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des Rijks :

Frijday den 2den October.

E

en nieuw Nederlandsch blad kan op dit oogenblik
gene bevreemding verwekken. Sedert eenigen field
wordt het Zuiden des Rijks bijna geheel door eene
faktie ; zachter woord mogen wij niet gebruiken ; door
eene gevaarlijke faktie overheerscht. Ook daar vertoont
zich die Republikeinsche stemming , welke iedere Constitutionele Monarchie als een' overgang beschouwt tot
een Gemeenebest , onder een' schijnbaar monarchalen
yorm. In andere landen staat zoodanige Democratische
aanhang op zich zelven ; daar wordt de Troon door Adel
en Geestelijkheid verdedigd, en de buitenlandsche invloed wordt niet regtstreeks door inwendige woelingen
versterkt. Geheel anders is het gelegen in dit Rijk.
Het Liberalismus is het algemeene vereenigingspunt
geworden : alien schoon strevende naar een zeer verschillend doel , meenen zich van hetzelfde middel te
moeten bedienen. Het Volk zij eerst vrij van het Gouvernement, oni door de vijanden van het Gouvernement
overheerscht te kunnen worden. Des .Kon:ngs gezag
moet worden te niet gedaan of verzwakt : dan zal Republick , Leenroerigheid of Ilierarchie , ‘vederom ingevoerd , en ; want ook dit wordt door velen bedoeld ; de
Nederlandsche natie naar het model der Fransche natie
verwrongen kunnen worden. Dus worden te gelijk de
Constitutionele Troon , het Protestantignus en de Nederlandsche eigenaardigheid bedreigd ; en door omstandigheden van verschillenden aard , hebben de aanvallers
binnen weinige maanden zooveel kracht en stoutmoediglieid verkregen , dat het gevaar voor vrijheid en orde ,
voor Christelijke verdraagzaatnheid en voor onafhankelijk Volksbestaan zeer wezenlijk is geworden.
Welk middel is tot afwending van dit gevaar krachfig genoeg ? De opwekking van den echt Nederlandschen
geest. I)eze verzet zich tegen losbandigheid , even zeer
als hij van slaafsche afhankelijkheid gruwt. Door het
zuiver Christendom gevormd , is hij tegen ongeloof en
onverschilligheid gewapend , maar ook tegen bijgeloo-

vigheid en dweeperij. in vele opzigten gehecht aan hetgeen oud en voorvaderlijk is , heeft hij scherp geteekende , eerbiedwaardige en met den Franschen aard nie:
ligt verwisselbare trekken. Aileen in het opwekken
en levendig houden van dien Vaderlandschen geest ,
ligt voor Regering en Volk het genoegzame middel oni
de vijanden van orde , van ware Godsdienstigheid en
van Nederlandschen zin te bestrijden.
Met deze denkbeelden doordrongen, hebben eenige
Nederlanders zich vereenigd tot het mededeelen van
Nederiandsche Gedacklen.
Voorwaar , het zou geen teeken van doorzigt en vaderlandsliefde zijn , zoo men ook
nu nog stilzwijgen en inschikkelijkheid als raadzaam
beschouwde.
De strijd bestaat en is niet door Nederlanders begonnen.
Het is niet om aanval , het is out zelfsverdediging to
doen. Zal men zich , na telkens onbeduidenden tegenweer geboden te hebben , gedurig verder laten verdringen , of wel , de krachten eenmaal ernstig hebbende zamengeraapt , die onbesuisde aanvallers stuiten ? Tweedragt van allerlianden aard , inzonderheid scheuring tusschen het Noorden en Zuiden des Rijks , is een doel ,
waarna (le faktie rusteloos streeft. De wensch van
echte Nederlanders moet zijn , door het behoud der
Constitutionele Monarchie , toenadering van uiteenloopende meeningen te bewerken ; en , wel verre dat de
gedachte in ons opkomen zou, mu zuidelijke landgenooten met afgunst, tninachting en wantrouwen te bejegenen , zijn wij integendeel overtuigd , dat de groote
massy van Belgen en Roomsch Katholijken , ten gevolge der schandelijke uitlatingen van hunne ongeroepene ,
onbevoegde en ongetrouwe tolken , door Noord-Nederlanders en Protestanden menigmaal op eene betreurenswaardige wijze wordt miskend. Vrede en vriendschap
met de welwillenden en misleiden ; even daarom vijandschap tegen hen , die zich beijveren tot aanblazing
van den binnenlandschen twist , dien zij aangestoken

hebben. Het is tijd dat met nadr u k ook door Nederlanders worde gesproken , ten einde door de vereeniging
der goeden de kwaadwilligen bedachtzamer te maken ,
den welgezinden ook in Belgie gerustheid omtrent Hollanders en Protestanten te geven , en den bijna verscheurden band tusschen de onderscheidene deelen des
Rijks te herstellen.
Dan alleen kan toegevendheid prijzenswaardig worden
genoemd , als men anderen tot rust en tevredenheid
brengen kan. Wanneer zullen de voorstanders van overdrevene Volksvrijheid tevreden zijn gesteld ? Als de
Vorst de dienaar des Volks en de Staat eene Republikeinsche Monarchie , de vruchtbare wortel van oneenigheden en omwentelingen , zal zijn. Wanneer de
verdedigers van een alles overheerschend geestelijk gezag ? Als hun Godsdienst , in Bel& althans , tot Godsdienst van Staat zal worden erkend. Wanneer de tegenstrevers van hetgeen Nederlandsch is ? Als Rijk en
Natie , zoo niet aan Frankrijk , aan Franschen invloed
onderworpen zullen zijn. Niet als of elk die door den
stroom medegesleept wordt , die misdaclige bedoelingin
koesteren zou ; maar de hevigsten hebben dit in het
oog deze is de strekking der reeds openlijk gepredikt
wordende beginsels ; Volkssouvereiniteit , onbeperkte
vrijheid van een' uit Karen aard de vrijheid van anderen niet eerbiedigende leer , miskenning van het Nederlandsche beginsel als grondslag van den Nederlandschen Staat. Nooit heeft eene faktie vrijwillig gerust
eer zij ten voile gezegevierd had ; en , geeft men aan
hare grondstellingen voet , men wordt tegen wil en dank
tot aan de uiterste gevolgtrekkingen gesleept. Toegeeflijkheid is de voorbode en de waarborg der onderwerping. Omdat een Vorst uit de dynastie van OranjeNassau zich niet tot slaaf eener opgeruide menigte verlaagt ; omdat de Protestant de onderdrukking van Godsdienstvrijheid niet gedoogt ; omdat Nederland geen sateliet van Frankrijks aangebeden gesternte behoort te
worden daarom is het tijd te spreken en wederstand ,te
bieden. Eenmaal moet die wederstand worden geboden.
Beter is het niet te wachten tot dat geweld het eenige
middel en welligt een bedriegelijk plegtanker zou zijn.

In de Nederlandsche Gedachten zal het voornaamste
't geen tot den Nederlandschen Staat en in het bijzonder tot het Nederlandsche Staatsregt betrehhelijh
is , ter toetse worden gebragi aan die beginsels , welhe
on, voorhomen de noodzahelfjhe grondslagen van Stmts.

gebouw en Volhsbestaan te zijn. Het niededeelen van
nieuwstfidingen is dus geheel buiten gesloten , zoo ooh de
opgave van bijzonderheden welhe niet registreehs in ver.
band tot de binnenlandsche Slauthunde 2 .0 gepluatst ;
insgejtjhs de voordragt van algemeene beschouwingen
voor zoo ver zij niet door de omstandigheden eene meer
bjezondere toepasseqhheid op den toestand van het
Vaderland verhr#gen. Het was du: volstreht onnoodig
ons aan eenige bepaling , ten aanzien van den tijd der
uitgave , te binden ; en in verscheidene opzigten hebben
w7 het verhieslijh geacht geheel naar de omstandigheden te werh te hunnen van.
flat de onvolledigheid der Wetgeving op de Drukpers
den inhoud uitwaakt van ons eerste artikel , strekke
tot bewijs van het gewigt dat wij aan dit onderwerp
hechten. Een van beide : of het Vaderland gaat een
onafzienbaar tijdperk van onrust en de Staat deszelfs
onvermijdelijken ondergang te gemoet , of de Wet van
16 Mei 1829 moet door eene wet worden vervangen.,
die aan de bepalingen der Grondwet en aan de eisschen
der Maatschappij voldoe. Met de tegenwoordige verordeningen bij de ontwikkeling , die inzonderheid
de periodieke drukpers heeft verkregen geen Rijk op
den duur blijven bestaan , en bij de stemming die in
Nederland meer en meer heerschende wordt , is er geen
twijfel aan of, zonder spoedige voorziening , zullen de ,
wij zeggen niet nadeelige maar , in den letterlijken
zin des woords , voor den Staat verderfelijke gevolgen
dezer noodlottige Wet zich met verbazende snelheid
openbaren.
ONGENOEGZAAMHEID ONZER WETGEVING OMTRENT DE
MISDRIJVEN DOOR DE DRUKPERS BEGAAN.

Het is gemakkelijk te voorzien dat bij het lezen
van dit opschrift, velen het gelaat zullen fronsen; terwijl anderen , minder ter goeder trouw , de alarmklok
zullen luiden , en ons beschuldigen van het heiligste
met eene schennende hand to willen aanranden.
Zoo veel eerbied wij koesteren voor eene schroomvalligheid , die uit eene zuivere bron voortspruit , zoo
diep verachten wij het ijdel geblaas van hen , die inderdaad van het heiligste gebruik maken om hunne
heillooze oogmerken te bereiken.
Aan de eersten zijn wij reeds voorloopig eenig opheldering schuldig over onze denkwijze : wij zouden
meenen ons zelven te vernederen wanneer wij ons
,

voor de L.Atsten verantwoordden.

Wij stellen de redelijke vrijheid der drukpers op
hoogen prijs : wij houden haar voor eene der uitstekendste voorregten , die aan beschaafde en vrije' Staten
kunnen te beurt vallen ; niet dan noode zien wij die
vrijheid soms in andere landen besnoeijen , en zijn er
wars van , om ter take van enkele misbruiken het
gebruik zelve te doemen. Maar wanneer het misbruik
weer nadeelen te weeg brengt , dan het gebruik voordeelen oplevert; wanneer het middel ter verspreiding
van beschaving licht en kennis , ter handhaving der
nationaliteit en der maatschappelijke instellingen worth
hersmeed tot een wapen van den faktie-geest , welke
aiets te heilig acht , en welke den Staat zoekt om te
keeren , omdat hij alleen in die omkeering de bevrediging vindt van zijne oogrnerken ; wanneer in stede van
waarheid , logen ; en in plaats van vaderlandsliefde en
eensgezindheid , de bitterste wrok en het burgerlijk
twistvuur aanhoudend worden verspreid en levendig gehouden , dan meenen wij dat het tijd , dat het pligt is ,
om voor het behoud der ware vrijheid met verdubbelde
angstvalligheid te zorgen. Dan toch wordt de vrijheid
door losbandigheid vervangen , en vindt in de losbandigheid haar graf. Te vergeefs roept men dan den
regel in : dat het misbruik het gebruik niet wegneemt ;
immers die regel kan onmogelijk z645 onvoorwaardelijk
worden opgevat , dat hij in dit geval , het gebruik
zelve zoude verstooren. Door de losbandigheid tech
moet de Staat te gronde gaan ; maar de Staat is ae
eerste voorwaarde der vrijheid ook der vrijheid van de
drukpers.
Van deze beschouwing uitgaande meenden wij , dat
het een ernstig onderzoek waardig is , of onze tegenwoordige wetgeving , op de misdrijven door de drukpers
gepleegd , genoegzaam zij. Het opschrift van dit artikel toont reeds de slotsom van ons onderzoek aan. De
lezer beoordeele uit het volgende , of wij regt hebben
de voorgestelde vraag ontkennend te beantwoorden.
Wij laten voor een oogenblik in het midden , wat er
thans in ons vaderland omgaat : de daden spreken hier
welligt sterker dan alle redenering , en wij zouden
mogelijk kunnen volstaan met te verwijzen naar de menigte van wezenlijk oproerige geschriften , welke dag
aan dag hun vergif door alle rangen en standen der
maatschappij verspreiden.
Dit echter is niet genoeg. — Wij leven onder eene
Grondwet , waarin onze maatschappelijke regten en plig.
ten zijn beschreven : zij moet ook hier in de eerste
plaats onze leidsvrouw zijn ; en wanneer wij spreken

over het al of niet genoegzame onzer wetgeving
ge.
voelen wij de noodzakelijkheid , om boven alles het oog
op onze Grondwet te regten en aan 'mar voornamelifk
die wetgeving te toetsen.
De Grondwet kent aan elk het regt toe , om gedaa,

ten en gevoelens door de drukpers te openbaren , zonder
eenig voorafgaand verlof daartoe noodig te hebben.
Elk is echter tevens verantwoordeqh voor hetgeen hij
schrjft , drukt . uitgeeft of verspreidt.
HO is er voor
verantwoordelijk aan de maatschappij of bijzondere
personen , voor zoo verre dezer regten ',logien z9'n
beleedigd. (Art. 227.)
Wij weten , dat op enkele bijzonderheden dezer bepaling aanmerkingen kunnen worden gemaakt : doch hoe
het daarniede ook gelegen zij , het is buiten alien twijfel ,
dat die bepaling even zeer het beginsel der verantwoordelijkheid vaststelt , als zij het beginsel van vr ijheid
der drukpers heiligt. Is de vrijheid van de drukpers
alzoo grondwettig , even zeer is zulks de verantwoorde•
liihkeid dergenen , die , door middel van de drukpers ,
de regten der maatschappij of der bijzondere personen
beleedigen. Wij kunnen , wij mogen het een zonder
het andere niet -a annemen ; hij , die zich op de vrijheid
der drukpers beroept , krachtens de Grondwet , moet op
grond van hetzelfde gezag toestaan , dat de misdrijven ,
welke , naar aanleiding van die vrijheid worden gepleegd , aan verantwoordelijkheid , dat is , aan bestraffing
en aan de verpligting ter vergoeding van schade , onderworpen zijn. Die deze verantwoordelijkheid van de
vrijheid wilde afscheiden , ware niet in zijn regt : hij
zoude de willekeur inroepen , of, wat hetzelfde zegt ,
het onregt.
Het is ons oogmerk niet de deugdelijkheid van dit
beginsel aan to wijzen ; zij valt van zelve in het oog.
Het ware tech den grondslag van alle maatschappelijke
vereeniging loogchenen , wanneer men een regt wilde
erkennen , om andere regten to krenken en geheel om
verre to werpen. Genoeg is het , het bestaan van het
beginsel volgens onze Grondwet , to hebben aangetoond:
daaruit vloeijen belangrijke gevolgen voort , gelijk wij
zoo straks zien zullen.
De Grondwet geeft meerendeels slechts beginselen
aan de hand : de gevolgtrekkingen en bijzonderheden
worden grootendeels aan afzonderlijke wetsbepalingen
overgelaten. Zoo ook ten aanzien der vrijheid van de
drukpers. Die vrijheid behoeft niet door eene nadere
wet to worden uitgesproken ; maar zij moet er door
oznschreven , dat is , de verantwoordelijkheid desgenen ,

die door de drukpers zijne gevoelens en gedachten

lijkheden onderhevig ; maar die moeijelijkheden verdwij-

mededeelt , geregeld en afgebakend worden. Zoodanige

nen grootendeels wanneer men onbevooroordeeld
zonder spitsvindigheden te werk gaat.

vet is noodzakelijk , zij vloeit nit de Grondwet voort ,

en

en zonder haar is het beginsel der Grondwet , om zoo

Het gezegde bijeentrekkende geraken wij tot deze

te spreken , alleen in het regt, niet in de daad aanwezig.
Maar vordert de Grondwet , dat die verantwoordelijkheid worth geregeld zij eischt tevens uit den aard der

slotsorn : de vrijheid der drukpers is grondwettig maar

zake , dat zulks volledig geschiede , dat is dat elke
inbreuk op de regten der maatschappij of der bijzon-

de krenking der regten van de maatschappij of der par-

even zeer de verantwoordelijkheid : de wet , die dezelve
regelt moet zoo veel mogelijk volledig zijn , dat is ,
ticulieren voorkomen; doet zij dit niet , dan is zij wat

dere personen , door middel van de drukpers gepleegd ,

den inhourl betreft , ongrondwettig ; tevens moet die

'zoo veel mogelijk door de wet worde tegengegaan.
Geschicdt zulks niet , dan is zoodanige wet niet slechts

wet bijzondere bescherrning verleenen aan die geschrif-

onvolledig , maar zij is ook tevens ongrondwettig ; niet

daarentegen boven al waken ten aanzien van de zoodanigen , door welke de regten der rnaatschappij en der

hi den vorni , maar in den inhoud. weten dat
deze eisch van N' olledi gh e d groot is , en dat het ten

ten , welke kennis en verlichting kunnen bevorderen ,

particulieren in het bijzonder kunnen worden gekrenkt.

