heeft dan

zijnen steun, als werkzaam en magtig lid van het
Europisch Statenstelsel, op dit deel van het vaste
land, en het vaste land zijnen steun in Groot-Bri
tanje.

Holland kan niet in de afhankelijkheid van eene
groote Mogendheid des vasten lands geraken, of
Engeland vindt zich in zijne veiligheid, en in zijne

betrekking tot Europa derwijze bedreigd, dat het
zich verpligt acht, om de zee ontoegankelijk te

maken voor elke andere magt, behalve de zijne.
Eenen afhankelijken toestand van Holland merkt
Groot-Britanje te regt aan niet alleen als den zeke
ren voorbode eener gewelddadige ontbinding van de
Statenmaatschappij des vasten lands, maar als de
verbreking van het evenwigt tusschen de land- en
zeemagt van Europa. Beider gezag werkt niet meer
in gelijkmatige verhouding op de algemeene Staat

kunde, zoodra Holland aan de oogmerken eener
continenteele Mogendheid dienstbaar is geworden.

Om tegen dezelve op te wegen, tracht Engeland
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zijn eigen gewigt tot het uiterste toe te versterken.
Een uitsluitend dwangbeheer van het Rijk der zee,
en de hieruit voortvloeijende vyandige spanning
met het vaste land, zijn alsdan de middelen, om de
regten der zeemagt weder in hunnen natuurlijken

stand en regelmatigen zamenhang met het geheel
te brengen.
Holland, als Zeemogendheid, is bestemd, om met
Groot-Britanje, bij de handelingen van het vaste
land, de regten en belangen van de verbindtenis,
welke de zeevaart tusschen de Natien en met de

overzeesche werelddeelen sticht, te doen gelden, en
om tegen Groot-Britanje de zee-gemeenschappen,
zoowel als de volkshuishoudelijke ontwikkeling en
betrekkingen der Natien van het vaste land te hand
haven. Engeland, eene Mogendheid van den eersten
rang, is doorgaans in eene bepaalde staatkundige
tegenstelling, in verdeeldheden van naijver of me
dedinging, met het eene of andere groote Rijk, in
zonderheid met Frankrijk, gewikkeld. Zulk eene
tegenkanting pleegt aldra over te slaan tot belem
mering der handelsbedrijvigheid van Europa. Bij
zijne insulaire ligging heeft Groot-Britanje daaren
boven gestadig de strekking, om het bewind van
nijverheid en handelvermogen buiten het vaste land
te plaatsen, cn tot zich over te halen. Als eiland is
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Groot-Britanje tevens niet genaakbaar, noch kan
door den dwang, door de werking en tegenwerking,
welke de aan elkaar palende Staten van het vaste
land gedurig op elkander uitoefenen, van zijne een
zijdigheid teruggebragt, en tot eene ruimere weder
keerigheid verpligt worden. Ook in deze opzigten
is Holland, dat, Zeestaat zijnde, tevens deelt in de
eigenaardige hoedanigheden, behoeften en betrek
kingen van eenen continenteelen Staat, de middel
laar tusschen Groot-Britanje en het overig Europa.
In overeenstemming met Groot-Britanjepast Holland

op de twisten over toeëigening of verandering van
grondgebied de beginselen toe eener

evenredige

Ver

deeling van zee- en handel magt. Beide Zeemogend
heden verheffen alzoo, terwijl zij bij de botsingen
der Rijken derzelver geschiktheid tot wederzijdsche
mededeeling van de goederen der beschaving in
het oog doen houden, de Staatkunst boven de be
krompene berekeningen van landsvergrooting en

oorlogsterkte. De invloed van Nederland echter op
de bijlegging of beslissing der geschillen tusschen
deMogendheden is onpartijdiger en meer boven be
denking, dan die van Engeland. Nederland deelt
niet in den naijver en de onderlinge veete der groote
Rijken. Het zal dus op den duur minder door eene
bijzondere vijandschap verblind en misleid worden
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in het voorstaan van het algemeene regt en belang.

Het kan niet op verovering uit wezen, en zijne
krachten zijn geene andere, dan die van afweer en
verdediging.
De Nederlandsche kusten zijn er toe aangelegd,
om de handelgemeenschap van een groot deel van
midden-Europa met de overzeesche gewesten daar
te stellen. Het beleid van den Algemeenen han

del, op het vaste land aan de Nederlanders bij
voorkeur toevertrouwd, vordert, dat Nederland

buiten aanraking blijve met de ontwerpen van
verovering of volken-overheersching. De Nederland
sche Staatkunde, zelve vrij van heerschzucht, is de
billijkste oordeelaarster over de heerschzucht van
anderen. Het is de natuurlijke grondstelling van
eenen Handelstaat, gelijk de onze, om, als een

schutsengel des vredes, met alle Mogendheden en

tusschen alle Mogendheden goede vriendschap te
onderhouden. Intusschen ligt er onzen Handelstaat
ten hoogste aan gelegen, dat geene Mogendheid zoo
magtig worde, om aan anderen de wet voor te
schrijven, noch zoo magteloos, om van anderen de
wet te ontvangen. Het is er hem bovenal om te doen,
dat geene Mogendheid de grenzen eener evenredige
magtsverdeeling zoover te buiten streve, om de vrij
heid van vaart en koophandel te kunnen stuiten.
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De vrijheid des handels moet het wit zijn der ver
bindtenissen, die Nederland aangaat, en de ziel van
zijn deelgenootschap in het bestuur van de onder
linge verhouding der Natien. Eenen Handelstaat,
als den onzen, raakt elk geschil, dat tusschen an
dere Mogendheden plaats heeft, van nabij of van
verre; en hij kan zich niet onthouden van er in te
treden. Zijn toestand is afhankelijk van de oog
merken en ondernemingen, welke zelfs vreemde

volken jegens elkander bereiden. Want voor hem
is geene Natie, geene zaak, die de onderlinge ver
keering van Natien betreft, vreemd. Naauwelijks is
er een oorlog in Europa gevoerd, daar de voormalige
Nederlandsche Republiek niet in betrokken is ge
weest. Deze algemeene en uitgebreide deelneming,
verbonden met een zich nimmer verloochenend be

lang, om den vrede te bewaren of te herstellen,
maakt den Nederlandschen Handelstaat tot een al

lergewigtigst werktuig in het zamenstel der Rijken.
Geen wonder dan, dat het Europisch aanzien van
Nederland altoos verre boven het peil zijner natuur
lijke krachten geweest is.
Tot de medeheerschappij der zeeën geroepen, en
met de binnenlanden langs de kortste en gemakke
lijkste wegen door de natuur zelve in verband ge
bragt, houdt Nederland het handelvermogen van
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het vaste land staande, en belet, dat de balans er
van niet ten eenenmale naar den kant van Groot