(Het vervolg Itierna.)

tti eerste bezwaarlijk valt , de grenzen tusschen de vrij-

heid en de verantwoordelijkheid , waarvan hier de rode

is , juist te bepalen ; maar dit bewijst niets tegen de
verpligting van den wetgever , om . deze onvolledigheid
zoo veel mogelijk voor te komen ; om te zorgen , dat
geen regt , noch van de maatschappij , noch van particulieren , door de drukpers worde geschonden.
Onze Grondwet bevat tevens eene merkwaardige aanwijzing , welke wij niet mogen over het hoofd zien :
zij gaat in hare bepaling uit van de beschouwing , dat
de drukpers een doelmatig middel is tot nitbreiding
Wij trekken
ran kennis en voortgang. van verlichting.
daaruit , wel is waar , geenszins het gevolg , dat al
wat niet tot nitbreiding van kennis en voortgang van
verlichting zou kunnen strekken , buiten de vrijheid
zoude zijn geplaatst; mar wij gelooven evenniin , dat
die woorden als overtollig zijn aan te merken. Zij leveren , onzes inziens , het gezigtpunt op , waarvan de

lenigmaal zullen wtj in de verpligting zijn , de met
het Nederlandsche Staatsregt onvereenigbare stellingen
te wederieggen , of aithans kenbaar te maken , welke
door de dagbladen , die de tolkea der heerschendr faktie
zijn , dagelijks met ongehoorde onbeschaamdheid gepredikt en niet zelden als onbetwistbare waarheden op den
voorgrond worden gezet. Evenwel is het ons oogmerk
niet, bij de onvermijdelijke onaangenaamheden, verbonden aan de redactie van een blad , hetwelk opgerigt is
om , zonder het Gouvernetnent te vleijen , mede te werken oni aan het Gouvernement regt te doen wedervaren ,
nog die groote onaangenaamheid te voegen , dat wij ons
met die Journalen in een' pennestrijd zouden begeven.
Hier is geen uitzigt van wederzijdsche toenadering of
overtuiging. Hoe zouden wij in vergelijk treden met
hen , die beweren dat het yolk behoort te eischen orn
gehoorzaamd te worden , of, die Protestanten en Hollanders in het hatelijkste en verachtelijkste daglicht
trachten te plaatsen , of , die miskennen en bespotten
at wat tot het Nederlandsche volkswezen behoort. Niet
tot hen , waartoe zou dit dienen ? over hen willen wij
tot welgezinde landgenooten spreken.

wetgever in de beschouwing en oinschrijving der vrijheid van de drukpers voornamelijk behoort uit te gaan.
Alle openbaarmaking , die wezenlijk kennis en verlichting kan bevorderen behoort bijzonder door de wet
beschermd te worden ; daarentegen moet zij van den
anderen kant meer bijzonder waken voor de regten der
maatschappij en der particulieren wanneer het ge.
schriften geldt, die , uit hunnen aard , de aangewezene
weldadige gevolgen in niindere mate kunnen voortbrengen. In het eerste geval is de vrijheid der drukpers
de hoofdzaak in het andere zijn het de regten der
maatschappij en der bijzondere personen. He toepas-

sing der aanwijzing , wij erkennen het, is aan rnoeije-

Het hornt met de strehhing van dit Blad overeen , nu en dan ooh beoordeelingen en uittrehsels te
plaatsen von zoodanige werhen, die , in verband staande
net de hoofdonderwerpen die wij ons voorgesteld hebben , het zij in Nederland , het zjj elders , in het Licht
zullen homen. De noodzahelijhheid Itiervan zal te duidelijher z?yn , naar mate het waarschfinl#her is dat de
Letteren weldra meer dan te voren en welligt al te zeer
by uitsluiting in dienst der Staathunde zullen treden.
Natuurlijh zou het min gepast en ooh strijdig net
onze oogmerhen wezen datgene op ons te nemen wat
aan Literarische 7Vdschriften behoort overgelaten te
worden. De hems der geschriften en de wits waarop
ze beoordeeld zullen worden , zal geheel aan het voorname doel ondergeschiht moeten blijven : alleen op die
wijs han de vereischte eenheid in ons werk worden bewaard.
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Zaturdag den 10den October.
Iloedanig is de Staatsvorm van dit Rijk ? Welligt
luidt deze vraag eenigzins v reemd en schijnt overtollig
in een Land , hetwelk overeenkomstig eene Grondwet

krijgt. Wie aan alle deze meeningen beurtelings eenige
waarde wilde hechten , zou weldra in twijfel moeten
trekken , of de Nederlandsche Staatsvorm eene geternper-

wordt bestuurd doch zij , die meer in het wezen der

de Republiek is met eenen naatn-Koning aan het hoofd ;

zaak doorgedrongen zijn , en opgemerkt hebben wat er

eene Democratie , waarin het Souvereine Volk door des-

in Nederland sedert eenigen tijd gebeurt , zullen met

zelfs Vertegenwoordigers of , zoo deze aan hunnen pligt
niet schijnen te voldoen , zelf zijnen wil aan den hoog..

ons overtuigd zijn van het gewigt en de noodzakelijkheld dezer beschouwing. Eene Grondwet , hoe voortreffelijk ook , is niets meer dan een vorm en een vorm
kan door den geest , die zich daarvan meester maakt ,
niet slechts ontwikkeld , maar ook , even als het meest

sten Ambtenaar openbaart ; of wel eene toenadering tot
dien toestand der Natuur , welken het duizelend brein
van vermeende wijsgeeren uitgevonden heeft , en in
welken de regten van den Staat, die de grondslag van

kneedbare wasch , gebogen en verbogen worden. Al-

alle gezellige en maatschappelijke zainenleving zijn ,

gemeenheid en onbestemdheid zijn het doorgaande ken-

aan de veronderstelde regten van den in het wilde le-

merk van zoodanige Fundamentele verordeningen; van

venden mensch wederom ten offer zouden moeten wor-

dat de uitdrukkingen , in dezelve gebezigd , vat-

den gebragt.
Om van dezen doolhof eene uitkomst te vinden , om

baar zijn om op allerhande , soms volstrekt tegenstrijdige wijzen , uitgelegd en toegepast te worden. Voorstanders van het Despotismus zouden ongetwijfeld hunnt stellingen zeer wel met de Grondwet overeen kunnen brengen ; en het behoeft evenmin verwondering te

een einde te maken aan eene verwarring die uit revolutionaire begrippen , uit gebrek aan wezenlijke kennis
en uit het medespreken zelfs van den onbevoegdste;i
ontstaat , is er geen ander middel dan tot de een voudige beginsels weder te keeren , waarop de Grondwet,

verwekken , dat , sehoon iedereen zich op die Grondwet
beroept, velen desniettemin de Staten-Generaal , als
Vertegenwoordigers van het Volk, in zoo verre boven

blijkens de geschiedenis van hare zaiiienstelling , is
gebouwd ; en als dan , daarop steunende , te zeggen :

den Monarch verheven beschouwen , dat wanneer de

de Nederlandsche Staat is eene Monarchie , waarin

meerderheid derzelve zich met het door den Vorst aangenomene stelsel niet vereenigen kan , het raadzaam en

de uitoefening van het hoogste gezag , met goedvinden en op voorstel van den Souverein , in sommige

pligtmatig wordt , den Koning door alle wettelijke mid-

opzigten is beperkt en zelfs , vat de Wetgeving be-

delen tot toegeefelijkheid te dwingen dat anderen zich

treft , aan afgevaardigden uit het Volk is medege-

ook aan den wil der Nationale vertegenwoordiging

deeld.

geenszins verkiezen te onderwerpen , dan voor zoo ver

Nederland is onderworpen aan het eenhoofdig geTag.

zij met de openbare meening , net die der ineerderheid

Het tijdstip waarop dat regtmatig gezag daargesteld is ,

van de Natie overeenkomstig is : dat eindelijk somini-

was dat van de triumf des Monarchalen beginsels ever

gen de vrijheid met losbandigheid verwarren , en midden

de Democratie en het daarmede in verband staande ml-

in den Staat de uitoefening eisschen der onbeperkte

litair Despotismus. Het was geen Troon in naam ; geen

regten van de Natuur , gelijk zij die noemen , door

Constitutionele troon volgens Frankrijks Constitutie van

wier beperking alleen de Staat deszelfs aanwezen ver-

1791 , die toen opgerigt werd ; men wenschte dergelij-

ke schijn-Monarchien onuitputteliike bron van onvermudelijke rampen , door het edit Koninklijk gezag onmogelijk te maken. Dit was niet enkel overleg van de
Vorsten en Diploniaten ; het was behoefte des tijds ,
het was ook; niettegenstaande ongelijksoortige wenschen

koming te erlangen. Te versch was Napoleons dwingelandij in het geheugen , dan dat men niet naar behoedmiddelen tegen het misbruik der Opperheerschappij om
gezien zou hebben. In alle de toenmaals ontworpene

van te leur gestelde eerzucht of onverbeterlijke voorin-

Constitutien straalt de bedoeling door, oat den Monarch
door den raad en de medewerking der verstandigste en

genomenheid met valsche beginsels; het was ook het

weinteenendste ingezetenen te omringen en te verster-

verlangen der vermoeide en afgefolterde Volken. In

ken : om daardoor een' waarborg tegen mogelijke willekeur te verkrijgen , zonder evenwel den Vorst in de
vrije uitoefening van het Koninklijke, dat is , van het
hoogste gezag hinderlijk te ztin , veel minder nog hem

de Noordelijke Gewesten wier Grondwet naderhand
met geringe wijzigingen op de Zuidelijke is toegepast ,
herinnerde men zich bovendien de onophoudelijke oneenigheden en hoogloopende twisten grootendeels ontsproten nit de , of niet , of verkeerdelijk geregelde ver-

aan de willekeur der Natie of van hare afgevaardigden
te onderwerpen.

deeling van het gezag en nit het gebrek aan genoeg-

Zoodanig is de geest der Nederlandsehe Constitn-

zame nngt bij hen die men meestentijds als Upper-

tionele Monarchie. De Koning is boven alien , onschend-

huofden van den Staat erkende. De met geestdrift te

baar , aan geene verantwoordelijkheid gebonden ; maar

rug verlangde afstammeling uit het voorwaar Nederland-

voor sommige handelingen iieeft hij de toestemming noo.

sche Stanihuis van Oranje werd ontvangen en uitge-

dig der afgevaardigden uit het Volk. In het algemeen

roepen als Souverein Vorst , en het was op deszelfs

van eene Constitutionele Monarchie te gewagen betee-

uitdrukkelijken wil dat het hem opgedragen onbeperkte

kent eigenlijk niets, of liever beteekent joist zoo veel

gezag door vaste bepalingen werd omschreven. Maar
NI, en met hem alien , voor vie eene treurige onder-

als iedere partij begeert. Constitutien tech kunnen ,

vinding niet geheel nutteloos was geweest ; dat is te.n

dat onder deze benaming zoo wel het meest ongebon-

ter tijd bijna alle Noord- en Zuid-Nederlanders ; wilden

dene I)espotisrnns , als de meest teugellooze Yolksdwingelandj , gerangsehikt zou kunnen worden. Frankrijk

ook eene ware Monarchie: natnelijk een' Staatsvorm
waarin , even gelijk het Volk in eene Democratic of

met behoud van den Monarch , zoodanig verschillen

was eene Constitutionele Monarchic , toen Lodewijk XVI

en vastheid aan het geheel geven zou ; waarin de Troon

den Vorstelijken diadeem verruilde voor de routs van den
Jacobijn ; en in datzelfde land was ook eenhoofdig gezag en Constittttie , toen het WetgevendLigehaam zweeg

eenig nit de voornaanisten zamengesteld ligehaatn in
eene Aristocratic , de Monarch eenheid en zamenhang
het middenpunt zou wezen ; waarin het hoogste gezag ,

en de verachtelijke Senaat kroop voor den Keizerlijken

zonder daarvan aan de onderdanen rekenschap schuldig

schepter.

te zijn , door den Vorst uitgeoefend zou worden , en de

Nederlanders , aan de Nederlandsche Grondwet onderworpen , behooren te waken voor de regten van den
Troon en de vrijheden van het Volk. Thans zijn buiten
twijfel de eerste in gevaar. De factie die overal onrust

invloed dien men aan Aristocratische of Democratische
bestanddeelen wilde verleenen , altijd aan den hoogeren
en alles regelenden invloed der Koninklijke magt ondergesehikt zou moeten blijven.
Het RP der Nederlanden is dtrs inderdaad eene

en wanorde zaait , wil eene geheel andere Monarchic
dan onze Grondwet verlangt. Men verzette zich tegen

Alonarchie; doch tevens is aan bet Volk een niet ge-

die misdadige poging. Zucht naar orde is onafscheide-

tinge invloed op de Staatsaangelegenheden verleend.

lijk van zucht naar wezenlijke vrijheid. Het zal een

Oak dit was het natuurlijke gevolg van den toestand

nieuwe waarborg zijn dat ook het Absolutismus in den

van Nederland en van Europa. De vreesselijke omwen-

Nederlandschen Staat geene wortelen kan schieten , wan-

telingen , door welke zoo vele 1\Ionarchien waren mn-

neer thans , nu men ons tot regeringloosheid zou willen

vergeworpen of geteisterd werden , althans gedeeltelijk ,

brengen , de geheiligde regten van den Monarch , zon-

te regt of te onregt , daar aan toegeschreven , dat de open-

der wier instandhouding Nederland een nieuw tijdperk

bare meening , dat de wenschen en klagten van het

van rampen te gemoet streven zou , door de energie der

Algemeen te voren geene voldoende middelen bezaten

welgezinden tegen de zamenspanning der kwaadwilligeri

om zich te doen kennen , om bewilliging of te gemoet-

worden beschermd.

Dagelijks treft men in de Bladen der factie redeneringen en stellingen aan , welke met de Nederlandsche

hij de onverschilligheid en zorgeloosheid aanschouwt
waarmede over het algemeen in de Noordelijke Gewesten dergelijke artikels wanneer men ze een enkele

Staatsregeling en niet zelden net alle denkbeelden van

maal opneemt worden behandeld. — Iemand wij zeg-

een wel geregeld Gouvernement onvereenigbaar zijn.

gen niet die Vaderland en Koning bemint , mar die

Evenwel werden vroeger de meest overdrevene gezegden , vooral wanneer zij op den toestand van dit Rijk
toegepast werden , met eenige behoedzaamheid bijge-

nog eenigen prijs op maatschappelijke orde stelt , kan

bragt en in artikels van meer algemeenen aard als 't

lijk aangerand is. Nu bewist dit artikel ongetwijfeld
dat de schrijvers beter zouden doen zich met studien

ware eenigermate verborgen. Thans nu men het oproer mils niet regtstreeks , openlijk prediken en aan moedigen mag , komt men zonder achterhoudendheid

niet zonder verontwaardiging het artikel in het Journal
de Louvain hebben gelezen waarin de Koning persoon-

dan met Staatsaangelegenheden waarvan zij geen begrip hebben , bezig te houden. Maar is dit de eenige,

voor gevoelens en bedoelingen uit. — In de Courier de
la Meuse, van 16 en 17 September , staan twee Artiwaarin men onder andere
kelen de noire Gouvernement

is dit de voorname opmerking , die bij de lezing voor

leest :

kunde bezitten , is het door de zoodanigen alleen dat de
Staat in omwentelingen wordt gestort ? Dat Journaal

'Notre Gouvernement ne comprend pas noire Loi
fondamentale. .11 s'imagine pouvoir gouverner MONARCIIIQUEMENT avec un systeme d'administration qui est
ddmocratique au fond. .11 se l'imagine , d'abord parceque le nom de la Souverainete est ce qu'il chit dans
les anciennes Monarchies , et ensuite parcequ'il ta
essayo avec plus ou morons de Pieces."

den geest behoort te koinen ? Is het door verstandige
en bekwaine lieden die een helder begrip van Staat-

staat niet op zich zelf; het is in de voorhoede geplaatst ;
en men houde wel in het oog dat het slechts een weinig verder is gekomen , dan de menigte die het op de
voeten volgt. Zoo als nu openlijk , eveneens is de Monarch reeds lang in andere dagbladen door gedurige
toespelingen op hetzelfde woord meer zijdelings , doch

1)us zijn in onze Constitutionele Monarchien de De-

even duidelijk en welligt door die inkleeding zelve nog

mocratische bestanddeelen niet meer aan het Monarchaal

vinniger gehoond. In de theorie wordt de onschend-

beginsel ondergeschikt , maar wat er Monarchaal wezen

baarheid van den Monarch nog voorwaardefijk erkend ;

mogt , behoort met de heerschappij van het Democratisch beginsel in overeenstemming te worden gebragt.
Dit is de afkondiging der Constitutionele Republiek ;

het geschreeuw tegen de Ministers opleveren zou voor

en in de praktijk toont men reeds , welk een' waarborg
de heiligheid van den Monarch.

en zoo de Grondwet in een' Democratischen zin uitgelegd behoort te worden , en de Souvereiniteit niets anovergenomen naam , dan voorzeker heeft de Nederland-

In de Belge van 24 September leest men een artikel , waarin onder anderen de volgende uitdrukkingen

sche Republiek , heeft la Democratic Royale

hare be-

voorkomen » Peut-titre un horrible attentat a etc con-

Het dagblad , waaruit wij deze woorden , die niets
minder dan eene geheele omkeering van den Staat be-

somme Mais quand donc un Dcfputo courageux
se limera-t-il pour terrasser par une proposition d'accusation ce Ministre ?

ders is dan een ijdele en te onregt uit oude Monarchien

hoorlijke ontwikkeling nog niet gekregen.

vatten hebben ontleend , is de erkende tolk van een'

De aanleiding tot dit artikel is de volgende gew eest.

aanhang wiens middelen om zijne meeningen te doen

Een Franschman vlucht naar Belgic, in zijn Vaderland

gelden niet verachtelijk zijn. Bet blijve mogelijk in eene

veroordeeld wegens het , openlijk in een Nieuwsblad ,

Monarchic straffeloos en zonder tegenspraak te herhalen

vergelijken van zijn' wettigen Vorst met een door razer-

dat zij eene Democratic is , en men kan er zeker van

nij aangetast beest. De Minister van Justitie , gezien

zijn , dat de Monarchic eenmaal , en spoediger welligt

een Kabinetsbrief , verleent hem , bij uitzondering der

dan menig een vreest of hoopt , door eene Democratic

bepalingen orntrent personen , die van geen paspoort zijn
voorzien , de vrijheid om in dit Rijk snits in de Noor-

zal worden vervangen.
Voorzeker niet verwondering slechts , ook moedeloosheld bijna moet den Nederlander bevangen

wanneer

delijke Gewesten te blijven , en de vreemdeling beantwoordt deze gunst door aan de redactie van den Cou-

vier des Pays-Ells een' brief te doen geworden , bij wel-

invloe I op het geluk of ongeluk der Nederlandsche

ken hij , onder de incest hoonende uitdrukkingen voor

Natie kan hebben. Derhalve is het ongetwijfeld van

onze llegering , verklaart Brussel niet te willen en niet
dan door geweld te verlaten.
Onder de menigvuldige bedenkingen , die daaronitrent

belang de algenieene aandacht te vestigen op de menigvuldige geschriften , welke daarointrent , gedurende de

zouden kunnen worden geiiiaakt , zullen N‘ij ons tot de

laatste jaren in de Noordelijke Pro% incien zijn in het

volgende bepalen :
De handhaving der voorwaardelijke vergunning is
geen horrible talented , 'Haar de betamelijke uitvoering

Licht gekonien. De Noord - Nederlanders worden van
loomheid en on verschilligheid beschnldigd ; en in som-

van de bestaande verordeningen en , na het door den

mige opzigten misschien te regt ; doch de algeineene

bedoelden persoon gehouden gedrag , met de waardig-

meening omtrent dit gewigtig punt toont , dat die onver-

heid der Regering overeenkomstig.
Art. 4 van de Grondwet kan nooit op zoodanige wijs

schilligheid niet zoo ver gait als men somtijds veron-

nitgelegd worden dat het Gouvernement verpligt zou

derstelt ; en de toon van bescheidenheid die gewoon-

wezen alle vreemdelingen , en vreemdelingen van den

lijk in die opstellen heerscht, is des te prijzenswaar-

gevaarlijksten aard , waaronder wij de opstellers van

diger , naarmate zij een sterker afkeuring van de maat-

soorgelijke vergelijkingen tellen , zonder eenige matregelen van voorzorg op te nemen en overal waar zij

regelen van het Gouvernement bevatten. Die af kenring is in Noord-Nederland zeer algemeen , voor zoo

zich zouden willen nederzetten , te dulden.
Al ware de Ministeriele verantwoordelijkheid in de

ver men in die maatregelen eene strekking naar groote

Grondwet erkend en door eene wet geregeld , de Mi-

veranderingen bespeurt , in plaats van het voortbouwen

nister van Justitie zou de aanklagt wegens deze zaak

op stevige en welgelegde fundamenten.

net onbezorgdheid te geinoet kunnen zien.
Het inbrengen eener beschuldiging tegen eenen Mi-

dat de weifeling , die ook omtrent beproefde beginsels

nister vereischt geenerlei cooed , wanneer het eene welverdiende beschuldiging is en men inderdaad gelooft
dat onze Staatsregeling de verantwoordelijkheid der Ministers opgenomen heeft ; in het tegenovergestelde geval wordt alleen die iiioed gevorderd welke tot het

Men gelooft

schijnt te bestaan , gedeeltelijk voortgesproten is uit
ingenomenheid met Theorien , die naar plotselinge
herscliepping , in plaats van naar langzame verbetering leiden , en gedeeltelijk ook uit

eene noodlot-

tige toegeeflijkheid aan onbehoorlijke eisschen. Daar-

verdraaijen van de Grondwet en het schaamteloos toegeven aan eigene driften of aan de zoogenaamde pu-

nit leidt men af , dat de Nederlanders zich meer dan

blieke opinie noodzakelijk is.

ooit beijveren moeten om de Nederlandsche grondsla-

De uitroep van den Belge zou gereedelijk door de
volgende uitboezeming kunnen worden vervangen : wanneer zal de moedige Afgevaardigde opstaan , die door een

gen van het onderwijs te behouden ; overtuigd dat die
beginsels in den aard van 's menschen aanleg en van

waarlijk Constitutioneel Ontwerp van Wet paal en perk

het Nederlandsche karakter zijn gelegen , dat onze

stellen zal aan het rustverstorende geschreeuw van on-

Vaderen hurl' voorrang in de wetenschappen gedeelte_

gebondene Journalisten?

lijk aan dezelve te danken hebben gehad , en dat ,
schoon zij welligt in sommige opzigten beter toegepast
en naar de behoefte der tijden gewijzigd kunnen wor-

Het Onderwijs is een onderwerp weiks beoordeeling
in de volgende Zitting der Staten-Generaal zeer grooten

den , eene afwijking van dezelve het teeken en begin

van onvermijdelijken teruggang zou zijn.

Gedrukt bij H. P. DE SWART , to 'sGravenhage.
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Maandag den 12den October.
REGEREN MET DE MEERDERHEID.

het thans worth opgevat , is een groot onderscheid. De

ene dergeliefkoosde stellingen van den dag , en
op welke dagbladschrijvers en anderen bij voorkeur te-

schen zijn geweten en het begeeren der meerderheid te
kiezen ; terwijl het laatste hem den stelligen pligt oplegt

rugkomen , is deze: dat men met de meerderheid regeren moet; dat is, dat de daden en maatregelen van

om dien wil te volgen. Under het gebied der eerste blijft
de Souverein een vrij werkend wezen , hetwelk naar

het openbaar gezag moeten ingerigt zijn naar de meening en verkiezing van de meerderheid des Volks.
Men beweert dat de Natie regt heeft hare stein te
doen gelden ; dat het dienvolgende ook de pligt is van

de inspraak van zijn hart , naar het voorschrift van zijn

eerste Jaat aan den Souverein de noodige ruimte om tus-

E

verstand en naar den inhoud der Staatsregeling welke hij bezworen heeft , handelen kan : de laatste stetling daarentegen maakt van hem een werktuig , alleen

bestemd om den Souvereinen wil des Volks uit te voeren ; eenen lasthebber, die geene andere keuze heeft ,
dan den wil zijner lastgevers op te volgen of van zijne
betrekking afstand te doen.
Het zoude kunnen schijnen dat wij hierbij overdrijven
maar wij doen zulks geenszins. Hij , die de dagbladen
en andere zaogenaamde organen der publieke opinie
raadpleegt , zal moeten toestemmen dat zij het regeren
met de meerderheid aldus verstaan, en alzoo van onzen
Staat , niet eene gematigde of beperkte Monarchie , maar
eene Republiek , met behoud van een Monarchaal uitwendige willen maken. Sommigen komen vrij openlijk
Yolks , en hare daden en bestuur daarna zoo veel mo- voor de zaak uit ; terwijI anderen — en waren het slechts
gelijk trachten in te rigten. Zij moet regeren , voorzeker alleen de dagbladen ! — meet bedektelijk door hunne reniet overeenkomstig eene openbare meening, waarvan deneringen tot dezelfde uitkomsten trachten te geraken.
vij veeleer de leidsvrouw behoort te zijn , maar volgens Zij bepalen zich niet slechts , om de Vertegenwoordibet eigenaardig karakter en even daardoor in den waren ging des Volks daartoe aan de Regering als eene veilige
geest van het Volk. Alsdan zal zij zooveel gemakke- gids aan te wijzen ; maar wijzen haar op het Volk zelf
Iijker bet Staatsdoel bereiken hetwelk de grondslag van en willen haar deszelfs veelal tvvijfelachtige meening
alle regering uitmaakt ; en tevens zullen die botsingen als den besten als den noodzakelijksten regel van geen schokken voorgekomen worden , welke door misver- drag voorschrtiven , welke zij niet kan voorbij zien ,
stand tusschen de Regering en het Volk ontstaan zonder zich zelve , zonder het geluk der Natie in de
en den ondergang van geheele Rijken kunnen veroor- waagschaal te stellen.
Het valt ligt de bron te herkennen waaruit deze
zaken.
leer
voortvloeit. De leer van de Volks.souvereiniteit,
Maar tusschen deze pligt, welke de regeringskunst
voorschrijft , en het regeren met de meerderheid, gelijk welke de leer der Regten van den Mensch tot moeder

een' Souverein , vooral in eene Grondwettige Monarchie ,
om die stem op te volgen , en dat de Natie geene wettige en waarom ook niet uiterste middelen moet onbeproefd laten om haren wil te doen opvolgen. Het
Is met deze stelling als met zoo vele anderen welke
de speelpop van partijen geworden zijn eene waarheid
ligt daarin opgesloten ; doch zoo overdreven en met zoo
vele onwaarheden vermengd dat de stelling zelve , wel
verre van de eenvoudige ontwikkeling dier waarheid te
zijn , valsch en verdeifelijk is geworden.
Het is zoo , eene Regering behoort acht te geven op
de zedelijke wenschen on het billijk verlangen des
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had , is voor vveien nog een aangenaam droombeeld .1
nog is de verwezenlijking daarvan het toppunt hunner
wenschen. Men zoude geloofd hebben dat wij eindelijk , na zoo vele geduehte lessen , wijzer en beter en
althans wars zouden geworden zijn van bespiegelingen
die in hare noodzakelijke gevolgen flood en verderf
over Europa hebben uitgestort ; maar neen , de meest

&aan wij nog cell oogenblik sail bij het denkbeeld
van re regeren door de meerderheid , gelijk dit thans
wordt verstaan , en afgezien an onze Grondwetti ige instellingen.
Men moet bekennen dat het .een grootsch- en. .daardoor aanlokkelijk denkbeeld is , zich eerie Natie voor
te stellen , welke Avijsheid beradenheid en genoegza-

geduchte ornwentelingen , welke de bladen der geschie-

men zin voor het algemeene best bezit , om zelve der

denis van de nieuwere tijden vullen „ hebben niet magen baton ; at het zoeken naar den besten regerings-

middelen te kunnen aanwijzen en verotilenen , waar.
door het doel van den Staat welken zij vormt kan
bereikt worden.- Het woord wet erlangt dan to regt

vofm heeft dezen steep der wijzen niet voortgebragt
op het oogenblik dat men waande de meest volkoiuene
en naar onze behoefte berekende Staats-imigting , door
een kunstig evenwigt van Staats-magten te hebben gevonden , worth :het vraagstuk op nieuw op het tapijt

de schoone beteekenis welke er thans niet dan oneigenlijk. aan kan gegeven ‘vorden .; namelijk dat zij de
uitdrukking is van den algenmeenen wil. Ilezi.et men intusschen de werkelijkheid van nabij . , dan ontwaart men

gebragt. Naauwelijks am. de Regeringlooslieid van. ,het
Volksbestuur ontrukt , en ons gelukkig gevoelende on-

spoedig dat dit alles _niets dan eene .begoocheling ,
eene fiche is , welke vernufiig en zinrijk mag

der den indeed eener gematigde Monarchie , tracht men

de Volks-souvereiniteit bij herhaling op den voorgrond

genoemd worden, maar van de waarh,eid zeer ver is
verwijderd. Tot zoodanigen algemeen,en wil , worth in

to plaatsen en ons te rug. te doen keeren tot het punt,.

de eerste plaats kennis vereischt ; amen kan niet

waarvan wij zijn uitgegaan.

zonder te weten. Wie ziet intusschen niet , ..dat de groote
meerderheid des Volks in elken .nieuweren Siaat , oak
die tot de hoogste beschaving is genaderd geene genoegzame kennis bezit om zich eene meeniug te Vor-

Het is de pligt van alien ,. die het met hun Vaderland wel nieenen , zich daartegen ten sterksten te verzetten : te handhaven hetgeen bestaat; onze Grondwettige instellingen te bescliermen tegen elken aanval ,
kome uit het Volk of van boven af; ziedaar de roeping
van elk _mar Nederlander.
Die Grondwet intusschen is .er verre af van het regeren met de .meerderheid als een regt des Yolks of
als een pligt van den Souverein te .hebben .aangewezen.
Zoo zij in den honing het Opperste.gezag heefterkend ,

men over de .aangelegenheden der inaatschappij; en dat,
zoo die meerderheid ook tot het willen worth gebragt,
die wel op eenen zeer broozen grond steunt en weinig innerlijke waarde bezit. Tot de algenteenheid van
den. nil, zou tevens eenparigheid worden vereischt; —
dan ook hier ontmoet men eenen nieuwen linderpaal.
Duizende bijzondere belangen kruissen zich onderling ;

het was .niet om hem tot het blinde werktuig van het

en het iigt zeker niet in den geest onzer nieuwere

Vol( of van deszelfs Vertegenwoordigers te maken.

maatschappijen dat derzelver Ieden eerst aan het

Zoo zij aan het Volk invlaed op de Wetgeving heeft
verleend het was niet opdat •Volk geheel , opdat
het alleen . zoude .regeren. Zij heeft geene volstrekte

algemeene hell en daarna- aan hunne bijzondere belangen denken..Tij ontkennen daarmede niet dat er
langzamerhand eene vrij eenparige denkwijze over soma-

Alleenheersching gevestigd ;. maar evenmin eene .Republiek onder eenen Monarchalen .vorm.

mige onderwerpen ,. eene soort van Volks -geloof kan
ontstaan ; maar het getal van die onderwerpen is ui-

'WO zullen meermalen de gelegenheid hebben op fleze

terst gering. , en de vorming van die denkwijze gaat zoo

beginselen te rug te komen , en wij .nemen ons voor
om ze nader opzettelijk te ontwikkelen. De zaak vor-

kunnen afwachten om volgens hare uitspraak te regeren.

,

langzaam voort, dat men hare wording onmogelijk zoude

dert onze geheele .aandacht ; een getrouw en naauw-

wanneer men verder spreekt van met de meerderheid

keurig onderzoek. Zij staat. met het regt verstand onzer Grondwet. in het naauwste verband ; en het is dui-

des Yolks te regeren dan mag men vrag,en : hoe men
den wil dezer meerderheid zou leeren kennen wanneer

delijk dat van de .wijze„ -waarop het vraagstuk , hetwelk

men geene Volksvergaderingen wil instellen en onze

zij bevat, opgelost wordt . het toekoinstig lot van.
derland grootendeels afhangt.

Constitutioneele lionarchien in eene Republiek herscheppen ? Men zal ons op Volksvertegenwoardigcrs wUzen:

daarover straks nader ; 'tiler nog een woord over een
'ander middel , hetwelk in onze dagen vrij algemeen ,
als de proefsteen der Volksineening , wordt beschouvvd :
wij bedoelen de dagbladen. -Deze , zegt men , zijn de

lezers , in vergelijking van het geheel der bevolking I
en onder deze lezers , hoe velen ,aan welker meening

organen der publieke opinie : wanneer zij niet wer. e ij
in den .smaak van het afgemeen zijn geschreven , vinden zij geene. lezers. Vinden zij daarentegen b.ijval ,

van de bijzondere .wijze van zien van de schri'vers van
zoodanige geschriften , die toch veelal boven nioet drijyen , en welker overeenkomat in de bijzondere gevallen

dan 'nag men het daarvoor houden dat zij inderdaad

met de openbare meening uiterst bezwaarlijk , of liever
nimmer kan worden bewezen. Waarlijk , die bier de

als de tolken !runner lezers aangemerkt kunnen wor-

individueel beschouwd wij geen de minste waarde
kunnen hechten. En dan spreken wij nog niet eens

den. Men gaat dan berekenen het aantal van derzelver

beginselen van regering zoude willen zoeken ; die in de

geaboaneerclen en lezers ; men vergelijkt het versckil in

dagbladen de stemrnen der meerderheid van de Natie

dit opzigt tusschen de onderscheidene dagbladen , en
men houdt het daarvoor dat het dagblad , hetwelk de
xneeste geabonneerden en lezers heeft , ook het best de

zou willen opnemen , zoude op zijn minst een verregaande kortzigtigheid verraden.

publieke meening doet kennen.

Men verwijst ong naar een ander middel om de meerderheid der Natie te leeren kennen , tot de Vergadering

IJeze stelling heeft veal waars ; maar zij is gelijk
de hoofdstelling waarover wij handelen , door overdre-

der Afgevaardigden uit het Volk. Eene eerste Kanter

.venheid en -bijvoeging van onwaarheden valsch. Het is
Wet slechts de inhoud, de strekking en geest van een

volgzaatu en nietsbeteekenend aanhangsel der tweede
besehouwd ; of wel , zoo zij eenigen wederstand biedt ,

dagblad alleen , welke hetzelve gezochc maakt; maar
ook bijzonder -het talent ., waarmede het geschreven
wordt, de sierlijkheid en kracht van Stijl welke men

als verachtelijke stetm van den Troon bijna ter zijde

er in opmerkt , dikwijis , in onze dagen zoer dikwijIs ,
de hevigheid dgr uitdraktingen, de stontheid waarmede
„men aver•alles zUne meaning verklaart en het openbaar

gezag aanvalt: men meent , in 't geen nit vleijerij en
lafhartigheid is geworden, nog dien cooed te herken.
nen , die 14j geheel an.dere omstandigheden daarto.e

wend vereischt: het streelt (le -eigenliefde , bet -streelt

wordt door de nieuwmodische Theoristen als lijdelijk,

gesehoven. Maar de Vergadering der Afgevaardigden uit
het Volk , deze bevat de meest natuurlijke de gond-wettige tolken der openbare meening ; derzelver meerderheid is geinakkelijk te onderscheiden ; ale de bezwaren om de meening des 'yolks te verstaan , vallen
hi-er weg ; deze meerderheid alzoo kan en inoet de
Regering in het bestuur des Lands lijdzaam volgen.
Wanneer wij ook op de waarheid van deze staling
bedecking hebben , houde men wel in het oog dat wij

algomeene opin-ie gedagvaard-te zien, hen uit de hoogte

daarinede voistrekt niet de instelling zelve , van vergaderingen van zoodanig-en aard , eenigermate inisprijzen.
Dit is onze bedoeling geenszins. Maar wij behandelen

to

bier alleen het punt , of de meerderheid .derzelve we-

de afgunst en een' geheirnen nijd , -hen, welke met eenige

inagt en aanzien zijn -bekleed voor .den regterstoel dee
hooren veroordeden en hen , te midden van hunne
groothid het ..nederdrukkende te doen gevoelen van
. den smaad en de minachting, .waarmede het zoo
,$emakkelijk valt hen te vergnizen.
Maar idaaruit,kan nog plet worden afgeleid dat alle
die levers , • tie -meening,, welke in zulk een dagblad

zenlijk kan gehonden worden de rneerderheid der Natie
-te vertegenwoordigen ? -en hierop , beweren wij , kan
.niet algemeen toestemmend geantwoord worden.
Men behoeft niet veel kennis te hebben van de geschiedenis dezer vergaderingen , en van de wbze waarop

wordt ontw*ke14,, bijsteminen. Velen — en hun getal is ,zij ineestal worden zainengesteld om zich hiervan to
niet gering , mar wierd het , kon het zijn , steeds groa- crvertuigen. Aan hoe veel toevalligheden ; aan hoe veel
ter 1 — lezers dagbladen in welke versehillende

invloed van versehillenden aard, is de keuze der Afgevaar-

gevoelens worden verdedigd. Zij houden zich aan geene

digden niet onderworpen ? Hoe gemakkelijk kan de partijgeest , de standsaanmatiging, enz. zich daarvan meester
maken? Hoe Lang duurt het dikwijIs , eer de Vergatie-

kleur ; en op die wijze kan het eene dagblad zich niet
beroemen , dezelfde lezers op het andere vooruit te hebben.
Hoch last ons eens voor een oogenblik de stelling in

ring zich vernieuwt , t erwijI geheel andere denkbeelden iurniddels ander de menigte worden verspreid en

hare geheele kracht aannemen ; en dan vragen wij nog,
of het op deze wijze is dat wij de 'peening der Natie

bijval vinden ? Ea bewijst niet de geschiedenis , hoe

kumen leeren licunen ? Hoe gering is het getal der

menigwerf de meerderheid van de Kamers joist het
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wensch en de begeerte des Yolks I Zou men, om van

voor dergelijke noodlottigheia behoeden. Beide zullen
inzien , dat de Staatshulk zou te gronde gaan , wan-

andere voorbeelden niet te spreken , de Kamer der

neer alleen de wil der schepelingen moest beslissen langs

Fransche Afgevaardigden , welker meerderheid het Ministerie Villdle ondersteunde , voor de ware vertegen-

welke koers men het veiligst de haven kan bereiken.