Britanje oversla. Tegen Engeland's dwingelandij en

willekeurige wetgeving in zaken van koophandel
en scheepvaart, sluiten de overige Europische Na
tien zich aan de Nederlandsche vlag aan, en ver
wachten zij van Nederland's herstelde en bevestigde
zelfstandigheid den nadrukkelijksten bijstand en
waarborg.
Het is tot de vervulling dezer gewigtige, veelom
vattende en weldadige rol op het tooneel van ons
werelddeel, dat in onze dagen het Rijk der Nederlan
den werd opgerigt. De zelfstandigheid van Holland,
-

daar voor Europa zooveel op aankomt en zooveel

van afhangt, te beschermen, was altoos een grond
beginsel der algemeene Staatkunde geweest. Thans
werden de Nederlanden, verbonden tot één staat

kundig en nationaal bestaan onder den scepter van
Oranje, beschouwd als eene hoofdvoorwaarde van
het herstel van Europa.
Is te regt aldus geoordeeld en gehandeld? Zou de
taak, waartoe door de eenparige bemoeijing der Mo
gendheden het vereenigd Rijk der Nederlanden werd
gevormd, nog uitvoerbaar zijn bij eene versnippe
ring in twee afgezonderde Rijkjes? Zullen Holland
op zich zelf en Belgie op zich zelf te zamen genomen
2

-
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nog de plaats en werkzaamheid kunnen vervullen,
welke aan het ééne Nederland waren aangewezen?
Of zal het erfelijk gebied van eenen Koning, die
Koning is van Holland en tevens Koning in Belgie,
de eischen en de schuld onzer betrekking tot Europa

kunnen goedmaken?

-

Het Europisch belang eischt militaire zekerheid
tegen Frankrijk; het eischt, dat in Nederland eene
grootheid van innerlijke en uitwendige magt geves
tigd zij, evenredig aan den aanwas van de overige
Rijken; het eischt, dat nimmer in Belgie beginselen
van Staatsbeleid heerschen, tegenstrijdig met die,
welke de gedraging van Holland regelen. Onder dit
drieledig oogpunt is de vereeniging van Belgie met
Holland tot een zelfde staatkundig en nationaal be
staan noodzakelijk. De verklaring van deze drie
gezigtspunten zal ons antwoord op de zoo even ge
opperde vragen behelzen.
I. Het is altoos de bestemming van Belgie geweest,
om aan het Noordwestelijk Europa ten voormuur te
strekken tegen Frankrijk. Tegen eenen aanval van
de zijde van Belgie is Frankrijk door eene reeks van
eigene sterkten gedekt. In Belgie zou Frankrijk een
steunpunt van aanval hebben tegen Holland, Pruis
sen en geheel Noordelijk Duitschland, waaraan deze
landen geene gelijkmatige kracht van wederstand

(11 )

zouden kunnen overstellen. Zoodra Frankrijk in
het bezit komt van Belgie, is de militaire onafhan
kelijkheid van Holland, en met die van Holland,
de militaire onafhankelijkheid van Pruissen en
Hannover vernietigd. Het staat alsdan bij Frank

rijk, om Groot-Britanje van al de kusten en havens
van dit deel van het vaste land uit te sluiten.

Reeds in 1813, terwijl Holland nog fransch was,
en men geloofde, aan Frankrijk den Rijn als grens
te zullen moeten laten, stelde het Britsche Hof (1)
aan de Bondgenooten de noodzakelijkheid voor, van
hierop eene uitzondering ten aanzien van Holland
te maken. Engeland betoogde, dat, bij aldien niet
andermaal, gelijk vóór de omwenteling, eene der
groote Krijgsmogendheden van Duitschland als be
schermende magt tusschen Holland en Frankrijk
in kon geplaatst worden, ten minste Antwerpen
met zulk eene verdere uitbreiding van grondgebied,
als vereischt zou worden om aan de Vereenigde Pro
vincien eene gepaste militaire grens te verzekeren,
bij dezelve diende te worden gevoegd.
Na de volkomen zegepraal op den franschen Kei
zer heeft Oostenrijk Belgie niet terug verlangd. De
Mogendheden hebben er ook niet op aangedrongen,
(1) Zie Memorandum respecting Holland bij Gagern, Mein Antheil

an der Politik, II. p. 245 sqq.
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dat Oostenrijk zich op nieuw met de verdediging
van dezen voormuur belasten zou. De plans van Jo

seph II en de gebeurtenissen der jaren 1794 en 1795
hadden het vertrouwen aan het wankelen gebragt.
Zij hadden geleerd, dat het bezit van Belgie voor het
Oostenrijksche Hof op den duur geene genoegzaam
sterke drijfveer was, om zich die inspanning van
krachten tegen Frankrijk te getroosten, waarmede
de veiligheid van het Noordwestelijk Europa in Bel
gie moet worden bewaakt.
Men begreep, dat de verdediging van Belgie moest
worden toevertrouwd aan die Mogendheid, welker
behoud meest onmiddellijk aan de handhaving van
Belgie tegen Frankrijk verbonden was. De onder
vinding had bewezen, dat Belgie, toen men er enkel
als schutsweer, niet om zijn zelfs wille, maar uit
sluitend ten behoeve der zekerheid van andere Sta

ten, over beschikte, door Oostenrijksche en Holland
sche troepen bezet, steeds een zwakke schutsweer
geweest was. Belgie werd dus niet alleen aan Holland
gegeven, maar met Holland tot éénen ondeelbaren
Staat ineengesmolten, opdat de zelfstandigheid niet
alleen van Holland, maar van Belgie zelf als Staats
ligchaam, op de voor een deel van Europa zoo
gewigtige handhaving dezer gewesten zou berusten.

Het bijzondere belang van Belgie werd alzoo met
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dat van Europa één en hetzelfde, en moest ten waar
borg verstrekken van de volharding en opoffering,
met welke de nieuwe Staat zich voor het algemeene
belang in de bres zou stellen.
Op Belgie steunen onmiddellijk de Pruissische
Rijnprovincien, en het Pruissisch gedeelte van West
phalen. Pruissen bewaakt in deze landen de poort,

welke regtstreeks van Frankrijk naar het Noordelijk
Duitschland leidt. Deze landen zijn echter slechts
sterk en verdedigbaar in verband met de Belgische
vestingen. Wederkeerig strekt de Pruissische magt,
aan Nederland palende, om aan dit Rijk dadelijk de
hulp eener groote Mogendheid, zonder welke Ne
derland naauwelijks in het eerste oogenblik aan
Frankrijk het hoofd kan bieden, te verzekeren.