tegendeel voorstond , van hetgeen men beschreef als den

Under, de geschriften , die in de laatste jaren in de
Noordelijke Gewesten over het onderwijs in het Licht
doen doorgaan ? Neen voorzeker. En echter zou men zijn gekomen , verdient de Gehortioiehte .Faam te worde stelling willen aannemen , dat de Regering steeds de den genoemd. Dit is een Utrechts Acadeniieblad , opzoo men meent , door Studenten. Door velea
leiding der Volks-Afgevaardigden behoore te volgen ! gesteld ,
is dit , om de meer dan jeugdige bezadigdheid die er
Laat ons opregt zijn ; laat ons erkennen dat de stelling, in doorstraalt , in twijfel getrokken ; en het zou bikevan welke hier de reden is , tot die algemeene gezeg- bragt kunnen worden als een treffend bewijs, dat de
den behoort , welke men aanneemt en laat varen , al kweekelingen van waarlijk Nederlandsche Hoogescholen , lets beters weten zanien te stellen dan ongepaste
naarniate de omstandigheden van het oogenblik en de verzoekschriften of een muitzuchtig Journaal. Voornabelangen der partij , welke men is toegedaan zulks melijk hebben wij op het oog de artikels , in welke bet
vorderen. Daaruit alleen kan men verklaren , hoe de Reglement op het IIooger Onderwijs aan eene doorgaande beoordeeling is onderworpen , en verscheidene
zoogenaamde vertegenwoordiging der Natie , door hen die bij eene herziening zeer aanmerkenswaardige wenken
zich als de tolken der Natie beschouwen , beurtelings met worden gegeven. Met nadruk hebben de schrijvers
zich verklaard tegen de veldwinnende dwaling , die
lof overladen en aan berisping wordt prijs gegeven ;
schoolsche verordeningen net Academie-wetten verhoe men , het beginsel waarop die vertegenwoordiging wart. Bij de beoordeeling van zekere Statuten voor do
rust geheel verzakende , zich elk oogenblik vermeet de Academie van LuiA , die hun toescheen eene rampzawet voor te schrijven aan hen , wier roeping het is mede lige miskenning te verraden van hetgeen tot de vrije
geestontwikkeling .,
Academische jongelingschap
te werken om aan ons wetten te geven.
wordt vereischt ; b t de beoordeeling van deze , door de
zouden aan de .aangevoerde bedenkingen nog Regering bekrachtigde Statuten , betuigen zij dat
meenige anderen kunnen toevoegen , ten bewijze van het ditc'bekrachtigen van hooger hand hen vooral daarom
zoo heeft gegriefd , daar het , zeggen zij , ons bevreesd
onbepaalde , het ondoelinatige en zelfs het gevaarlijke der maakt dat het Gouvernement de milde beginselen,
stelling , dat men met de meerderheid regeren met : die het zoo lang bij het bestuur van het Onderwijs
gevolgd heeft, zal. laten varen ; en men datgene
Nvij zouden kunnen spreken van de mogelijkheid dat in het algemeen regiment wat tegen deszelfs duizend
de meerderheid door den strooin van verkeerde beginsels en een gebreken ruimschoots opwegen kan , opofferen
wordt medegesleept ; dat de meerderheid , bewust van zal. Zeer juist gezien ! Liever boucle men alle de go-

woordiging van de meerderheid der Fransche Natie willen

de physieke kracht , welke zij in zich vereenigt gemakkelijk tot het misbruiken derzelve wordt overgehaald en rede en regt met voeten treedt; bovenal
zouden wij kunnen aandringen op het bedenkelijke , om
in eenen Staat als de onze , waarin de belangen der onderscheidene deelen nog geenszins zijn in een gevloeid ,
aan het hoog gezag 't welk den evenaar moet voeren ,
deszelfs krachtigen en weldadigen invloed te ontnemen en
het prijs te geven aan den invloed der partijzucht ; maar
wij achten , voor het oogenblik , genoeg te hebben gezegd.
Zij , die het met het Vaderland wel meenen , zullen
onze bedoeling doorgronden ; zij zullen met ons inzien
dat het eene dwaasheid is , het Grondwettig gezag van
het Staats-opperhoofd aan eene veelal

denkbeeldige

,meerderheid waar men die ook zoude willen zoeken ,
te onderwerpen. Maar stellen wij ons gerust : de wijsheid en standvastigheid des Konings ; het gezond ver-stand en de bezadigheid der Natie zelve , zullen ons

breken in stand , dan dat men afwijken zou van de
beginsels. n Wij hebben ," dus gaan zij voort , a het Gou-

vernement lief, omdat het , meer dan eenig ander op
het vaste land , algemeene verlichting bevorderen wil :
maar daarom bedroeft het ons, als wij bij hetzelve eene
strekking ontwaren , strijdig met gezonde begrippea
van vrije geestontwikkeling en met de oude zeden des
Lands."En op eene andere plants. s Indien tegen ontstane misbruiken , de middelen der wet en de zedelijke
kracht der Hoogleeraren niet toereikende worden heronden , dat men dan ten minste de uitvloeisels van Duitschen geest ter zijde late. Wij achten inderdaad niets
meer geschikt , om den geest der Nederlandsche jongelingschap te verwilderen , en tevens de grondigheid en
gematigdheid in de studien , welke onze geleerden steeds
eenen vasten en zekeren tred heeft doen gaan, te ver-.
nietigen."
Inderdaad het is jammer , dat de uitgave van dit Blad
Been verderen voortgang schijnt te hebben eene krach-

tige stem te meer , zou zich tegen den dreigendea
buitenlandschen invloed hebben verzet. Met den Duit•
schen geest is de Nederlandsche ten minste verwant:
op den Franschen geest heeft onze Nationale zin eene

gansch andere betrekking.
••■•••••■•■••■••
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In den

Catholique van den 10 October komt deze
opmerkelijke zinsnede voor:
quoi s'en tenir , et si les
On saura bientot
tninistres dictent encore an Boi un langage insultant pour le peuple alors la Nation saura
:Weyer a toute la hauteur des circonstances.
Tot regt verstand van dezen volzin houde men in het
oog , dat de Journalist door les ministres den Koning
bedoelt : het is aan de redactie van den Catholique zeer
wel bekend , dat in Nederland tot dus verve de Koning
evenmin de dienaar is zijner Ministers als deze de
dienaars zijn van het Volk. Door le peuple , eene factie
die , daar zij zich den naam aanmatigt van het Volk ,
de Natie op de grievendste wijze hoont en , zooveel in
haar is , onteert. Door un langage insultant eene taal
die aan deze factie aanstootelijk zou zijn ; dat is eene
taal , zoo als Nederland die verwacht ; eene rondborstige en den Monarch waardige verklaring , dat hij
op de medewerking zijner onderdanen tot beteugeling
eener toenemende wederspannigheid vertrouwt. Door
tine Nation gni saura :Weyer a toute la hauteur des
circonstances
couranten-getier , dreigende verzoekschriften , invloed der Geestelijkheid , vier hulp mede
in het bedoelde artikel ingeroepen wordt , en voorts
ants wat met die uitdrukkingen kan worden gemeend
in een Blad , waarin , met betrekking tot den tegenwoordigen toestand van ons Land , onlangs niet zonder
oogmerk vverd gezegd
Opprimer un peuple et Partner en meme temps me parait furieusement sot."
De zinsnede beteekent eenvoudig dirt : Zoo de Koning
zich verstout , om van niet genoegzame verantwoordelijkheld der drukpers , van aanmatiging der Provinciale

Staten , van nadeelen eener vrijheid van onderwijs zonder waarborg voor de maatschappij , van het onverant-

October.

vvoordelijke eener blijkbaar oproerige stemming te gewagen , dan zal eene verbitterde oppositie niets meer
ontzien , of, om de veelbeteekenende woorden van den
Catholique te gebruiken : ils braveront tous les perils
pour la cause sainte de leurs autels et de leurs
fofjers."
Vleit men zich inderdaad , door zoodanige bedreiging
den Koning te zullen verschrikken ? De inhoud der
Aanspraak moge onbekend zijn ; of de geest derzelve
overeenkomen zal met het karakter van een' Nederlandschen Vorst , kan en mag niet worden betwijfeld.
Van den Nederlandschen Troon ; op een' tijd dat .on_
dankbare muitzucht zich op vele plaatsen verheft ; in de
hooge Staatsvergadering , die zoo veel goed , maar ook
zoo veel kwaad te weeg zal kunnen brengen , worden
geene uitdrukkingen gehoord die van vreesachtigheid
getuigenis dragen. De Prinsen van Oranje deinzen
niet te rug voor oproerige bedreiging ; evenmin zijn de
Nederlanders gewoon , hun de medewerking van de Na
tionale Onergie te ontzeggen. Ook thans zal onze geEerbiedigde Monarch datgene doen wat de inspraak van een
Koninklijk gemoed , de eer van zijn Huis , do 'mister
van zijn' naam , het voorbeeld van groote voorvaderen ,
bovenal , wat de welvaart van Nederland vereischt : zijne stem , als eene rustverstorende aanhang onbeschroomd
aangetast wordt , zal een weerklank vinden in leder
Nederlandsch hart ; de majesteit van het Koninklijk
gezag zal door geene verbloeming van den waren toestand van het Rijk , vooral door geene opoffering van
onvervreemdbare regten , worden verduisterd ; en geenerlei geweld zal beletten , noch dat door een Willem
van Oranje de Koninklijke schepter met eer worde
gevoerd , noch dat, welk ook het gevolg zijner Vorstelijke pligtbetrachting moge zijn , Nederlandsche trot/vv.r
hartigheid en volharding hem in alle omstandighedew

worden betoond.
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Te midden der woelingen , waardoor men het Zui.

de/0'4 deel des Bilks gedurende veer dan een jaar
tracht in wanorde te brengen , is het Noorden rustig
gebleven. Hier hebben de pogingen eener heillooze

Wat lehooren jaij, Noord-Nederlanders , in deze oogenilikhen dan te doen ; niet alleen in het belang van ons
zelve , mar in dat van den geheelen Slaat ?

factie de banden van wederkeerig vertrouwen tusschen

Het is duidelijk , dat de vereenigde partijen in het
Zuiden een gedeelte van de bevolking der Noordelijke

Vurst en Volk niet kunnen verbreken , en de twist-

Gewesten , namelijk de lloomsch-Catholijken , in hare

stookers geene andere voldoening geoogst , dan de mis-

inzigten wenschen mede te slepen. Onze eerste zorg

leiding van eenige onkundige lieden. Natuurlijk dat dit

behoort derhalve te zijn , zoodanige scheuring te

hunne verbolgenheid opgewekt heeft en dat wij door
zoo uitnemend verstaat die kern van weldenkende Vader-

verhoeden. Eensgezindheid behoort daartoe aangekweekt te worden. Er moge schijnbaar voor de
Roornschgezinden van het Noorden , eenige gelijk-

vrfilseid ,

held van belangen met hunne Zuidelijke gefoofs-

hen met schimp- en smaadredenen zijn overladen ; want
landers de ware beteekenis van bet woord

dat zij alien , die zich niet naar hunnen wil voegen

genooten bestaan ; de eersten echter zullen , in den

als onverlicht , als minder met Vaderlandsliefde bezield ,

strijd der meeningen van den dab , gewis inzien , dat zij

als koude en onverschillige wezens beschouwen. Het

desniettemin Noord-Nederlanders zijn en blij ven , en

bespottelijke van zulke uitlatingen valt terstond in het

door de openlijke of geheime raadgevingen der factie

oug. Dezel v e deeren ons niet; terwiji , in alien geval , men-

te volgen , zich tot een' staat van afscheiding omtrent

schen , die zich onvatbaar betoonen voor bedaarde rede-

hunne medeburgers zouden brengen , die , vat er ook

nering , die , met ter zijde stelling van alle goede trouw ,

omtrent Belgic plaats hebben mogt , bun duurzaarn ge-

den leugen als bondgenoot gebruiken , niet bevoegd zijn out
hunne medeburgers tot verantwoording van gevoelens

luk niet ligt bevorderen zou. Daarenboven , hoe vele

en daden opteroepen. Maar , hoezeer wij hen verach-

redenen bestaan er niet , om de eendragt tusschen de
Noord-Nederlanders , van welke gezindheden ook , to

ten , wij behooren echter tegen hen onze inaatregelen te

bewaren ! Wij zijn niet slechts burgers van. denzelfden

semen. Het lijdt gees' twijfel , dat zij in het Zuiden

Staat ; wij zijn ook , 't geen niet alle onze Zuidelijke
medeburgers zijn , zeden van hetzelfde Volk , afstammelingen van denzelfden Nederlandschen stain , deel-

eenen toestand , als 't ware van crisis , daargesteld
hebben. De massa des Yolks wet is waar,, deelt aldaar nog geenszins in de buitensporige gevoelens der
Volksdrijvers : bij den toenemenden bloei van het fabrijkwezen , bij de afwezigheid van wezenlijke rampen en bij
rust en kalmte onder eene voorzeker niet tijrannieke
regering , is de menigte over het algemeen gelukkig en

genooten van dezelfde Nederlandsche

Nationaliteit ,
zij zich in de overal geeerbiedigde en tot bij de
verste nakomelingen eerbiedwaardige Republiek der
Vereenigde Nederland en luisterrijk heeft ontwikkeld !

vergenoegd; doch hare meening , die ongetwijfeld lang-

Wij hebben eenerlei taal , eenerlei zeden en gebruiken ; wederkeerig gaven wij elkanderen steeds blijken van

zamerhand door verkeerde inblazingen eene gansch

belangstelling en vertrouwen. De liefdadigheid , een der

andere rigting zou verkrijgen , wordt nu reeds onder-

schoonste sieraden van het Nederlandsche karakter ,

drukt. De factie heerscht in wezenlijkheid ; en toegeefiijkheid van onze zijde zou , evenmin als van die

beoefenden wij , in gelukkige eendragt , tot dais verre
te zamen. Te zamen verdnurden wij de onderdrukking

der Hooge Regering, een middel zijn otn haar tot we-

eener vreentde overheersching ; maar ook te zamen had-

derzijdsche inschikkelijkheid te bewegen. De Noord- den wij goed en bloed voor de herstelling • van ons
Nederlanders mogen bij dit alles niet onverschillig blij- Volksbestaan over. Wij gelooven ons gerustelijk op
ven. Hunne regten , hunne belangen zijn inede op het het getuigenis der Noord-Nederlandsche Roomsch-Cathospel. Zij mogen zich niet Langer aan de onliezorgde rust lijken zelve te mogen beroepen dat zij in dit Land ,
overgeven , welke de vrucht was van d en h ers teld en 't geen steeds bij uitnemendheid de zetel eener betavrede , van een onbepaald vertrouwen in eene geliefde inelijke Godsdienstvrijheid is geweest , ook sedert hunne
Regering , en van de helaas ! ongegronde veronderstel- gelijkstelling met de vroeger bevoorregte Protestanten ,
ling , dat zoo vele jaren van burgertwist regeringloosheid op geene hatelijke of partijdige wijs zijn behandeld.
en schepterdwang alien factiegeest uitgedoofd en alter En welke verontschuldiging eener blijkbare ondankbaar-

wenschen zich op een punt , het gemeenschappelijk heil des held , zouden de Catholijke Noord-Nederlanders jegens
Nederlandschen Vaderlands zouden hebben vereenigd. eenen Koning hebben , die hunne Eeredienst op alma wij-
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ten heeft begunstigd ? Zo" ucien dan de opschriften van

zoo vele nieuw gel ouwde kerken welke zijnen lof
verkondigen slechts ttitwendig iets getuigen 't geen
niet inwendig was gemeend ? Neen ! zoo laag is der
Nederlanderen aard niet gezonken , dat men zulk eene
dubbelzinnigheid zou durven onderstellen ! Zou dit het
loon zijn voor den Vorst , die door het sluiten van
een Concordaat met den Pausseliiken Stoel , het eerst
den staat der Catholijke Kerk in Nederland heeft
gevestigd ; de zending van Holland heeft doen ophouden ; Bisschoppelijke zetels heeft gesticht ; de gewetensvrijheid van zijne onderdanen eerbiedigt , en , ofschoon niet in een' zin strijdig met het gezond verstand , gelijke bescherming aan alle Godsdiensten verleent? Waarlijk , wij deden te kort aan de Vaderlandsliefde onzer Catholijke medeburgers , zoo wij
een oogenblik konden gelooven , dat drogredenen hen
weg zouden slepen orn alle die weldaden over het
hoofd te zien. Op hunne medewerking tot het handhaven van eendragt en eensgezindheid rekenen wij ten
Voile ; daar zij ninnuer zullen , nimmer kunnen vergeten , dat zij , hoezeer in geloof van hunne Protestantsche medeburgers en mede-Christenen onderscheiden ,
een Volk met hen uitmaken , een Vaderland met hen
iitoeten betninnen !
Van eenen anderen kant schroomen wij niet , onze
Protestantsche geloofsgenooten opmerkzaam te maken
op de pligten , welke zij in deze oogenblikken meer
bijzonder te vervullen hebben. Verdraagzaamheid blijve
hunne lens ; maar tevens behooren zij den band
vaster toe te halen , die hen onderling vereenigt.
Daardoor alleen kunnen zij slagen in de handhaving
van het evenwigt , hetwelk men elders poogt te
verbreken , en dat hen welligt tegen onderdrukking
en althans tegen merkelijke benadeeling beveiligen
moet. Met de opregiste welgezindheid omtrent andersdenkende medebroeders gaat belangstelling in eigen
Kerkleer zeer wel gepaard. Die belangstelling eischt
dat wij rond voor onze zaak uitkomen. Opregtheid en
rondheid bevestigen de eendragt; mits die openhartige
belijdenis van ons Protestantsch Geloof niet worde
afgescheiden van het opvolgen der voorschriften van de
Christelijke Jiefde. Laauwheid en onverschilligheid ,
schadelijk reeds op zich zelve , verachtelijk zelfs wanneer zij datgene betreffen hetwelk den anders zoo
nietigen mensch met eene hoogcre wereld verbindt ,
kunnen ook in andere opzigten voor de zaak van het
Protestantismus geenszins bevorderlijk zijn. Het ligt
in deszelfs geest , vrijmoedig voor de waarheid nit te
komen en dezelve met hartelijkheid en levendigheid
te beminnen. En hoe : zon men niet eene Leer liefhebben , die het Goddelijk Woord als eenige onbedriegelijke leidstar eerbiedigt , aan welke het menschdom
een groot deel van zijne tegenwoordige kennis en verlichting verschuldigd is , en out welke vrij te kunnen
beleicten ooze voorouders den tachtigjarigen kamp hebben gestreden ! Met Christelijke verdraagzaatnheid , althis Godsdienstigheid en levende belangstelling in hun
eigene Kerkleer te paren; vrijmoedig en waakzaam te
zijn , ziedaar wat Nederlandsche Protestanten in deze
oogenblikken voegt.
Een der hechtste banden tot het bewaren van eensgezindheid , behooren ook alle Noord-Nederlanders altijd
in de Grondwet te vinden.

WeiRig evenwel zou het baten veel van de Grondwet te spreken en zich telkens op haar te beroepen
indien de uitlegging derzelve , in plaats van met doorzigt en opregtheid te geschieden , aan partiitucht en
vooringenomenheid wierd overgelaten. Dagelijks zien
wij dat de tegenstrijdigste gevoelens met de Grondwet
in schijnbare overeenstemming worden gebragt , en dat
onbepaalde of welligt onnaauwkeurige uitdrukkingen
worden misbruikt , om de leerstellingen , die volstrekt onvereenigbaar zijn met haar doe! en met haren geest ,
als boven alle tegenspraak verheven te betoogen. Dock als
WY van de Grondwet gewagen , verstaan wij daardoor
de Grondwet uitgelegd volgens die beginsels , waarmede het bekend is en uit de gesehiedenis van Nederlands herstel bewezen kan worden dat zij werd zamengesteld. Eerst dan zal de strijd tusschen vijandige
begrippen niet langer aan beide zijden door den naant
der Grondwet worden gewettigd. Het is niet moeijelijk
die ware beginsels , wanneer men ze met onbevangenheld zoekt , spoedig te vinden. Nict zonder oogmerk
is de Grondwet op de theorie van het oude Nederlandsche
Staatsregt , zoowel als op het karakter van het Nederlandsche Volk gegrond. Zij is , in vele opzigten, eene voortzetting van ons vroeger Volksbestaan , gezuiverd van die oneffenheden , welke voorheen nieermalen tot tweespalt , eindelijk tot verzwakking van het Staatsligchaam aanleiding
gaven. Haar grondslag is het eenhoofdig gezag. De invloed
van het Volk op de Wetgeving , is verzekerd door het
gemeenschappelijk overleg zijner Afgevaardigden met
den honing. Voor de Provineiale en Plaatselijke Besturen is , ter bevordering van Gewestelijke en GemeenteNice belangen , eene ruime werkkring geopend ; en tevens
zijn de grenzen hunner bernoeijenissen omschreven , door
den aard van hunne betrekking. Ongehinderde uitoefening der Eerediensten vrije mededeeling der gedachten , en menige waarborg van maatschappelijk geluk , van betarnelijke vrijheid en van ware Volksontwikkeling , is in die mate en op die wisIze verleend, dat
zij de meestmogelijke nuttigheid hebben zonder nadeelig of zelfs gevaarlijk te worden.
Die Grondwet ; en niet hetgeen men daar voor onder
denzelfden naani in de plaats zon willen stellen ; die
Grondwet moet verdedigd worden , niet slechts door
alle middelen die de aard eener Monarchic gedoogt
tegen aanmatigingen der Regering , maar evenzeer tegen aanmatigingen van het Democratisch beginsel.
laatsten zijn niet minder onregtmatig, niet minder schadellik dan de eersten. Waar dit beginsel de overhand
verkrijgt , moet de Grondwettige Staat der Nederlanden
te gronde gaan. De handhaving der Grondwet is de
hoeksteen van de eendragt, welke de eerste voorwaarde is ; van den vrede en van den voorspoed des Lands.
Door de eendragt van het voorgeslacht, werd eenmaal
de kleine Staat der Vereenigde Nederlanden magtig en
groot. Ook in latere tiiden betoonden wij ons dit voorbeeld niet onwaardig. Eenmaal door partijschappen verdeeld ; misleidt door hetzelfde vrijheidsgeschreeuw dat
thane wederoni wordt aangeheven , zouden wij onze zelfstandigheid als Volk langzatnerhand hebben kunnen verliczen , indien niet eigen veerkracht , ondersteund door de verloste Natien van Europa , ons aan ons vorig Volksbestaan
had te rug gegeven. De tweelragt waagde het niet ons op
nieuw te bestoken. De vereeniging van alle partijen , dour
onzen Koning met woord en daad bezegeld , heelde de
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wonden des Lands ! De voor zijn yolk rusteloos werkzame Vorst , bedoe!de en bedoelt nog ons wezenlijk belang. Het loon van zijnen onvermoeiden arbeid , van
zijne gedurige pogingen om aan het welzijn zijner onderdanen bevorderlijk te wezen , moet geene miskenning
en tegenwerking zijn. Hij heeft aanspraak op den bijstand en de hulp eener getrouwe en erkentelijke bevolking. Die worde verleend door eensgezindheid , door
dezelfde gernatigheid , welke onze handelingen tot dus
verre heeft gekenschetst , en waardoor de wenschen door
ons , ten nutte des Lands , in onderscheiden opzigten te
kennen gegeven , hunne waarde en kracht beter zullen
behouden , dan door eenen ongepasten , dreigenden en
oproerigen toon. De Regering heeft aan die hulp van
welgezinde onderdanen behoefte. Zij bevindt zich in
onistandigheden , die bedenkelijk zijn ; doch geruggesteund
door de eendrachtige wil van het Noorden , otn geene
heiligschennende hand aan de Grondwet te zien slaan ,
kan zij met gerustheid het hoofd bieden aan de woelingen der factie ; terwij1 wij de hoop mogen koesteren , dat de welgezinde burgers , ook in de Zuidelijke
Gewesten , in hunne genegenheid voor den Koning zullen worden versterkt , en tevens bemoedigd om hunne
meening net vrijmoedigheid te openbaren.
Onderscheidene middelen kunnen daartoe dienen. Wij
ontveinzen niet , dat wij , ook nu nog , niettegenstaande
onze teleurstelling in de vorige zitting , onze hoop inzonderheid op de leden der Staten-Generaal hebben
gevestigd. Ilet is te verwachten , dat de Noord-Nederlandsche Afgevaardigden eindelijk zullen zien dat het
tijd is out net vrijmoedigheid en nadruk te spreken ,
en vooral ook met aflegging van alle kleingeestige
vrees voor onverdiende verguizing. Doch wij zouden
onze wenschen zoo gaarne nog verder willen uitstrekken. In oogenblikken van spanning , zoo als de tegenwoordige , moeten alle bijzondere inzigten en vooral
de ingevingen van plaatselijke opinie , zwijgen voor
de stem van Vaderlandsliefde en pligt. Het is om
ons gemeenschappelijk behoud te doen ; en wij mogen
ons vleijen dat de Afgevaardigden , ook uit de ZuideMice Gewesten , het ware hell des Vaderlands zullen
inzien en bedoelen. Verre van ons het denkheeld , om
van de Staten-Generaal blinde werktuigen van de Regering te willen maken ; maar persoonlijk belang aan
hooger belang ten offer te brengen , en geene bijzondere gevoelens door te drijven ten koste van het heil
en zelfs van de voortduring der geheele maatschappij ,
dit is pligt ; dit is voor elk weldenkende behoefte;
vooral nu , daar men de Regering gaarne in moeijelijkheden bragt , om haar tot eenig bedenkelijk uiterste te
drijven. Zijn er bezwaren , dat men ze rondborstig uite
en de middelen tot wegruiming openbare: doch de hand
niet reike aan hen , die de medewerking der Wetgeving , bij de Grondwet voorgeschreven , zouden weigeren , ten einde baatzuchtige bedoelingen te bereiken.
Onvoorzigtig stellen zij de rust , den vrede van het Rijk
in de waagschaal ! Wat zou hunne magtelooze hand tot
redding vermogen , indien het gebouw van ons Yolksgeluk daardoor aan het wankelen sloeg !
Bij de overdrevenheid van veler zucht om te hernieuwen , moeten wij meer dan ooit bedacht zijn on' tegen
onbesuisde aanvallen , al wat in den Lande goed ea

nuttig is te beschermen. Daaronder staan de instel•
lingen van onderwijs welke zich in onze Noordelijke
Gewesten zoo schoon ontwikkeld hebben , met alle
regt boven aan. Begeert men elders daaromtrent eene
volstrekte vrijheid ; wij beseffen dat dezelve zeer ligt
op volstrekte slavernij van den menschelijken geest
urtloopen zou , en door velen welligt alleen met dat oogmerk ingeroepen wordt. Door de rede en de ondervinding van de voortreffelijkheid hunner instellingen
overtuigd , kan het den Noord-Nederlanderen niet onZij
verschillig zijn te behouden hetgeen zij bezitten.
miskennen de waarde van verbeteringen niet ; maar zij
vreezen dat het geene verbeteringen zijn , die nit afgetrokkene bespiegelingen of zelfs uit verwarring van
denkbeelden en beginselen afgeleid worden. De heilrijke vruchten van het onderwijs, gelijk het in deze
Gewesten op echte kennis en verlichting doelt , zijn
openbaar. Ware dat zelfde onderwijs reeds in het Zuiden zoo diep geworteld als in het Noorden , de voorstanders eener vrijheid zonder eenige beperking zouden met hunne hersenschimmige stellingen weinig opgang hebben gemaakt. Wat ons betreft , wij begeeren
te dezen aanzien geene verandering. Onze overtuiging
moet daaromtrent , is het nood , Iuide spreken ; onze
wil gevoegd bij den wil van een Nederlandsch Gouvernement , zich tegen ondragelijke aanmatigingen verzetten. Het is niet alleen ons regt maar ook onze
pligt ons de zegeningen van het verbeterd onderwijs
niet te laten ontrukken ; niet te gedogen , dat vreemde
invloed zijne verdervende hand uitstrekke over onze
scholen , die de bewondering van den wijsgeerigen
vreemdeling zijn. Neen ! hier zullen , daarvan houden
wij ons verzekerd , de belangen van alle gezindheden
dezelfde zijn ;en de zegepraal der ware , der Godsdienstige verlichting , boven dwaasheid en bijgeloof , zal
eene volkomene zegepraal zijn !
Inzonderheid ook behooren wij Noord-Nederlanders ,
in ons gedrag omtrent ,onze Zuidelijke Landgenooten ,
niet op te houden blijken te geven van den goeden
dunk , die , omtrent de goede gezindheid van het meerendeel der bevolking , alsnog door ons wordt gekoesterd ;
en van onze zucht oin met die bevolking verder in
maatschappelijke eendragt te leven. Hoe langer en opregter wij hun de broederhand blijven bieden , des te
meer hoop mogen wij voeden dat er een tijdstip komen
zal , geschikt our tot die eensgezindheid te geraken ,
welke tot het aanzien en de welvaart der Rai ken floodzakelijk is. &venal moeten wij , door verstandige waardeering van eigene taal , geschiedenis en zeden , voor
het behoud der Nederlandsche eigenaardigheid zorgen.
Zonder Volksgeest gaan Volksgrootheid en Volksgeluk
te niet ; met ware Nationaliteit zouden beide , al waren
zij bijna verloren , herwonnen kunnen worden.
Insgelijks moet zich , ook in het waar belang van het
Zuiden , de Burgerzin meer en meer bij ons verheffen.
Liefde voor den honing ; gehechtheid aan de Grondwet ; Christelijke Verdraagzaamheid ; Godsdienstige
deugd ; onveranderlijke gehechtheid aan al wat tot het
Nederlandsche Volkswezen behoort : ziedaar de wapenen , waarmede toy , in het vertrouwen op den Allerhoogsten , den factiegeest in ons Rijk moeten bestrijden !
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Zaturdag den 17den October.
De Regering heeft in het laatste jaar onderschei-

en dit wordt tot het wezen eener Regering vereischt ;

dene zeer belangrijke maatregelen genomen waarbij te-

indien het overal in blijkt , dat de Regering, zoo ver

rug gekomen is op verordeningen , die in sommige

hare Constitutionele kracht reikt , geenerlei maatregelen

deelen des Rijks ongenoegen hadden verwekt. Die

of beginselen wil die tot vernietiging der Staatsregeling

maatregelen worden als concessien ten gunste der in

kunnen strekken , en dat zij bereid is om dien onwan-

het Zuiden heerschende faktie beschouwd. Is deze be-

kelbaren wil , op hare regten en pligten gegrond , to

schouwing juist, dan zijn in de krachtige Nederland-

handhaven met alle die magt over wier gebruik zij aan

sche taal geene uitdrukkingen voor onze droefheid en

de oorzienigheid verantwoordelijk is , dan juichen wij

bekommernis krachtig genoeg ; dan zijn die maatrege-

die zoogenaamde concessien hartelijk toe ; 3an zouden

len eene belooning der muitzucht geweest , aan welke

zij de gewenschte voorbereiding zijn voor den strijd ,

kan ze niet worden gestraft , het Bestuur geene aan-

die de Regering met de faktie verpligt is te voeren :

inoediging behoorde te geven ; dan zijn zij de vrucht

een' strijd op leven en dood : want , en mogt dit voor

geweest eener onverklaarbare zwakheid , eener betreu-

iets meer dan voor een overdreven gezegde aangemerkt

renswaardige miskenning van de gevoelens en van de

worden , eene Nederlandsche Regering bezwijkt zoo

kracht der Nederlandsche bevolking; dan kondigen zij

eene anti-Nederlandsche faktie niet valt

telkens meerdere toegeefelijkheid aan en zijn het begin
eener onvermijdelijke omkeering van den Staat. Maar
daar is nog , dank zij der Voorzienigheid die over ons

Velen van degenen , die dit Rijk thans in onrust

waakt , daar is nog een ander oogpunt waar nit die maat-

brengen , verdienen den naam van Franschgezinden ;

regelen , voor zoo ver daarbij van geene grondbeginselen

dat is : om er de zachtstmogelijke uitlegging aan te

afgeweken is , beoordeeld kunnen worden. Indien de

geven , van voorstanders van

Regering alleen heeft bedoeld ; aan de welgezinde Libe-

Fransche zeden , Fransche begrippen en gevoelens. Zij

ralen en Roomsch-Catholijken alle reden tot mistrouwen

werken gestadig en zonder eenigen zweem van terug-

in Staat en Godsdienst te ontnemen en zich aldus op

houding , tot vestiging en uitbreiding van den invloed

een' meer vasten bodem , ter bestrijding van een' vijan-

van het Fransche.

digen aanhang , en vooral ter bestrijding van valsche

hebben zij begunstigers , welligt zelfs leidslieden ge-

beginsels , te plaatsen; indien het van nu of aan blijkt;

vonden en , wat voor de toekomst het meeste bezorgd-

.Fransche beschaving

In aanzienlijke Staatsvergaderingen
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heid geeft, onder die zelfde jeugd , die sedert ons her-

burgers ! W'anneer niet reeds de natuurlijke betrekking

nieuwd Volksbestaan opgeleid en tot mannelijken leef-

die tusschen elk mensch en zijn Vaderland bestaat ,

tijd gekomen is ; onder de jeugd van sominige hooge-

genoegzaam ware , om ons terug te houden van aan het

scholen vooral ; heeft zich de Fransche geest vertoond ,

vreemde boven het eigene de voorkeur te geven , de

en vertoond met ophef en zelfstandigheid. Ja wie

meer veredelde betrekking van burger ten

bij het lezen den meeste Zuidelijke bladen dien in-

moest er ons weerzin tegen inboezemen. Dat woord

druk niet Nina dagelijks gevoelt , die herleze de

sluit den geheelen kring der verpligtingen in zich ,

zonderlinge , onbeschaainde , men zou bi ejna zeggen

welke wij jegens de maatschappij , waarvan wij leden

uitzinnige aanvallen onlangs tegen de Regering daarin

zijn , te vervullen hebben ; en deze vordert in de eerste

geplaatst onidat het I3estuur, te gemoetkomende ook

plaats , dat wij ons aan haar met hart en ziel gehecht

aan hunne bezwaren , niet met voorbijzage van andere

gevoelen. Zonder deze gehechtheid , kunnen wij Dim-

vreemde , bier te lande , bijv. in het Groot-Hertogdom

mer goede burgers zijn :

Luxemburg , gebruikelijke talen of dialecten , voor de

vreemde , loopen wij zelfs gevaar aan het Vaderland tot

Fransche taal alleen , met onderdanigen eerbied , het

verraders te worden. Maar,, hoe zonderling bovendien !

openlijk gebrnik heeft gewettigd ! En geen wonder.