Belgie alleen en op zich zelf, als afgezonderd
Rijkje, kan aan zijne verpligting bij het algemeene
Statenstelsel niet beantwoorden. Men zal ook niet

beweren, dat de tegenwoordige toestand van Frank
rijk minder voorzorgen van dezen kant vordert,
dan in 1815 noodzakelijk werden geacht. Het leger,
dat Belgie op de been zou kunnen houden, is veel
te klein tot bezetting der vestingen. Maar al waren
de magt en de hulpmiddelen van Belgie toereikende,

is het, bij eenen uitbarstenden oorlog met Frank
rijk, zeker, dat Belgie genegen zal wezen tot dien
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wederstand, welken het belang van Holland, van

Groot-Britanje en Duitschland dringend zou eischen?
Het is veeleer waarschijnlijk, dat Frankrijk in Bel
gie meer vrienden, dan vijanden zou

aantreffen.

Ik wil onderstellen, dat Belgie den standvastigen
wil bleef koesteren, om zijne vrijheid zelfs niet aan
Frankrijk prijs te geven. Mag men de verdediging
van een hoofdbolwerk van Europa laten aankomen
op een klein volkje, dat met de groote aangelegen
heden van ons werelddeel veel te weinig is zaamge

vlochten, om in dezelve tevens zijn belang te vinden?
Belgie zou zich zonder moeite door Frankrijk laten
overreden, om niet vergeefs zijne krachten te ver
spillen alleenlijk ten behoeve van vreemden. Inder
daad welke drangreden zou Belgie op zich zelf, in
dien Frankrijk aan deze Gewesten bondgenootschap
en voordeelen aanbiedt, hebben, om goed en bloed
voor Engeland, Holland of Pruissen op te zetten?
En wel voor Holland boven al! Afgescheiden van
Holland, daar het eens mede vereenigd was geweest,
zou Belgie niet van gestadigen argwaan tegen alle
gemeenschap van onderneming met Holland bezield
zijn? Zou het niet zelfs den schyn verwijderen van
zich te laten gebruiken ter zake van een land, uit
welks verbindtenis niet dan onheil en onderdrukking

voor Belgie gesproten waren? En tegen welke Natie?

(15)

Tegen Frankrijk, dat als de geboren beschermer,
als het anker van Belgie zou worden aangemerkt
bij elke wrijving, die zich met het naburige Holland
of met de Koninklijke regering mogt opdoen. Hol
land zou dus, in stede van door Belgie te worden
gedekt, op Belgie zoo goed als op eene mijn zijn
gebouwd.
Belgie kan niet onzijdig worden verklaard, gelijk
Zwitserland. Daar schiet dan nog eene uitvlugt over,
dat de Mogendheden in de scheiding tusschen Belgie
en Holland berusten, op voorwaarde, dat de vestin
gen aan hare troepen worden overgeleverd. Deze
inenting van een vreemd militair bestuur in zijnen
boezem zou de grootste ramp zijn, die Belgie tref
fen, en het zwaarste ongelijk, dat aan hetzelve,
als Natie, aangedaan worden kon. Maar zou zij aan
het doel beantwoorden? Zal Frankrijk zich eene be
zetting laten welgevallen, waardoor zijne militaire
betrekking tot de Nederlandsche grenzen wezenlijk
zou worden veranderd? Zal Frankrijk eenen maat
regel toegeven, die het tegen dat land gerigte bond
genootschappelijke stelsel van 1814 en 1815 weder
in het leven roepen, en op de verzoenende overeen
komsten van het Akensche Congres inbreuk doen
zoude? Doch het zij : Frankrijk late het gebeuren.
Is bij de, sedert de fransche omwenteling veranderde
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stemming der volken, en van Belgie inzonderheid,
een leger, vooral een leger van vreemdelingen, vol

doende om een land te beschutten? Zullen de Belgen
hen als hunne beschermers, of als hunne onder

drukkers aanzien? Zullen, wanneer het gedruisch
der fransche wapenen binnen de grenzen gehoord
wordt, de Belgen stil en lijdelijk nederzitten? En
wanneer zij opstaan, wanneer zij deze gelegenheid
waarnemen, om een ondragelijk juk af te schudden,
wanneer zij zich met de aanvallers vereenigen, welk

leger zal sterk genoeg wezen, om, van binnen en
van buiten bestookt, het in een vijandig land tegen
buitenlandsche vijanden te houden?

II. Na de ontbinding van Napoleons Heerschappij
waren meest alle Rijken van Europa, hetzij door
inwendige krachtontwikkeling, hetzij door uitwen
dige vergrooting, op de schaal van staatkundig ver
mogen aanmerkelijk geklommen boven hun peil
vóór de fransche omwenteling. Daarentegen was Hol
land, door eene aaneenschakeling van teisterende
lotgevallen, in huishoudelijke hulpmiddelen, en ten
aanzien zijner gansche verhouding als Handelstaat
en Mogendheid, deerlijk achter uit gegaan, zelfs
bij zijne, tijdens de revolutie, reeds zoozeer ver
flaauwde welvaart. Deze achteruitgang, vergeleken
met den voortgang van andere volken, duidde eene

(17)

verschrikkelijke daling aan van het betrekkelijk
vermogen van Holland. Door de schikkingen, welke

het gevolg waren van de gebeurtenissen der jaren
1813 en 1814, was voor de overige Staten een glans
rijk verschiet geopend van gedurig rijzenden voor

spoed en toenemend aanzien. Holland daarentegen,
ofschoon aan zich zelf hergeven, en in den koeste
renden straal eener beter geordende, dan de oude

Republikeinsche ,

vrijheid geplaatst, was als een

geknotte boom, van wiens volle kroon slechts nog
eenige zijtakken overig waren gebleven. Vele bron
nen van nationalen en publieken welstand waren
voor altoos verdroogd, Scheepvaart en handel waren
zoolang buiten Holland omgegaan, en onze havens
voorbij gestevend ; zoo magtige mededingers had
den er zich de heerschappij, of althans hun aan

deel in toegeëigend, dat het meer dan twijfelachtig
moest schijnen, of de ligging van den herboren Staat
nu nog even veel waard was als voorheen. Was de
springveer van het handelgezag der Republiek de
Tusschenhandel, het koopen van vreemde Natien,

om aan vreemde Natien te verkoopen, geweest,
thans was de handel van aard en van loop veranderd.
Zoovele Natien schikten er zich thans toe, om eenen

eigen handel met eigen voortbrengselen op te zet
ten, dat voor Holland's tusschenkomst weinig of
* 3