Van de Regering verlangen wij , en met reden , dot

De personen , die wij bedoelen , zweven onophoudelijk

zij onder hare hoogste pligten rekene de handhaving

Fransche

van ons Volksbestaan en van onze eer als Natie ; en elk

letterkunde was sedert lang de bron hunner kennis , en

heeft haar toegejuicht , toen zij die , tegen eene Nota

teat zij van vreemde landen weten, wordt daaruit grooten-

van Oostenrijk , met waardigheid heeft verdedigd. Wan-

d eels ontleend ; de Fransche openbare meeningen zijn

neer het Bestuur bier , zonder noodzaak , vreemden

de hunne , en Fran, rips

toestand hun vaste maatstaf

plooi of vreemde vormen aanneemt , dan zullen Ne-

om de waarde van onze Regering te bepalen. De

derlanders te regt berispen en klagen. En zouden

Fransche bladen voorzien hen van woorden en zinsne-

wij het dan kunnen verschoonen , dat zij , wier dagelijk-

den , waarvan iedere nieuwste en blinkendste het gre-

sche leer is dat elk Nederlander belangstelling moet

tigste wordt overgenomen en in omloop gebragt. De

toonen in de aangelegenheden des Lands , zelve voet

Franschen regelen veelal hunne spraak , hunne ma-

geven aan gehoorzaamheid jegens den vreeindeling , aan

nieren , hun geheele zijn ; voeren heerschappij over hun

eene ware slavernij des verstands ! Zij vergeten dat de

oordeel ; boeijen hunne verbeelding , en slepen hen

onafhankelijkheid , het wezen , het gansche bestaan van

inenigmaal in het gebied tier dwalingen rond. Blin-

een Rijk , op zelfstandigheid en Vaderlandsliefde rust ;

delings te volgen , is de geschiedenis van alle vooringe•

zij vergeten dat zij , door aankweeking van den Volks-

nomenheid geweest.

geest , de pogingen hunner Regering moeten ondersteu-

in een' kring van Fransche denkbeelden om.

,

ininsten

met geheehtheid aan het

Welligt is deze Franschgezindheid voor een groot ge-

nen en bezielen ; en dat de zekerheid van een' genoeg-

deelte toe te schrijven aan uitsluitende bekendheid met

zamen waarborg van tie vrijheid en onafhankelijkheid

het Fransche aan onbekendheid met de eigenaardige

van den Staat, in velerlei opzigten , uit den aard der

voortreffelijkheid van den Staat tot welken men behoort.

zaak meer afhankelijk is van de goede gezindheid der

Maar,, hetzij onkunde; hetzij men dat vreemde , als zoo-

burgers , dan van de welmeenendste pogingen van het

danig beminne; welk eene ramp ! en hoe weinig strookt

Bestuur. Nog naauwelijks is het vierde gedeelte van

deze denk- en handelwijze met de eerste pligten tier

eene Eeuw verstreken

,

sedert Franschgezindheid in deze
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Landen de rust verbannen , het Volksbestaan ondermijnd ,

vreemdelingen welligt al te

den weg aan vreemde overheersching en eindelijke dwin-

en zouden wij het dan zoo geheel durven ontkennen ,

gelandij niet slechts aangewezen , maar gebaand en

dat er zelfs in eenen nog sterkeren zin dan waarmede

geopend heeft. Velen geheugt het : hunne ondervinding

wij deze redenering aangevangen hebben eene

lichte alien voor !

GEZINDE

gastvrij zijn toegelaten ;

FRANSCH-

partij bier te Lande bestaat , die met grond op

Wij handelen van de Franschgezindheid op haar zel-

hulp en bijstand vertrouwt , en die ook , naar de rede-

ve maar zouden zij , die haar voeden , geene aanlei-

lijkste gronden van waarschijnlijkheid , met Franschen

ding geven om geheime oogmerken te veronderstellen ,

op Fransch grondgebied , voortdurende verstandhouding

en zou het hun mogelijk zijn aan die neiging toe te

heeft ? Zooveel is ten minste zeker , dat wie misdadige

geven zonder eene inniger verbinding met Frankrijk

en strafbare betrekkingen , tnsschen bewoners van het

te wenschen ? Het is met de natuur van den mensch

Rijk der Nederlanden en Frankrijk , zou willen vormen ,

overeenkomstig , zijne gelief koosde denkbeelden in de

hier te Lande werktuigen genoeg vinden zou ; des te

wezenlijkheid over te willen brengen ; vooral wanneer ,

bruikbaarder , naar mate zij blind zijn voor hetgeen

gelijk nu de Staatsregeling en de geest des tijds , den

men met hen bedoelt. Elk die op den duur met eeni-

weg naar groote veranderingen gemakkelijker maakt.

ge aandacht de dagbladen leest , brengt zich te bin-

Intusschen , wanneer die denkbeelden de grondslagen

nen , hoe eenige Fransche bladen , korten tijd voor

aantasten van den Staat en toenemenden invloed ver-

den val van bet Ministerie begonnen met aan

krijgen , dan is er gevaar ; 't geen gedurig dreigender

onze Regering de Staatkunde toe te schrijven , van , tot

wordt , naarmate zij , die dus gezind zijn , zich door getal

weer innige vereeniging der onderscheidene Gewesten en

en overmagt de middelen verschaffen om , bij gunstige

ten einde alzoo Belgie aan Franschen invloed te onttrek-

gelegenheid , het wettig Bestuur voor zich te doen buk-

ken , in den geest der liberalen en in tegenstelling van het

ken. Zou de vrees voor dergelijk gevaar niet in Ne-

bewind in Frankrijk te regeren ; en hoe bet belang van

derland nog natuurlijker zijn dan elders ? Bij de alge-

Belgie's bezit voor Frankrijk , wederom meermalen aan-

meenheid van Fransche taal en zeden ; bij de overdre-

gedrongen werd. Onze onlusten vingen aan kort na

vene genegenheid van de hooge standen voor die hoog-

den val van dat Ministerie , en de dagbladen van Frank-

geroemde Fransche beschaving eene genegenheid , wel-

rijk , vooral van Parijs en .eenige Noordelijke Departe-

ke zelfs in het Noorden des Rijks bijna altijd aan

menten , werden toen beurtelings de bron en weerklank

Staatslieden , Zedenmeesters , Historieschrijvers en He-

onzer Zuidelijke oppositie-papieren. Door een' geest

keldichters stof tot vermaning , bespottingen en bittere

bezield is het soms nog , als wierden zij door dezelfde

klagten heeft opgeleverd : bij dit alles , voegt zich ook

hand geschreven. Belgie wordt er vaak geheel afge-

nog , en hoe belangrijk is dit niet , de natuurlijke ligging

scheiden van Noord-Nederland gedacht ; en nu en dan

van ons land. In somniige gedeelten Lang onderwor-

is het , als waren de grenzen van beide Rijken reeds

pen aan Frankrijks heerschappij , is de toegang tot de

weggenomen. Wonder wel strookt dit alles , met de on-

groote Natie geheel open ; onbelemmerd is de mededee-

langs bekend gewordene plannen van den Generaal de

ling der wederzijdsche berigten; geinakkelijk de ver-

Rickemont en met de dreigende gezegden van eenige

wisseling der bewoners. Voeg hierbij den invloed van

onzer bladen.

eenige herinneringen van welvaren en dien van een
aanzienlijk getal Franschen ,

die hier , met andere

Wie ziet dus niet in en bedroeft zich niet dat het bier

reeds gelds niet eene op zich zelve staande binnen-
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landsche partij , mar inderdaad de woelingen van eene
vreemde Natie , gevestigd in een magtig Rijk , hetwelk
altijd een begeerig oog naar onze Zuidelijke gewesten
heeft geslagen ; en in hetwelk slechts een zoogenaamd
liberaal Ministerie de oude begeerte aldus opgewekt ,
de eerzucht aldus voorgekomen , en Belgie met Franschgezindheid als 't ware doortrokken behoeft te vinden ,
ont eerlang Nederland in ellende te storten en om
diezelfde Gewesten , waar zoogenaamde vrienden van
het Volk de vreedzame ingezetenen bij rust en welvaart tot ondankbare ontevredenheid trachten te verleiden , inderdaad ongelukkig te doen worden; om ze tot
het tooneel van een burgerkrijg , en welligt van een'
algeineenen oorlog te maken.
De hemel keere , met de overige donkere wolken ,
die zich , na korte jaren van helderheid eta vrede , aan
onzen gezigteinder , ja , in dreigende nabijheid vertoonen , ook deze oorzaak van onspoed genadig van
ons of ! Het is pligt en behoefte , zich te verklaren
tegen een streven , hetwelk men te vaak voorbijziet en
minacht. Dit behoort zoo niet meer. Wij bidden onze
Avelgezinde Lezers , zich te wapenen tegen den geheimen
invloed van het kwaad ; elk in zijnen kring , de gelegenheid om het tegen te gaan nooit te verzuiznen ,
en daaraan althans nu geen voet meer te geven door
eene inschikkelijkheid , die even misdadig als gevaarlijk zou kunnen worden ! Men is hierin somwijlen te
ver gegaan : wat eerst met broederlijke heuschheid werd
wij hebben het in de Vergaderingen der
Tweede Kamer gezien ; wat men wel had willen doen
ten aanzien eener taal die de onze niet is , Nverd later
als een regt verwacht en nagenoeg gevorderd. Aan
Nederlandsche goedheid ; aan opregte zucht orn toenadering te bewerken , werd beantwoord op eene regt
.Ifransche manier : alleen , dat ook wederoin in dit geval ,
de Fransche geestigheid en welvoegelijkheid ontbrak.
De tijden van lijdzaamheid zijn nu voorbij ; tegen zoodanige
zwakheid , dwaasheid of eerzucht heeft zich meermalen eene echt Nederlandsche stem doen hooren , tot
waarschuwing van elk , die de goedkeuring van het
onbevangen en welgezinde deel der Natie wegdragen
en met hetzelve de Regering ondersteunen wil , in het
ontwikkelen van zelfstandigheid en van eene faktieverpletterende kracht.

Niemand evenwel verachte het
Fransche , omlat
het Fransch is. Deze denkwijs zou slechts die van
drift en lage weerwraak zijn ; het groote voorbeeld onwaardig onzer onsterfelijke voorouders , en weinig over-

eenkomstig met hetgene hen betaanit , die wat goed en
edel is gaarne overal willen erkennen. Men begrijpe
ook in zijne veroordeeling diegenen niet , bij wie de
gehechtheid aan het Fransch het noodzakelijke gevolg
hunner oinstandigheden en betrekkingen is. Zonder te
spreken van die drie Gewesten , welke eenigermate als
Fransch kunnen worden beschouwd ; ook in andere Zuilijke Provincien zijn velen geboren en opgevoed onder
eene twintigjarige heheersching van Frankrijk. Voor
hen is de Fransche taal , de moedertaal geweest ; een
Fransch bestuur en Fransche inrigtingen , hebben hen
met een' Franschen geest als van zelve bezield ; voor
velen onder hen werd Parijs de leer- en oefenschoot
van denkbeelden en manieren en van den wapenroem
van Frankrijks dapperen kaatste op alien , als derzelver
landgenooten , een deel des luisters terug.
Is het wonder , zoo de Fransche geest op de zoOdanigen
tot heden zijnen invloed heeft behouden Lou
held vergunnen , dat wij hunne neigingen niet verschoonden ; dat wij hun gedrag schandvlekten , als strijdig met de pligten des burgers ? Voorzeker niet. Maar
het is er verre of , dat wij daar om den Franschen geest
in Nederlandsche Gewesten ontzien , geeerbiedigd of
met onverschilligheid toegelaten wenschen te vinden.
glans nog strekt hij zich in eenige dier Pro%incien
uit over de beschaafdere klassen ; op zeer weinige
uitzonderingen na , is hij vreemd aan die lagere en
middelbare standen , welke overal de steunsels van den

Volksgeest zijn. Naar het Fransche inderdaad Nationaal kan worden beschouwd , daar wachte men zich van
eenigen , bovendien nutteloozen en zelfs nadeeligen
dwang te gebruiken. De beperking der grenzen van
dien Franschen bodem , midden in den Nederlandschen
Staat , behoort grootendeels aan de toekomst te worden
overgelaten, en moet uit den acrd der zaak in sommige

opzigten het voorwerp , meer van onze wenschen , dam
van onze pogingen zijn ; doch , wat nu reeds bliiten die
grenzen ligt , worde reeds NI: gehandhaard als het eat
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Be gewigtige dag der opening van de Staten-Generaal Nederlandsche moederspraak zou zijn ; eene verdeeling
is daar ! De strijd tusschen het Gouvernement en een' aan- ook van die ambten waartoe de meeste kennis en behang , die geene verbetering maar omkeering , geene vrij- kwaamheid wordt vereischt , naar den maatstaf van nitheid maar eigene heerschappij verlangt , zal wederorn op gestrektheid en• bevolking ; eene inbreuk op het regt
het tooneel der Hooge Staatsvergadering worden gevoerd. van gratie ; eene openlijke miskenning van het regt
Sedert de sluiting der vorige zitting , door de ver- van gewijsde , verandering der belastingen ten nadeele
kiezingen , door de ontkieming van het ruimschoots van het noordelijk gedeelte des Rijks, bezuinigingen
uitgestrooide zaad en door den loop der omstandigheden die met de regtmatige aanspraak van bij het Vaderland
in en buiten Nederland , aanmerkelijk versterkt , zal verdienstelijke personen , met de zekerheid van den
die aanhang , gedurig stouter geworden , den strijd te- Staat , met den bloei der wetenschappen en kunsten ,
gen al wat ons als vredelievende burgers , als liefde- en met de nationale eer niet overeen zouden kunnen
rijke Christenen en als opregte vaderlanders dierbaar worden gebragt , en om uit vele andere punten ; want
behoort te zijn , met verdubbelde hevigheid hervatten. voor die gewaande verbeteraars schijnt niets onaangeHet is niet moeijelijk na te gaan , wat die faktie zal roerd te moeten blijven ; om uit een aantal andere
trachten te verkrijgen. Vrijheid van onderwijs zonder eisschen nog van een hoogstbelangrijk punt te gewagen ,
waarborg voor het Gouvernement ; vrijheid van drukpers eene verantwoordelijkheid der ministers , niet gelijk
zonder eenige verantwoordelijkheid , zonder eenige eer- aan die welke in Engeland en op Engelands voorbiediging der regten van bijzondere personen en van beeld in Frankrijk aangenomen is , maar eene verantde maatschappij ; vrijheid van Godsdienst die , wel woordelijkheid , die in onophoudelijk aflegging van
verre van zich , bij gelijke bescherming der gezindhe- rekenschap , ook van de geringste maatregelen , zcu ontden te bepalen , eene ondernemende geestelijkheid in aarden en , terwijl alle werking van het Bestuur daarde gelegenheid stellen zou , om zich , zoodra en waarin door belernmerd werd , de Staten-Generaal , in plaats van
zlj verkoos , boven het Gouvernement te verheffen ; een tot medewetgevers , tot mederegenten zou ntaken. Bij alle
regt van petitie dat in regt van vordering en van dwang deze vorderingen meent men of geeft men voor , zich op
herschapen zou worden ; een regt van associatie waar- de Nederlandsche Grondwet te kunnen beroepen ; omdat
door, onder den naam van constitutioneel , het zainen- men , na overeenkotnstig eigene inzigten of bedriegelijke
zweren tegen de bestaande orde van zaken zou worden stelsels , een algemeen Constitutioneel Staatsregt zarnengewettigd ; de instelling der Jurij , schoon nog onlangs gesteld te hebben , de Nederlandsche Grondwet door
reeds in de Tweede Kamer verworpen , en die voor allerlei op valsche veronderstellingen gebouwde redciedere misdaad uit partijzucht ontsproten , een waar- nering , in dien eigendunkelijken vorin heeft trachten te
borg van straffeloosheid zou zijn ; de toekenning aan dwingen. Overal komt het heillooze dwaalbegrip eener
de Provincials Staten van eene magt , die hen buiten algemeene , hetzij altijd vrije , hetzij voor een' tijd aan
den eigenaardigen kring hunner werkzaarnheden zou kunstige banden gelegde Volks-souvereiniteit wederom
plaatsen , en onbeschrylijke onrust en wanorde veroor- op. Sommigen willen de verwezenlijking hunner ter
zaken zou ; eene uitbreiding van het gebruik der Fran- goeder trouw aangenomene begrippen, hunner ultra-libesche taal in openbare stukken , ook in die Gewesten , 1 rale droomertjen : anderen , en deze zijn de talrijkste , de
waar zoodanige vergunning spoedig de uitsluiting der mngtig:ste , de bekwaamste • hebben zich achter eene libe-
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rale voorhoede geplaatst en in een liberaal omkleedsel I zoowel den Koning als iederen braven Nederlander vex.gehuld ; hun doel is uitsluitende heerschappij over het I pligten zou onverwijld tot buitengewone maatregelen de
gemoed en , wanneer zij dit bereiken , is het hun on- toevlugt te nemen , ten einde de omkeering der maatverschillig of die heerschappij op de overmagt van aan schappij te verhoeden.
hcn onderworpene alleenheerschers , of op de overmagt