(18)

geene ruimte overschoot. Om weder met eenige eer
en aanzien op de algemeene markt te verschijnen,
zou Holland moeten beginnen met er een veel groo
teren voorraad, dan weleer, van in zijnen boezem

voortgebragte goederen aan te bieden. Inmiddels wa
ren vele takken van Hollandsche nijverheid verval
len, of in het nadeel bij die van andere volken, en
zijne koloniale bezittingen kreeg Holland slechts voor
een gedeelte terug. Hoe moeijelijk ook, het was nog
weinig, om Holland als Zee- en Land-Mogendheid
weder op te bouwen, en in zijn lidmaatschap van
het Europisch Statensysteem te herstellen. Om dat
lidmaatschap staande te houden, om het werkzaam
te doen zijn, moesten Holland's handelvermogen,
land- en zeemagt, en het gewigt, zoowel door eigen
kracht, als door verbindtenissen met vreemden,
van zijnentwege in de schaal der algemeene Staat
kunde te leggen, niet alleen worden gestijfd in
evenredigheid der meerderheid, welke de overige
Mogendheden boven een vroeger tijdvak hadden
aangewonnen. Holland's Staatswezen moest niet en
kel uitgebreid worden in het algemeen. Het moest
worden uitgebreid in die bepaalde verhoudingen
en afmetingen, dat het met den veranderden toe
stand van Europa de meest bekwame punten van
aanraking en wederkeerige bevordering opleverde.

(19)

De opbeuring der Zeemagt van den Nederland
schen Staat moest men zich vergenoegen, grooten
deels aan de omstandigheden, aan den ijver der
Natie, en aan het beleid der regering over te laten.
In zooverre echter het gezag ter zee van de heer
schappij der kusten afhangt, gevoelde men, dat de
Staat zijn evenredig deel van dat gezag niet zou
genieten, tenzij men Antwerpen en de Vlaamsche
kust er aan toevoegde. Door de hereeniging met
geheel Belgie erkenden de Mogendheden aan den
eenen kant de noodzakelijkheid, om Nederland's
zee- en riviergemeenschappen op de hoogte te bren
gen van hetgeen zijne nieuwe betrekking tot den
vergrootten werkkring van andere scheepvarende
Natien, en tot de binnenlanden, vorderde. Aan den
anderen kant werd duidelijk ingezien, dat de Vlaam
sche havens in het bezit van eene andere Mogendheid
tot de hagchelijkste botsingen met Holland, en tot
fnuiking van deszelfs vrijen wasdom zouden leiden.

Zou de Nederlandsche Staat zich van zijne taak in
het nieuwe Stelsel kwijten, dan moest hij worden
gevestigd en uitgebreid als Landmogendheid, en
daartoe was Belgie onmisbaar. De geschiedenis der

voormalige Republiek heeft geleerd, dat de Zeemo
gendheid Holland op een ruimer bestek van grond
gebied en volk dient te rusten. De verdeeldheid en

(20)
het ontbrekend evenwigt van belang tusschen de
Zee- en Landprovincien hadden de vastigheid der
Republiek ondermijnd. Zij hadden bewezen, dat het
gewigt der Landprovincien vermeerderd worden,
dat de Staat minder als een eiland op het water dob
beren, dat hij diepere en breedere wortels aan den
vasten wal schieten moest. De Republiek werd

maar al te dikwijls topzwaar bevonden, en de last
harer scheepsmagt te groot voor het bekrompen
landje, daar dezelve op drukte. De middelen, ter
beschikking der regering, waren, niettegenstaande

de ondragelijke belastingen, en ofschoon de meest
kostbare tak van bestuur, het Koloniewezen, door
particulieren werd bestreden, te gering, om de pu

blieke waardigheid en verpligting op te houden.
Getuige de uitputting, die op elke buitengewone
aanstrenging van oorlog of andere, ten einde zich
als Zeemogendheid te doen gelden, volgde. Vandaar
dat de regering telkens te kort schoot in de tijdige
beraming der meest noodzakelijke maatregelen tot
bescherming van 's Lands vlag.
Belgie met Holland tot een aanzienlijk en rijk
Staatsgebied vereenigd, moet aan den Nederland

schen Staat de noodige hulpbronnen verschaffen tot
instandhouding zijner menigvuldige betrekkingen,
als mede geroepen om de belangen van volken en

(21)
werelddeelen, door den Oceaan
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keld, staat het onder den invloed der oorzaken,

welke derzelver gesteltenis regeren, en oefent het
eene daaraan evenredige terugwerking uit. Neder
land wordt hierdoor verhinderd, om, tot algemeene
schade en tot eigen verderf, zich aan die werke
loosheid en angstvallige ingetogenheid over te ge
ven, waartoe de Republiek sedert den vrede van
Utrecht verviel. Het wordt verpligt, om een altoos
wakker lid der groote Statenmaatschappij te zijn.
Het zal in die mate meer vertrouwen bij de Land
mogendheden genieten, en er een te onwrikbaarder
steun bij vinden. Het is uit dien hoofde te minder
onderhevig aan de eenzijdige strekking der Staat
kunde van Engeland, en meer berekend, om er de
tegenhanger en als het noodzakelijk aanvulsel van
te zijn. Het is in die zelfde mate geschikter, om
de aangelegenheden en het vrije verkeer des vasten
lands op zee te vertegenwoordigen.
Het belang van Europa vordert, dat Nederland in
zijne drieledige betrekking, als Zee- en Landmo

gendheid en als Handelstaat, die vermeerdering van
magt behoude, welke aan hetzelve in Belgie is toe

(22)
gelegd. De bestaanbaarheid eener, niet insulaire,
groote Zeemogendheid, gelijk Nederland moet we
zen, is afhankelijk van zijne landmagt. In de vereeni
ging dezer beide hoedanigheden behoort Nederland
sterk genoeg te zijn, om ontzag in te boezemen voor
zijne tusschenkomst bij de geschillen der Mogend
heden, en om aan de partij, die het kiest, het zij
gewapende deelneming, het zij onzijdigheid, het
zij bevrediging en scheidsmanschap, klem te geven.
Nederland gaat verloren voor Europa, wanneer het
zoo zwak is, dat het, bij algemeene bewegingen,
zijns ondanks den stroom eener vreemde Staat
kunde, tegen zijn eigen belang in, genoodzaakt is
te volgen, of zoo onmagtig, dat andere Rijken op
zijn bondgenootschap geenen prijs stellen.
Voor Nederland als Handelstaat is die zekerheid,

welke alleen uit het vertrouwen op eigen krachten
ontspruit, weinig minder dan het aanwezen zelf.
Moet men, bij de minste woeling in Europa, twijfe
len aan de middelen des Staats, om zich zelven te

handhaven, zoo is de gerustheid te niet, zonder
welke de handelberekeningen geenen duurzamen
grondslag meer hebben. Zal dus de koophandel niet
alleen een winstgevend bedrijf voor de ingezetenen,
maar zal hij de hefboom van Nederland's buiten
landschen invloed en de ziel van deszelfs Staatkunde

(23)

zijn, dan moet Nederland in zijn geheel, groot en
kloek, blijven.

Nog onder een ander opzigt is Belgie een noodwen
dig bestanddeel van den weder opgerigten Handel
staat. Bij de vermenigvuldigde, meer verspreide en
verdeelde werkzaamheden des handels, te midden
van het vergroot aantal mededingers, en nevens de
ontzagchelijke uitbreiding, welke de voortbren
gende nijverheid en het eigen vertier van andere Na
tien hebben gekregen, zou Nederland eene naauwe

lijks merkbare plaats beslaan, wanneer het niet in
hoogere mate, dan de Republiek, zijn handelver
mogen uit de schatten eener zelfstandige, landbou
wende en fabricerende, volksvlijt ontleende. Hol
land voedde den handel door den handel, en met

de kapitalen, in den handel gewonnen. Sedert echter
zoovele andere Natien begonnen zijn, om hetgeen
weleer Holland ter hare dienst verrigtte, voor zich
zelve te doen; sedert het onmiddellijk verkeer,
waarin de meeste volken tot elkander zijn getreden;
sedert de alleenheerschappij van Groot-Britanje in
de beide Indien; onderstelde de heropening van

Nederlands handelverbindtenissen, als eerste voor
waarde eene aanmerkelijke uitzetting van hetgeen
Nederland ten behoeve van vreemden in zijn eigen
schoot teelde, en van hetgeen Nederland weder

(24)
keerig tot eigen gebruik van vreemden behoefde.
Hiertoe strekt die aanwas van grondgebied en be
volking, van natuurlijken rijkdom, van nijvere
krachten en binnenlandsch vertier, welke in de

vereeniging van Belgie met Holland is daargesteld.
Zoo toegerust, mogt Nederland eenen handel van
eigen koopwaren en eigen benoodigdheid vooruit
zetten, gewigtig genoeg, om er alle voordeelen zijner
ligging, zijner kapitalen en handelbedrevenheid,
in te doen gelden tot wederopvatting der draden
van Algemeenen handel. Het dadelijk uitwerksel
van de opkomst des Algemeenen handels is een ver
hoogde bloei van den gewonen handel, of liever van
de gansche huishouding : en derzelver verhoogde
bloei vermenigvuldigt wederom de betrekkingen, en
vermeerdert de geschiktheid tot beleid van den Al
gemeenen handel. Aldus is de veel verruimde kring
van binnenlandsche volksvlijt en binnenlandsch
verbruik een onmisbaar vereischte, om Nederland

op nieuw eene hartader van het wereldverkeer, een
blijvend middenpunt van aantrekking voor de huis
houdelijke gemeenschap der volken, te doen wor
den. Op de mogelijkheid, dat Nederland zulks
andermaal worde, berust grootendeels hetgeen Ne

derland als Handelstaat voor Europa en voor de
wereld moet wezen.

(25)
III. De Staats- en nationale verdeeling van Eu
ropa, de wederzijdsche afperking en schikking der
leden van dat groote ligchaam, door natuur en
geschiedenis geregeld, vorderen, dat al de Neder

landen behooren tot één en hetzelfde staatkundig
geheel of stelsel. Van de middeneeuwen af tot op
de fransche omwenteling toe, welke de baken van

onderscheid tusschen Rijken en volken gewelddadig
verzette, is het ook inderdaad aldus geweest. De
medewerking echter tot de pligten van dat ééne

gemeenschappelijke stelsel was tot op onze tijden
doorgaans niet gelijkelijk of evenredig tusschen al
de Nederlanden verdeeld. Beurtelings was een deel
der Gewesten het middenpunt van den kring, die
al de Nederlanden insloot, en had een zoo onbetwist
voorzitterschap boven de overige, dat zij alleen de
Nederlandsche eere en den Nederlandschen invloed

schenen te vertegenwoordigen, terwijl de rol van
andere Gewesten ondergeschikt, werktuigelijk, ja
lijdelijk was. Terwijl de Republiek den toon gaf,
was Belgie in de handen van Spanje en Oostenrijk
louter dienstbaar aan den rang, dien de Republiek
onder de Mogendheden bekleedde. Zou Holland niet
bedreigd worden, dan moest, begreep men, in
Belgie geen tegengesteld belang, van Staatkunde of
Huishouding, de overhand krijgen, dan moest de
4

(26)
magt, welke over Belgie gebood, steeds de natuur

lijke bondgenoote van Holland wezen. Belgie op
zich zelf evenwel, of Belgie aan Holland gevoegd,
zou, al hadden de omstandigheden vrije hand ge
laten tot zulk eene schikking, vóór de fransche om
wenteling niet voldoende hebben geschenen, om

de Republiek vrij te waren. Belgie werd onder de

voogdijschap van

eene groote Mogendheid het bol
werk der Republiek. Dit heerlijke land werd in
eene groote oorlogsvesting hervormd, en aan deze

volkrijke steden en oevers, eertijds bloeijende in
alle kunsten van nijverheid, voorheen de markt en

stapelplaats van Europa's handel, werd alle gemeen
schap en verkeer naar buiten opzettelijk afgesne
den. Was het alleen de baatzuchtige naijver van