Met de beginsels welke thans gepredikt en voorop
eener aan hen onderworpene faktie is gevestigd. Deze worden gezet; met die soort van vrijheid , welke geene
t eg enstanders niet van enkele of van vele maatregelen betamelijke perken erkent , kan op den duur geenerlei
van het Gouvernement , maar van het Gouvernement Gouvernement ; noch Koningrijk , noch Republiek ; in rust

zelve , zijn in de zuidelijke Gewesten bijna meester van en in stand worden bewaard. Daarom kan tusschen de
de leden der Staten-Generaal , van de Provinciale Sta- Regering en een' aanhang , die naar het in werking
ten , van den adel, natuurlijkerwijze van het meeren- brengen van dergelijke beginselen streeft , geenerlei ver.
deel der geestelijkheid , van de regtbanken , van de drag , geenerlei toenadering zijn. De Regering houde
krijgslieden, van de schutterijen , ook van het krach- zich overtuigd dat zij den altijd onvertnijdelijken , betigste wapen onzer dagen , van de drukpers en door slissenden kamp niet meer zal kunnen ontwijken zonder
dit alles zamengenomen van het Volk , aan hetwelk telkens lets prijs te geven van hetgeen zij tot eigene
men zoo gemakkelijk iedere meening opdringt , die men verdediging hehoeft , en dat door !anger uitstel de oververlangt. Niet evenwel als of alien deelgenooten waren winning onmogelijk zou worden. Het is meer dan tijd,
derzelfde gevoelens : bij velen , bij zeer velen blijft kloeken wederstand te bieden. Daar zijn braven in den
nog eene geheel andere denkwijze bestaan ; maar de Lande genoeg , bereid om een over 't algemeen welwilfaktie heeft niet slechts de driften gaande geinaakt, zij lend en weldadig Bestuur, om een' Vorst, die , waarheeft langzamerhand ook de belangen out zich veree- in hij ook moge hebben gedwaald , zich meer dan eenig
nigd ; zij is ook op baatzucht en op vreesachtigheid ander Monarch rusteloozen arbeid voor het belang zijner
gegrond. Zij is een wezenlijk Despotistnus geworden. onderdanen getroost , met zelfsopoffering en geestdrift te
Ales dient /mar , of zwijgt. Zij tracht verbindtenis- ondersteunen : maar zullen de pogingen van bijzondere
sen aim te knoopen , ook in de noordel tike Gewesten ; personen niet nutteloos zijn ; zal daaraan tiendubbele
aan de Roomsch-Catholijken , hunne b e trekking op het kracht worden verleend , zal de Staat daardoor gored
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vaderland en op verdraagzatne Protes- kunnen worden , dan is het volstrekt noodig dat de
tantsche medeburgers te doen vergeten ; aan hen , die Regering zich aan het hoofd van den wederstand stelle;

ont sommige maatregelen van het Bestuur reden tot on- dat zij voorbeeld en aanmoediging geve en , gelijk zij
vergenoegdheid meenen te hebben , de overtuiging te het middenpunt is van den Staat , zoo ook het middengeven dat zij niets meer dan de uitvoering van de punt en de kern van deszelfs verdediging zij. Duch ,
Grondwet in den edit Nederlandschen zin bedoelt. Zij daar het beginselen geldt , die niet met hetf zwaard ,
heeft reeds getoond , wat zij tegen de Regering en te- maar met woord en pen en door de handhaving van
gen Nederland vermag ; en , terwijl in de Vergadering wetten en verordeningen moeten worden verdedigd , zoo
der Staten-Generaal de echt Nederlandsche afgevaardig- behoort er , om dit met vrucht te kunnen doen , in alle
den altijd door haar op den achtergrond geplaatst en gedragingen van het Bestuur eenheid van plan en
somtijds overstenid zijn geworden , heeft zij het Be- vastheid van grondbeginselen te zijn. Zoo die zainenstuur in verseheitiene opzigten tot e e ne toegevendheid stemming en onwankelbaarheid bij ons Gouvernement
gedsvongen , die alleen op die wijze , gelijk wij onlangs bestaat , zij het evenwel geoorloofd met bescheidenheid
veronderstelden , in de gevolgen nuttig zal kunnen te zeggen , dat zij tot nu toe te weinig zigtbaar is
wezen , maar die haar in alien gcvalle wederom nieuwe geweest. Niet dat het wenschelijk zij denkbeelden met
kracht heeft gegeven om nieuwe toegevendheid te eis- welke het Bestuur ingenonien is , met onverzettelijkheid
schen. Thans kondigt zij het voornetnen aan , tot wei- gehandhaafd en eigendunkelijk ingevoerd te zien ; tusgering ook van de voor het behoud van den Staat on- schen denkbeelden en beginsels is een oneindig verinisbare gelden : eene daad , die de vernietiging van de schil en ook , helaas ! in onze tljden althans , eene beGrondwet en , laat ook nu de waarheid ronduit ter klagenswaardige verwarring. Met een Gouvernement
waarschuwing zijn gezegd , die de aanvang zou zijn van zonder
onwankelbare beginsels ; met een Gouvernement
1
eel)? burgerkrijg ; eene daad van oproei en geweld die hetgeen zelf de grondslagen der Staatsregeling niet
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kept , is de Stoat aan een schip met gebroken roer zonderd enkele verbitterende uitvallen eener kwalijk
gelijk , door de stormen geslingerd tot het verbrijzeld I bestuurde drift , met zoo veel terughouding gesteld ,
wordt tegen de klippen.
met zoo vele menagementen doorinengd , dat de stout..
Niet zonder bekommernis zien wij de hooding te ge- moedigheid hunner tegenstrevers even daardoor vermoet , welke door de Staten - Generaal , inzonderheid meerderen moest. Spoedig indien de wenschen en
door de meer en meer overwigt verkrijgende Tweede verwachtingen van vele Nederlanders worden vervuld
Kamer , zaI worden genomen. Ooze hoop , die nu en spoedig zal ten opzigte van dit alles eene aanmerkelijdan voor een angstig gevoel wijken inoet , rust nog ke verandering worden bespeurd ; van nu of aan zullen
op de veronderstelling dat nu eindelijk door de afge- de afgevaardigden uit het noorden , aan de gevolgen
vaardigden uit het noorden diezelfde veerkracht en hunner vroegere handelwijze gedachtig , door gemeenOver ten goede aan den dag zullen gelegd worden welke schappelijk overleg , door vasthouding aan beginsels ,
door anderen op eene tegenovergestelde wijs is besteld. die niet uit theorien eener oppervlakkige ligtzinnigheid
Het is zoo , dat er eervolle uitzonderingen bestaan ; zijn ontleend , vooral ook door eene ronde , nadrukkemaar wat zou reeds nu van den Nederlandschen Stoat lijke , in woorden en in geest Nederlandsche taal , den
zijn geworden , zoo de overgroote meerderheid der zui- dank der Natie en de goedkeuriog van hun geweten
delijke afgevaardigden in de gewigtigste oogenblikken verdienen.
der vorige zitting meestal gezegevierd had ? De noorDoch ook de Nederlandsche Natie zelve snag zich
delijke leden hebben over 't algemeen en Nina een- bij de behandeling der Stoats - aangelegenheden niet
stemmig gehandeld , in een' echt Nederlandschen zin ; zorgeloos en bijna onverschillig betoonen. Het is waar ,
daarom hebben zij aanspraak op het vertrouwen , niet Staatsregelingen behooren den vreedzamen burger in
van de noord-Nederlanders alleen , maar van elken de gelegenheid te stellen , mu de vruchten zijner werkbewoner des Rijks , die de voortduring van eigene zaamheid onbekommerd te genieten ; maar als de Stoatsrust en welvaart boven de bereiking van baatzuchtige regeling zelve aangevallen worth , dan heeft de Regebedoelingen stelt. Men ontveinze evenwel niet , dat ring aan de uitdrukking van den Volksgeest behoefte.
er oneindig meer van hen wordt gevorderd dan zij tot De klagten welke zonder onbillijkheid tegen ons Gounu toe gedaan hebben. Hunne tegenwoordigheid is wel vernement ingebragt kunnen worden , zijn niet van dien
het allereerste vereischte ; en bet is niet onbekend, aard , dat zij in oogenblikken als de tegenwoordige
dat verscheidene onder hen meermalen zonder genoeg- zijn niet op den achtergrcnd zouden kunnen worden
tame reden op oogenblikken afwezig zijn gebleven , in geplaatst. Zoo men misbruik of gebruik van de verlewelke van eene enkele stem onberekenbaar veel voor genheid van het Gouvernement wilde inaken , deeri]k
de belangen van het vaderland of hangers kon. Doch zou men zich zelven bedriegen en met eene zware
dit is het niet alleen hetwelk , schoon met weerzin ge- verantwoordelijkheid zou men zich belasten. De Regezegd, niet 'anger verzwegen behoort te worden. Het ring , op zelfsbewustheid sterk , toone vertrouwell
ontbrak hun ; en zoo dit twijfelachtig was , de ontwik- op het Yolk : de Natie , al ware het slechts uit eigenkeling en bevestiging daarvan zou niet moeijelijk zijn ; belong , beantwoorde aan dat vertrouwen. Als wij
het ontbrak hun tot nu toe aan anheid , aan beginsels , van de Natie spreken bedoelen wij niet de mosso
aan energ,ie. leder stond gewoonlijk op zich zelve : z66 der bevolking ; deze wordt slechts door oproerprediniet verijdelt men de takti e k van een vijandelijk leger ; kers in beweging geroepen : wij bedoelen het verstanvie) niet kan een' gecombineerden aanval afgeslagen dig publiek ; wij bedoelen hen vooral die , in of buiworden ! Meermalen werden zij , in plaats van onver- ten ambtsbetrekkingen geplaatst , door meerdere kennis
anderlijke grondstellingen tot steunpunt te hebben hunne inedeburgers vcor kunnen lichten. Men heeft
door een' noodlottige indruk inedegesleept. Dikwijls we! eens van tegenverzoekschriften en tegen - associawaar men valsche beginsels met kracht tegen had moe- tien , als noodzakelijk of raadzaaiu , melding geuiaakt.
ten spreken werd een onverantwoordelijk stilzwijgen Er kunnen ontstandigheden zijn , waarin zij ongenieene
bewaard ; en , wanneer zij d oor het luid gement hunner nuttigheid zouden hebben. Over het algenleen evenwel
ambtgenooten wakker werden genmakt , dan spraken is het welligt beter dat wij Nederlanders blijven , zoowel in
zij doorgaands op zco flaauwen , matten , Luna zou men onze daden als in de wijze waarop wij die bedrijven ,
zeggen , alaperigen toon •; dan, was hunne red uitge - zoowel in den geest die ons bezielt als in de v6rmen
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in welke hij zich openbaart. Men beijvere zich tot
beh3 u d van de verdraagzaamheid uit liefde , dien eenigen duurzamen grondslag waarop echte Godsdienstvrijheld rust ; van ware geleerdheid , die aan de verwarring in Staats- en Volkerenregt alleen een einde kan
inaken ; van die dengden vooral , welke steeds de kenmerken onzer Natie zijn geweest ; en dan handele
overeenkomstig de inspraak van Godsdienst en van
Neflerlandsch karakter elk in zijnen kring met dien
jiver welke Christenen , bnrgers eener Constitutionele
Monarchic en Nederlanderen voegt.
lndien er aldus , althans in het noorden , zainenwerking tusschen de Regering , de Staten-Generaal en de
Natie bestaat , indien ten ► inste in die Gewesten , waar
bet Nederlandsche Volk zich weleer op eene verwonderingswaardige wijs heeft ontwikkeld , Christendom ,
Nederland en Oranje de leus blijft eener eendragtige
bevolking , dan mogen wij ook nu , hoe duister de
toekomst zij , ons met de zegepraal der goede zaak
vleijen. Onberekenbare kracht is het eigendom eener
zelfstandige en deugdzame Natie , die hare belangen
kept en behartigt , en zoo men veronderstellen kon dat
cue Nederlandsche Natie desniettemin zou bezwijken ,
eervol zou haar ondergang zijn , grootscher en luisterrij.
ker nog dan haar voormalige bloei.

Ook dit Blad zal met vrijmoedigheid de gevoelens
der redactie openbaren , onitrent hetgeen in de Vergadering der Staten-Generaal gebeurt. Het is overbodig
trans te onderzoeken of het nuttig is dat Journalisten
zich in een zeker opzigt , boven al wat in den Staat
eerbiedwaardig is , eigendunkelijk verheffen ; dat dit
dagelijks ten kwade geschiedt , is voor eene poging ten
goede regtvaardiging genoeg. De benoeniing van den
Voorzitter der Tweede Kamer , is vooral in de tegenwoordige omstandigheden zeer gewigtig. Beleid, standvastigheid , achting en vertrouweri bij de Vergadering en
bij het Gouvernement, dezen worden vereischt voor eene
betrekking , waarin men in eene hooge mate zelfstandigheid moet bezitten ; waarin men , zoo veel de pligten
van burger en onderdaan en het gemeen overleg met
den Vorst dit gedoogen , onafhankelijk moet zijn van de
Regering ; waarin men vooral weer gewigt aan de

goedkeuring of verwijtingen van het geweten behoort ie
hechten , dan aan het gevlei of de hatelijkheden eener
onstuimige partij. In sommige dagbladen zijn de heeren Beelaerts van Blokland en Corver Hooft als
aanstaande candidaten genoenid. Zonder hunne bekwaamheden in twijfel te trekkers of een blaam op hnn karakter of inzigten te werpen , moeten wij bekennen dat
geen van die beiden naar ons inzien in aannierking zou
komen. De overtuiging des eenen , is dcorgaands zoo
geheel overeenkomstig geweest met de voorstellen van
het Bestuur dat menig een , niet persoonlijk met hem
bekend , zulks aan niet genoegzame onbevangenheid
van oordeel zou kunnen wijten. De Heer Corver Hooft
is , schijnbaar althans , in een tegenovergesteld uiterste
vervallen. Hij heeft ; wij willen ons bij twee belangrijke discussien bepalen ; tegen de eenjarige begrooting
gestemd, toen er nog sneer behoefte aan ondersteuning
van het Gouvernement dan aan bezuiniging was ; en
zooveel hem rnogelijk was , heeft hij medegewerkt tot
een adres hetwelk , en door velen in Belgie , en , op
weinige uitzonderingen na , door iedereen in de noordelijke Provincien met verontwaardiging afgekeurd is.
Hij heeft zich van de noord-Nederlanders gescheiden
en steeds naar de Franschgezinde partij overgeheld , die
wij in ons vorig nommer hebben beschreven. Waarom
zou men niet veronderstellen , dat hij daarin ter goeder
trouw en gemoedelijk te werk is gegaan ? Maar de
zou desniettemin ongaarne de keuze
Nederlandsche
van iemand zien , die voorzeker niet in den Nederlandschen gees, heeft gehandeld; de Heer Corver Hooft
zelf kan het plaatsen van zijnen naarn op de lijst der
candidaten naauwelijks wenschelijk achten. Menig een
zou de verdenking , die reeds vroeger bij sominigen
ontstond , niet van zich kunnen weeren , als had hij
zich door gedienstige plooijing van betere begrippen bij
zuidelijke ambtgenooten aanbeveling tot het voorzitterschap willen verschaffen. Ook zou er , in stede
van trionif teleurstelling kunnen zijn. Drie personen
staan op de lijst. Het is van belang in een leerzaam
voorbeeld te doen zien , dat verregaande inschikkelijkheid ten opzigte der vijanden van het Gouvernement ,
geen iniddel is oin den honing tot het verleenen van
onverdiende gunstbewijzen te dwingen.
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Men abonneert zich voor
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nommers te gelijk, tegen f

rrijdag den
Algemeen is het in dit Bijk aangenomen dat de
aanspraak van den Koning ter opening van de StatenGeneraal een onderwerp van openbare beoordeeling is ;
dat men daaromtrent niet slechts straffeloos : want welke handelingen van dien aard worden , althans tegenwoordig gestraft ? maar ook zonder eenige kwetsing
der betamelijkheid zijne meening aan het Publiek mededeelen kan. In Engeland en Frankrijk steunt die
bevoegdheid mede op de verantwoordelijkheid der Ministers ; hier daarentegen alleen op de vrijheid van iedereen om de woorden en daden ook van den Vorst ter
toetse te brengen eene vrijheid waarvan weldenkenden
zich met te meer omzigtigheid moeten bedienen , naarmate door eene edelmoedigheid , die den aard eener
Maatschappij te weinig in het oog heeft gehouden , zelfs
de beleedigingen tegen den Monarch door de straffende
hand der regtvaardigheid niet meer achterhaald kunnen
worden.
Het is met diepen eerbied dat wij het werk herlezen
van onzen Koning , van onzen eerbiedwaardigen Koning ;
en wij verklaren terstond voor elk die het in twijfel
mogt hebben getrokken , dat hetgeen wij indachtig
aan des Vorsten hoedanigheden en aan die van zijn
geslacht , met overtuiging aangekondigd hebben , inderdaad is gebeurd ; dat , naar onze nederige meening
alles wat in de Troonrede aangetroffen wordt , overeenkomt met de waardigheid en met de regten van de
Kroon en met hetgeen door een' verdienstelijken Monarch , bij tegenkanting en miskenning , _aan de Vertegenwoordigers eener in vele opzigten bevoorregte en
gezegende Natie behoorde te worden gezegd.
Het is zoo , de Troonrede is welligt merkwaardiger nog
door hetgeen weggelaten , dan door hetgeen daarin is geplaatst. Velen hadden zich gevleid dat bij de zoo gewigtige
verandering in den toestand der Roomsch-Catholijke Kerk
dezelfde geruststelling ten aanzien van eenen al te zeer ver-