Holland en Groot-Britanje, welke hierin zegevierde?
Het was veeleer in den geest der algemeene Euro

pische Staatkunde, ten einde geen strijd of mede
dinging met de Republiek in gewesten te doen
oprijzen, welke aan de veiligheid der Republiek
verpand moesten blijven.
Bij den wederopbouw van Europa in onze dagen

kon Belgie niet gescheiden blijven van Holland, of
men moest in den staatkundigen en huishoudelijken

toeleg van Belgie eene afwijking, ja botsing, tegen

over dien van Holland tegemoet zien. Het zij men

(27)
Belgie onder het beheer van eenige vreemde Mo
gendheid bragt, het zij men het op zich zelf liet
staan, in beide gevallen was zulks onvermijdelijk,
Aan Frankrijk ontnomen, zou Belgie vooreerst nog,
misschien voor altoos, zich in de rigting hebben

voort bewogen, welke de twingtigjarige onderwer
ping onder Frankrijk er aan gegeven had. Maar al

onderstelde men het ongeloofelijke, dat Belgie, het
zij door oorspronkelijkheid, het zij door den in
vloed der Mogendheid, die het zou bezitten, ge

dreven, eenen eigen weg insloeg, die weg zou
steeds de baan, door Holland te beschrijven, door
kruisen, en op vele punten de beweging stremmen.
Men zou dus Holland, in stede van het door Belgie
te beschutten en te stijven, door datzelfde Belgie
ondermijnen en verzwakken. Wie ook het gebied
over het van Holland gescheidene Belgie voerde,
nimmer kon men, na de gedragingen van het Oos
tenrijksche Hof sedert Karel VI, zeker wezen, dat
het staatkundig beleid des Gebieders onveranderlijk
met Holland ééne lijn zou trekken.
-

Daar bleef derhalve slechts de keus tusschen twee

uitkomsten overig. Zou men Belgie weder tot zijne
oude staatkundige nietigheid veroordeelen, ten

einde het voor Holland niet schadelijk, en alleen
door zijne vestingen nuttig zou kunnen worden? Of

(28)
wel, zou men alle Nederlanden in een smelten, en
Belgie, dat toch, in welken vorm ook, een borst
weer van Holland's betrekking tot Europa moest
zijn, tevens al de voordeelen dier luistervolle betrek
king laten genieten?
Het eerste was, zoo het al raadzaam ware geweest,
ondoenlijk, vanwege den nieuwen levensprikkel,
dien de verbindtenis met Frankrijk aan Belgie had
-

medegedeeld. Men koos het laatste, en besloot, om
Holland's taak en schuld bij het Statenstelsel van
Europa gelijkelijk op Belgie te leggen, en op één

Koningrijk der gezamenlijke Nederlanden te doen
rusten. De Mogendheden verbonden dus Belgie met
het gebied der oude Republiek op den voet van vol
komen eenheid en gelijkvormigheid van Staats- en
nationaal bestaan. Zij stelden de grondslagen dier
wederzijdsche inlijving vast, niet om Holland in het
bijzonder, of Belgie in het bijzonder, te gerieven,
maar ter zake van het gemeene belang van Europa.
Volgens de voorwaarden, welke de aanstaande

Souverein van het Rijk der Nederlanden bij eene
Acte van d. 21 Julij 1814 (1) aannam, moet de ver
eeniging van Belgie met Holland innig en volkomen
zijn : zoo dat beide deze landen éénen en denzelfden

Staat uitmaken, geregeld door de reeds in Holland
(1) Bij Martens, Suppl, au Recueil, WI. p. 58 sqq.

(29)

geldende Grondwet, welke bij gemeen overleg eene
wijziging ingevolge de nieuwe omstandigheden zal
ondergaan. Er mag evenwel niets veranderd worden
in die bepalingen dezer Grondwet, welke aan alle
Godsdiensten eene gelijke bescherming en gunst
verzekeren, en de toelating van alle burgers, zonder
onderscheid van godsdienstige geloofsbelijdenis, tot
de ambten en publieke bedieningen waarborgen.

De Belgische Provincien zullen op eene voegzame
wijze vertegenwoordigd worden in de vergadering
der Staten-Generaal, welker gewone zittingen in
vredestijden beurtelings in eene Hollandsche en in
eene Belgische stad zullen worden gehouden. On
derlinge gelijkheid van grondwettige regten aldus
voor alle Nederlanders vastgesteld zijnde, zullen
de onderscheidene Provincien op gelijken voet al
de handels- en andere voordeelen genieten, waar
voor de bijzondere gelegenheid van elk vatbaar is;
zonder dat eenig beletsel of eenige beperking aan de
eene zal mogen worden opgelegd ter gunste van
eene andere. Onmiddellijk na de vereeniging zullen
de Provincien en steden van Belgie worden toegela
ten tot den handel en de vaart naar de kolonies, op
denzelfden voet, als de Hollandsche Provincien en
steden. De lasten, eveneens als de voordeelen, ge
meen moetende zijn, zullen de schulden, gemaakt

(30)
tot op het tijdstip der vereeniging, door de Hol
landsche Provincien van den eenen, en door de Bel
gische Provincien aan den anderen kant, komen ten
laste van de algemeene schatkist der Nederlanden.
Volgens dezelfde beginselen zullen de uitgaven,
vereischt tot de daarstelling en het onderhoud der

sterkten langs de grenzen van den nieuwen Staat,
gedragen worden uit de algemeene Schatkist, als
voortspruitende uit eene aangelegenheid, waarin de
zekerheid en onafhankelijkheid van al de Provin
cien, en van de gansche Natie, betrokken zijn. De
kosten van aanleg en onderhoud der dijken zullen
voor rekening blijven der districten, die bij dit deel
van de publieke dienst meer onmiddellijk belang
hebben, behoudens de verpligting van den Staat in
het algemeen, om in gevalle van buitengewone ram
pen onderstand te verleenen, alles gelijk zulks tot
dus verre in Holland gebruikelijk is geweest.
Duidelijker, dan door deze zoo naauwkeurige en
veelomvattende voorzieningen, konden de Mogend
heden haar bezef niet verklaren, hoe sterk het wel

zijn van ons werelddeel er in betrokken is, dat de
Nederlanden een vast geklonken en innig verbonden
geheel vormen. Belgie, van Holland gescheiden,
zou, in den opbouw van zijne bijzondere of aange
nomene belangen, door Holland tegengewerkt, en

( 31 )
alzoo meer en meer aan het Nederlandsche stelsel

ontvreemd worden. Eerst door zamenvoeging der

lang afgezonderde leden tot één ligchaam zoude het
Nederlandsche beginsel zijne volle kracht van ont
wikkeling erlangen, zou Holland met onwankelbare

vastigheid op Belgie leunen, en zou Belgie weder
vrij uit de eigen borst adem halen, en zijne zelf
standigheid herwinnen.

Indien de Mogendheden het, vijftien jaren gele

den, als een eerste vereischte tot eene duurzame
bevrediging van Europa hebben aangemerkt, te ver

hoeden, dat Holland en Belgie nimmer door strij
dige staatkundige drijfveeren bestuurd werden;
indien zij, als noodzakelijk en eenig behoedmiddel,
de inlijving van Belgie met Holland, en de inlijving
van Holland met Belgie, hebben verordend; zijn
de omstandigheden, in den loop dier vijftien jaren,
zoodanig veranderd, dat eene afscheuring zou kun
men plaats vinden zonder dat gevaar voor Europa,
hetwelk men als toen meende te moeten keeren?

Belgie heeft, in eene vijftienjarige vereeniging
met Holland, al zijne groeikrachten op nieuw zien
ontkiemen. Het heeft zich tot eene hoogte van huis
houdelijke welvaart en staatkundige zelfstandigheid
verheven, die, sedert het bloeijende tijdvak der

Bourgondische heerschappij, voor de vurigste ver

(32)

-

e

beelding schier niet meer bereikbaar scheen. Nu,

te midden van dezen jeugdigen en frischen wasdom,
in het genot aller dezer voordeelen, die Belgie niet
in, maar ondanks de vereeniging met Holland be
weert te hebben verworven, wil Belgie zich eens
klaps afzonderen, om op eigen wieken, buiten zal
menhang met, en ongehinderd door Holland, zijne
vlugt voort te zetten. Onbewimpeld wordt de on
verzoenbaarheid van het Hollandsche met het Bel
-

gische Staatbestaan als de reden van dit verlangen
opgegeven. Blijk genoeg, dat een opzettelijke geest
van onderlinge tegenkanting een hoofdbeginsel der
wederkeerige gedragingen, en het onmiddellijk ge
volg der breuke worden zou.
Men gelooft welligt, dat het gevoelen omtrent
eenen algemeenen en nooit te heelen tweespalt tus
schen de wederzijdsche belangen, opgevat in de
hartstogtelijke verblinding des oogenbliks, met het
zakken der driften geen steek zal houden. In het
vertrouwen, dat de natuur sterker zal wezen dan

de dwaling der partijschap, zou men zich kunnen
vleijen, dat de Nederlanden, door welke vormen
ook onderscheiden, steeds aan ééne groote beweeg

kracht gehoorzamen, steeds schakels van eene zelfde
keten, steeds één zijn zullen in hunne verhouding

tot andere Natien. Men zou dus de smaldeeling des

(33)
Rijks in twee kleine Rijkjes, naar elks wenschen
ingerigt, kunnen inwilligen, zonder gevaar voor die
gemeenschap en eenparigheid van Staatsbeleid, tot
welke al de Nederlanden door bezef van Nationali

teit, van behoefte en eigenbelang gestadig zullen
worden gedreven.
Dit besluit, uit eene ware stelling afgeleid, zou
een verderfelijke waan zijn. Eer mag men hopen,
ongelijksoortige deelen tot een geheel te zien zamen
streven, dan dat de stukken van een door innerlijke
weerspannigheid verbroken geheel ooit weder eenen
zelfden geest zullen ademen. Geen haat is feller dan
broederhaat. Door de afscheuring der Zuidelijke Ge
westen van de Noordelijke zou een afgrond van twee
dragt en vijandschap geopend worden, in welke de
magt en het aanzien des Staats naar buiten, de in

vloed van Nederland op Europa, zoowel als de dier
baarste wederzijdsche belangen reddeloos zouden
verzinken.

De Zuidelijke en Noordelijke Provincien eens for
meel van elkander gescheiden, zal hetgeen tot dus
verre uitvloeisel van hartstogtelijke overdrijving en

opgewondenheid was, het onverzettelijk gelaat van
regel en hebbelijkheid aannemen. Wat toch zal er
gebeuren? Het is het wezen van elke ontbinding,
dat het individuel belang der van elkander losge
5
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maakte deelen bovendrijft, terwijl een algemeen
belang, dat al die individuele aangelegenheden rang
schikt en aaneen schakelt, ophoudt erkend te wor
den. De beide Staten zullen beginnen, met elk een

voornaam gewigt te leggen op die bijzondere angele
genheden, welke het meest duidelijk merk dragen
van eigenaardigheid en onderling verschil, en die
tot dusverre nog op de minst volkomene wijs onder
hetzelfde algemeene voordeel geplooid waren gewor
den. Zoodanige stukken zullen er vele, en te meer,
naarmate men ze met wrok en voorbedacht opzoekt,
worden gevonden in eenen nieuwen Staat, waarvan

de deelen, uit hunnen vroegeren ongelijkvormigen
toestand, uiteenloopende indrukselen en vooroor
deelen overig hebben gehouden. Men spreekt nu,
onder de vereeniging, van verscheidenheid in de

beide hoofdafdeelingen. Verscheidenheid is op zich
zelve geene tegenstrijdigheid. Maar door de afzon
ring zal de verscheidenheid in onverzoenlijke te
genstrijdigheid worden veranderd. Bij het bestel

van elks bijzondere zaken zal men vooral het opzigt
op zamenstemming met den Broederstaat vermijden,
ja buitensluiten, uit vrees, van zich, door toena
dering, in afhankelijkheid van den anderen te ver
strikken.

Deze afkeerigheid zal door de onderwerping onder
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één Hoofd veeleer worden versterkt, dan vermin
derd. De bedoelingen van dat Hoofd zullen aan
weerskanten voor partijdig worden gehouden. Een
gestadig wantrouwen zal zijne handelingen bewa

ken, de heilrijkste ontwerpen van echt Nederland
sche Staatkunst verijdelen, en alle, zelfs het meest
tastbare, gemeen belang doen miskennen. Om het
individuele te doen uitkomen, zullen geene omtrek
ken te hard en te kantig schijnen, en tegen het
gevaar, van aan elkander te worden opgeofferd, zal
men zich achter maatregelen der scherpste en een
zijdigste afzondering meenen te moeten verschansen.
Gelijk bij de inwendige schikkingen van elk der
beide Nederlandsche Staten de meest afstekende
zelfstandigheid zal betracht worden, zoo ook bij de
regeling der buitenlandsche gemeenschappen. Hol
land en Belgie zullen ieder hun eigen stelsel hebben
van verbindtenissen, hetzij voor den handel, hetzij
andere voor vrede of oorlog. Zijne uitheemsche
betrekkingen heeft Belgie tot hiertoe door Holland
erlangd, en de voornaamste er van zullen den schok
der verbreking van het Staatsverband niet doorstaan.'
Belgie zal zich in den beginne plotselijk met zich zelf
alleen, en bijkans als vreemdeling te midden van het
gezelschap der overige Staten vinden. Naar welken
kant zal het zich wenden, en zijne eerste kennissen
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maken? Zal het beproeven, of de veelvuldige en
*

verspreide verbindtenissen, die het door en met
Holland had, op nieuw kunnen aangeknoopt wor
den? Maar derzelver onderhoud eischt eenen groo
ten omslag, taaije volharding en eene aanzienlijke
eigene scheepvaart, derzelver uitbreiding is, onder
gedurige worsteling met Holland, onzeker, en daar
toe worden al de hulpmiddelen eener Zeemogend
heid gevorderd, die aan Belgie ontbreken. Laten
de Kolonies gemeen blijven aan de beide Staten,
Belgie zal er uit dien hoofde geene vrucht van
trekken. Weshalve zich aan al deze kansen bloot

stellen, waarom al deze kronkelpaden doorkruipen,
en den ruimen en breeden weg verzaken, die, langs
eene andere zijde, voor Belgie reeds gebaand is?
Belgie, tusschen Holland aan den éénen, en
Frankrijk aan den anderen kant, bekneld, zal op
Frankrijk leunen. In het aangaan van betrekkingen
met dien vermogenden en rijken Staat zal Belgie
pogen te herwinnen, hetgeen het aan de Holland
sche zijde moet en wil verliezen. De neigingen
en roerselen van het fransche tijdvak zullen her

leven. Met de overwegingen van Staat zal eene
algemeene volksaandrift, eene heerschende, tegen
nationale, voorliefde zamenspannen.
-

De staatkundige en zedelijke invloed der fran
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sche Natie op Belgie is onberekenbaar groot. Die
invloed is begrijpelijk, wanneer men nagaat, onder
welke omstandigheden Belgie aan Frankrijk is ge
komen. Dezelve zal niet enkel aan slaafschheid en

vuigen zin der Belgen worden geweten, wanneer
men den snellen zwaai, welken de grootsche vaart
van het fransche Rijk aan alle publieke en burger

lijke zaken mededeelde, vergelijkt met den stilstand
en de doodsche afzondering dezer Provincien onder
het Oostenrijksche beheer. Er is intusschen geene
wet, geene zekerheid meer voor Volks- en Staats
bestaan, indien de bijzondere geest of gedraging
der ééne Natie dadelijk de andere medesleept, en
haar oorspronkelijk karakter vernietigt. Zoo groot
is echter, men erkenne het volmondig, de invloed
van Frankrijk op Belgie, dat dezelve alleenlijk door
eene innige vermaagschapping en doordringing van
den Belgischen met den Hollandschen aanleg allengs
kan worden opgewogen.
Mag men twijfelen, wat het gevolg der scheuring
wezen zal? Al gaat de Belgische Staat niet dadelijk
over in den franschen, de Belgische Nationaliteit,
niet geschraagd door de Hollandsche, zal zich aldra
in de fransche verliezen. Eene enge verstandhouding
met Frankrijk zal door den volkswensch niet min
der, dan door Staatsberekening, vurig worden ver
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langd. Die verstandhouding zal, onder het handels
en diplomatisch gezigtspunt, zoo vrugtbaar, zoo
afdoende voor Belgie schijnen, dat men achten zal,
met dezelve alles, zonder dezelve weinig te hebben
verkregen.
Frankrijk heeft geene reden, om in deze begeerte
niet tegemoet te komen, behalve dat het zijne toege

vendheid en overeenkomsten met Belgie altoos onder
het uitdrukkelijke voorbehoud zal regelen, dat Hol
land er van uitgesloten blijve. Frankrijk zal daar
door het zijne toebrengen, om de kloof tusschen
de Belgische en Hollandsche aangelegenheden wij
der te maken. Het zal daardoor den drang naar we
dervereeniging bij de Belgen des te onweerstaan
baarder prikkelen, het net, over Belgie geworpen,
al naauwer en naauwer toehalen, en ondertusschen,

op zijne luimen liggende, het beslissende tijdstip

verbeiden.
Zal de Koning alléén sterk genoeg zijn, om tegen
dezen stroom in te roeijen, en het Nederlandsche
beginsel staande te houden? De Koning zou, met
zich in dezen kamp te begeven, niets winnen, en
alles op het spel zetten. Men zoeke ook geene mid
denwegen. Eene halve scheiding zoude, over kort
of lang, eene geheele scheiding noodzakelijk ma

ken. Belgie zal onophoudelijk in den franschen
w

*. -
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kring van volkenverkeer en buitenlandsch Staatbe:
leid worden getrokken. In Belgie zal derhalve juist
die strekking de bovenhand krijgen, tegen welke
het Rijk der Nederlanden als een dam werd opge

worpen. Met het lidmaatschap van Nederland te
verzaken, verzaakt Belgie zijnen Europischen rang.
Het wijkt uit zijne omloopsbaan in het algemeene

stelsel, om de trawant te worden van een onderge
schikt systeem van beweging. Het breekt dus de
orde en den evenwigtigen zamenhang van het groot
geheel, dat hierdoor aan slingering en de bedenke
lijkste botsing wordt bloot gesteld.
Op Holland zal inmiddels eene dubbele drukking
rusten, van Belgie op zich zelf, en van Frankrijk
door Belgie. De inlijving van Belgie met Frankrijk
zal voor Holland wenschelijker zijn, dan zulk een
toestand. Maar wat zal Holland nog voor zich zelf,
wat voor Europa, kunnen doen? Holland zal zich,
bij den eersten opslag, vleijen met eenen vrijeren
handel, en het zal met de verwonderlijke veerkracht
van werkzaamheid, welke dit volk en dit land steeds

naar buiten, tot op de verste afstanden, hebben
uitgeoefend, gedaan zijn. Holland's Staatkunde zal
ten eenen male behoeftig, magteloos en lijdelijk,
en tot de bekrompenste berekeningen van eigen
belang en eigen behoud bepaald worden. Het zal
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een beschermeling worden van hen, wier toeverlaat
het moest wezen. Een Staat, wiens behoud geene
andere wachters heeft, dan vreemde belangstelling
en vreemde hulp, is, eer nog de dag des gevaars
aanbreekt, alrede half verloren. Zoo zal, met de
scheiding van Belgie, Nederland's onafhankelijk
heid ook in Holland ten val neigen.