meerderenden invloed zou worden gegeven , welke niet ont-
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houden werd toen het vooruitzigt veel minder beangstigend
was. Velen hadden eene dhdubbelzinnige , eene krachtige
veroordeeling verwacht van het gedrag der Provinciale
Staten in sommige Gewesten. In het vorige jaar , dus
redeneerden zij , heeft de Koning derzelver handelingen als inbreuk op de regten der Wetgevende magt ,
als afwijking van de Grondwet met nadruk beschreven ,
en als 't ware eene aanklagt daartegen in de Vergadering der Staten-Generaal gebragt : nu zijn die zelfde
handelingen in meer Gewesten , ten aanzien van meer
onderwerpen en op eene meer opzienbarende wijs wederont
bedreven : die uitbreiding van magt is blijkbaar tegen
de Nederlandsche Staatsregeling , die hun geenerlei
deelgenootschap aan het Algemeen Bestuur heeft overgelaten : hoe zou dan , nu de Koning als 't ware uitgetart is , om zich over dat voorbijzien van Constitutionele perken te verklaren , het stilzwijgen kunnen
worden bewaard ? Velen ook hadden gemeend dat de
Koning zich openlijk zou hebben verklaard omtrent
de buitensporigheid der periodieke drukpers ; de miskenning der beginsels waaruit het Nederlandsche Staatsregt is ontleend; de misvorming van de Grondwet , die
veel meer nog dan bij den aanvang der vorige Zitting
aan de aanvallen der onkunde en tier overdrevenheid
blootgesteld is ; de noodzakelijkheid vooral om door
krachtiger wetten de losgelatene driften wederom aan
banden te leggen , en tot terugvoering der verdrevene
rust en orde door gemeen overleg zamen te werken.
Velen eindelijk hadden zich bij de waarschijnlijkheid
verheugd , dat de vele maatregelen tot wegneming van
billijke klagten en zelfs van ongegrond wantrouwen en
onbillkjk geinor , met regtmatigen ophef zouden worden
vermeld , en dat de Vorst , sterk door de overtuiging
van , ten gevalle der welgezinden , alles wat in deze
oogenblikken mogelijk was , te hebben gedaan , daaruit
aanleiding zou genomen hebben om op rondborstigen
toon over de beteugelingen eener toenemende kwaadwil-
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ligheid te spreken. Zoo ; dus laten sommigen zich uit ;
zoo , en op geen andere wijs zou de Vorst zich daar
waar het hem voegt, hebben geplaatst; de Troon zou
het vereenigingspunt der braven zijn geworden , en de
verdediging onzer dierbaarste belangen zou onniisbare
kracht en eenheid hebben verkregen. Wat kan daarentegen vooruitgezien worden , nu men te gelijk standvastigheid belooft en schroomvalligheid verraadt ? Dat
de faktie verbitterd en te gelijk , indien zij nog eenige
vrees behouden mogt hebben , volkonien gerust gesteld
zal worden. Een halve maatregel dus ; eene vereeniging van zwakheid en kr4lcht ; een flaauw en middehnatig geheel ; een mengsel van ongelijksoortige deelen , weinig geschikt om de aanvankelijke uitvoering
van dat regeringstelsel te zijn , hetwelk ons alleen in
de tPgenwoordige omstandigheden misschien zou kunnen redden.
Aldus ordt uit de hoogte over de Troonrede vonnis geveld ; en veel , hoe sterk ook gekleurd , schijnt
om de prijzenswaardige gezindheid die in deze bedenkingen heerscht , verontschuldigd te kunnen worden.
Bij die veroordeeling echter heeft men te weinig gelet
op de noodzakelijkheid om alle aanleiding tot verkeerde opvattingen te vermijden , om alle voorwendsels tot
onbescheidene beantwoording te benemen en om die
verhevene kalmte der echte wijsheid te behouden welke
afwacht in plaats van vooruit te loopen en door bedaarde
houding , zoo niet vrees , ten nanste achting ook bij de
onstuimigsten verwekt. Bovendien schijnt men op sommige veelbeteekenende uitdrukkingen te weinig acht
gegeven te hebben. De verknochtheid der bevolking , in
de Gewesten welke de Koning onlangs heeft bezocht ,
zou niet op den duur , niet lang , tegen de onophoudelijke inblazingen eener overheerschende partij bestand
kunnen zijn; maar zou het niet , inzonderheid voor de
zuid-Nederlanders aangenaam zijn te vernemen , dat de
Vorst de eigenlijke vijanden der wettige orde geenszins
met de massa der ingezetenen verwart. Welvaart , uitbreiding van nijverheid en handel zijn blijken , maar
waarborgen van Volksgeluk zijn ze niet ook in 1780
heeft Nederland gebloeid : goed is het echter dat de
ondankbaarheid , die geene weldaden erkent ; de dwaasheid , die hetgeen zij bezit zou laten varen voor hetgeen zij , en welligt vruchteloos , verlangt , bij eene gelegenheid als deze ten toon worde gesteld. De deugden ook van den voortreffelijksten Vorst , kunnen niet
meer als genoegzaam behoedmiddel worden beschouwd

evenwel , wanneer een miskend Monarch zich met
edele zelfsbewustheid het getuigenis geeft dat ieder
Nederlandsch hart zoo gaarne bevestigt mijne aanhouD dende zorgen voor het geluk der Nederlandsche Natie
hebben mij op hare liefde en vertrouwen aanspraak
gegeven." Van geene Wetten tot bedwang eener oproerige stemming wordt eenige bijzondere melding gemaakt; doch uitdrukkelijk wordt de mogelijkheid te kennen gegeven eener aanbieding van Wetten , die tot verzekering van de welvaart en de vrijheden der ingezetenen , dat is in de allereerste plaats tot herstel van
rust en van de eerbiediging der wettige Overheid zouden
kunnen strekken. Eindelijk de laatste zinsnede behoort
tot die algemeene gezegden , vatbaar om in ruimen en
ook in bekroinpen zin uitgelegd te worden; doch reeds
heerlijk is het voor het Nederlandsche gevoel , dat de
Koning van herinnering en trouw aan de zinspreuk zijner Vaderen , van handhaving en bevestiging der Maatschappelijke orde gewaagt ; en wat de geruststellende
verzekering betreft , dat Hij daartoe steeds alle middelen
aanwenden zal die de Goddelijke Voorzienigheid hem
in handen heeft gegeven , het onbestemde dezer uitdrukking wordt door het karakter weggenomen van dengenen die ze gebruikt ; en zij bevatten het onveranderlijk besluit on' , overeenkomstig eene dure verpligting , geenerlei gevolgen , geenerlei gevaren te ontzien ,
zoodra het de grondzuilen van het Staatsgebouw geldt.

tegen het venijn der liberale beginsels ; het verkwikt

gegeven aan smaad , boon en verguizing , en de ban-

Het ligt in den aard van den partijgeest te veroordeelen zonder gehoord te hebben ; het regt aan de
begeerlijkheid ten offer te brengen of tot dekmantel te
misbruiken , waar achter men eigenbelang en onbehoorlijke inzigten verbergt.
Nederland behoort , helaas niet meer onder die gelukkige Staten , welke zich mogten beroemen , sedert
de herstelling der wettige Dijnastien , van dit verderf
der Maatschappelijke zamenleving bevrijd gebleven te
zijn. Het weleer kleine getal kwaadwilligen en onvergenoegden , verbloemen wij dit niet , is thans een aanmerkelijk , zeer aanmerkelijk getal ; het aanwezen van
den Staat is op het spel; de Regering welke er het
middenpunt van uitmaakt , wordt regtstreeks door allerlei soort van middelen bestookt ; en om haar weldra
van alle verdedigers , zoo het mogelijk was , te berooyen wordt elk , die zich tegen de faktie verzet , prijs
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vloek van hetgeen men de Natie noemt , wordt tegen
hen ingeroepen.
Zigtbaar was dit ook bij de laatste verkiezingen
voor de Staten-Generaal. Beurtelings hoorde men een'
juich- of een' klaagtoon aanheffen , naarmate de belangen der faktie door deze of gene keuze bevorderd of
benadeeld werden geacht. In dit laatste geval werden
zooveel doenlijk , kiezers en gekozenen ten toon gesteld en met de ongenade der menigte bedreigd. Of
zoo men de kans schoon zag , verhief men stoutmoedig
de stem om de keuze , naar aanleiding van dezen of
genen soms - nietsbeteekenenden grond , als nietig te
doen beschouwen.
Van het oogenblik of dat de keuze van den Hr.
Brugmans bekend werd , is ook haar de ongenade der
faktie ten deel gevallen. Het was genoeg dat men
dien Heer kende als den vriend van den Minister van
Justitie , om alle middelen in het werk te stellen ten
einde hem uit de Vergadering te weeren. Len vertrouwd vriend van een' Staatsdienaar tegen wien de
faktie , omdat hij haar met kracht beteugelen wil , onophoudelijke aanvallen rigt , kon onmogelijk een goed
Vertegenwoordiger in haren zin zijn. Of hij een braaf
burger , een kundig regtsgeleerde ware , dit kon in
geene aanmerking komen : de Hr. Brugmans was veroordeeld , hij was de vriend van den Hr. van Maanen
De bedenking , ontleend uit de betrekking welke
de Heer Brugmans bij het Amortisatie - Sijndicaat
vervult , is dan ook gretig te baat genornen. Men
heeft zich gehaast dezelve te verspreiden , en alles
uitgeput om haar kracht en waarschijnlijkheid bij te
zetten. Men is hierin , gelijk reeds elders te regt
werd aangemerkt , door de eerzucht van sommigen wonderbaarlijk geholpen. Hoe het zij dit punt staat door
de Vergadering der Staten-Generaal zelve beslist te
worden. Mogt het met ernst , ntaar ook met onpartijdigheid worden onderzocht. Mogt elk lid der Tweede
Kamer in dubbele mate op zijne hoede tegen valsche
redeneringen zijn. Mogt door iedereen in het oog worden gehouden , dat het hier om het regt verstand der
Grondwet te doen is , en niet om den persoon van den
Heer Brugmans , noch om de beginselen van den
Ongelukkig die dit uit het oog
Heer van Maanen.
verloor ; dubbel ongelukkig het Volk , waarvan de afgevaardigden zich aan de dienst van den partijgeest
overgegeven hebben.
Art. 92 ; want reeds voorloopig meenen wij eenige

bedenkingen in het midden te nioeten brengen ; Art. 92

van de Grondwet bepaalt : dat de Leden der Staten, Generaal niet kunnen zijn , Leden van de Rekenka% mer , nochte eenigen arm den Lande comptabelen post

bekleeden."
De Heer Brugmans is Lid der Permanente Commissie uit het Amortisatie-Sijndicaat ; hij bekleedt , zegt
men , een comptabelen post. Intusschen spreekt het
van zelve , dat hij eerst en bovenal Lid van de geheele
instelling is , Lid van het Amortisatie-Sijndicaat , zoo
als dit de Heeren Pyleveld , Cuiipers , Jarges , van

Crombrugghe , de Snellinck , van Suchtelen , Surlet de
Chohier , Fallon, G. Clifford , Hu#ttens Kerremans , le Hon en de Moor ook zijn , en kan de Heer
Brugmans geen Lid van de Staten-Generaal worden ,
omdat hij Lid is van het Amortisatie-Sijndicaat , dan
kunnen de opgenoemde Heeren , die ook Leden van
de Tweede Kamer zijn , dit insgelijks ook niet blffven.
Maar de Heer Brugmans is Lid van de Permanente
Commissie en comptabel in die betrekking. Hoe dan !
De Permanente Commissie is voor het dagelOsch

beheer der zahen , en de voorbereiding voor al het
geen door de geheele Vergadering van het Amortisatie-Vndicaat , ter voldoening aan deszelfs instelling , moet worden gedaan. De Permanente Commissie
is dus een ligchaam , in zekeren zin aan dat der Gedeputeerde Staten gelijk , die niet werkzaam zijn op
eigen gezag , maar als leden van Provinciale Staten ,
terwig hunne ambtgenooten afwezig zijn , over het dagelijksche beheer zijn gesteld. Nog dezer dagen is de
Rekening door alle de leden der instelling opgenomen
en voorloopig gesloten ; van dat oogenblik worth zij de
Rekening van het geheele Amortisatie Sijndicaat welke
daarna , nogmaals , ingevolge art. 48 der wet van
27 December 1822 wordt opgenomen door de eventuele Voorzitters van de Staten-Generaal , twee Leden
van den Raad van State , en drie van de Algemeene
Rekenkamer ; terwiji eindelijk de sluiting finaal plaats
heeft door de drie Leden van de Algemeene Rekenkamer , die tot de definitive opneming hebben medegewerkt.
De Heer van Hogendorp heeft de zaak niet anders
opgevat , daar hij in het VII deel zijner Bijdragen mede
zegt : het schfint de meening le , indien wfj de-

zelve wel begrfjpen, dat de Algemeene Vergadering
van de vjftig de Rehening moet goedheuren en dus
Bit gevoelen wordt
verantwoordelijh voor dezelve zijn.
versterkt door de Wet van den 21 Junij 1820 , outtrent de werkzaamheden der Algemeene Rekenkamer.
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Bij art. 19 tr_Th wordt almede gewag gemaakt van de I Heer Brugmans , die een Lid der Permanente Commisbovenvermelde Commissie nit de Rekenkamer , belast

sie in de Tweede Kamer plaatst , is dus ook nit dit

met het opnemen en sluiten der Rekening van het

oogpunt eer nuttig dan nadeelig aan de belangen des

bfie

Lands , en zoo hij als comptabel Ambtenaar wordt ge-

Amortisatie Sijndicaat : waarbij gezegd wordt

het opnemen der gezegde verantwoording zullen de

weerd geldt dezelfde redenering omtrent alle de Leden

bestaande wetteliiji e voorschrij ten , mitsgaders de re-

van het Amortisatie-Sijndicaat.

gelen eener strihte comptabiliteit en eene behoorlffhe
geheimhouding in het oog worden gehouden.

Het is

hieruit dus blijkbaar dat de Rekening Welke worth
opgenomen eene verantwoording is , niet meer van de
Permanente Coininissie maar van het geheele Amortisatie-Sijndicaat. Volgens art. 23 der Wet , zullen de

gewone en buitengewone

Lands-comptabelen door af-

zonderlijke besiniten des Konings worden aangewezen.
Heeft dit nu omtrent de Permanente Commissie plaats gehad ? Wij gelooven , neen ! Comptabelen zijn , volgens dat
artikel , in alien geval diegenen , aan wie uit 's lands-pen-

wingen eenige gelden ter goede rehening worden verstreht.

is dit met de Leden der Permanente Commissie het gel-al ? Neen ! Zij hebben zelfs geene maniance van penningen ; daarvoor is bij het Amortisatie-Sijndicaat een

Thesaurier

De Heer Corver Hoofs is ,

met 43 stemmen tegen

42 , tot eersten Candidaat voor het Voorzitterschap der
Tweede Kamer verkozen. Hieruit blijkt , dat de noordelijke Leden waarschijnlijk alien tegen hem zijn geweest; niet velen toch der zuidelijke Leden zullen
hunne stem aan den Candidaat der zuidelijke Journalisten hebben geweigerd. Het verschil tusschen Noorden en Zuiden heeft zich ook hier weder geopenbaard ; opmerkelijk is het , dat er eene volstrekte meerderheid van slechts

eene

stem is geweest : treurig dat

gebrek aan afspraak bij de noordelijke Leden , wier
stemmen over onderscheidene personen waren verdeeld ,
de overwinning in alien geval onmogelijk had gemaakt.

die, zoo wij wel onderrigt zijn , ook borg

stelt. Volgens art. 32 der nieergenoemde Wet , is hij die
borg stelt een Lands comptabel.

Doet dit nu de Heer

Brugmans ? Neen ! Wat is dan de Heer Brugmans ?
Een Administrateur. \Vat de Permanente Commissie ?
Eene Administratie. Wat het geheele Amortisatietijndicaat? Eene instelling van toezigt op het beheer
van dat gedeelte van 's Lands comptabiliteit , hetwelk
in verband staat met al hetgeen de Staatsschuld betreft :
eene instelling van crediet ,

om ons zoo eens uit te

De Heer Luzac

heeft , bij de stemming van een'

derden Candidaat , waartoe gewoonlijk de laatste Voorzitter met eenstemmigheid worth gekozen , zeventien
stemmen bekomen. Het zou welligt niet zeer moeijelijk zijn , met eenigen grond van zekerheid te gissen ,
aan welk gedeelte der Vergadering hij daarvoor zijne
erkentelijkheid moet betuigen.
leidelijk zijn ; de Heer

Het lokaas moge ver-

Luzac

niet vrijgesproken

kunnen worden van ultra - liberale beginsels ; hij is

drukken , bij eene Wet gevestigd , en waarvan de Leden door den Koning bij voorkeur uit de StatenGeneraal zijn gekozen , om des te meerdere gerust-

Nederlander in den edelen zin van het woord. Die
Nederlander is verlangt de eerbetooning niet , als zij
door pligtverzaking moet worden gekocht.

heid , des te meerdere zekerheid omtrent de handelingen van dat Ligchaam te geven. De benoeming van den
Gedrukt bij H. P. DE SWART , te 's Gravenhage.
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Maandag den 268ten October.
Voorzitter der Tweede
De Heer Corver Hooft
Kamer geworden heeft in de zitting van den 228ten

tuigenis te geven dat de keus op den nicest gez;c:Iikt( n
en meest waardigen persoon is gevallen.

volgens gewoonte , eene aanspraak gedaan ; waarin hij
de geringheid zijner krachten erkent , doch tevens van de
aanmoediging heeft gesproken , die hij door de hem alom
geblekene welwillendheid ontvangt. Het een zoo wel als
het ander schijnt louter pligtpleging te zijn. Men mag
veronderstellen dat hij , aan wien deze benoeming noch
onverwacht , noch opgedrongen is geweest zich zelven
meer dan eens ten opzigte zijner bevoegdheid voor eene ,
inzonderheid dit jaar , zoo moeijelijke betrekking zal
hebben onderzocht ; en wat de algemeene welwillendheld betreft , het is eenigermate zonderling daarvan te
gewagen als men met eene stem de meerderheid heeft
verkregen en de zekerheid hebben kan van door bij na
alle die leden , bij wie men uit vorige tijden en betrekkingen het meeste bekend is , tegengewerkt te zijn.
Ook kan de Heel. Corver Hoof! niet onkundig wezen
dat de keuze der Staten-Generaal bij een zeer groot
gedeelte van het Nederlandsche Publiek , 't g( en van
oordeet was dat dezelve aan den honing niet welgevallig en voor het Vaderland niet nuttig kon zijn , een'
hoogst onaangenamen indruk heeft verwekt en dat menigeen zelfs had gewenscht dat dezelve door den Kofling niet mogt worden bekrachtigd , maar dat door de
benoeming van den Heer Bej'phins. Zijne Majesteit een
maatregel mogt nenien die , ja , op zich zelf nutteloo-

De meerderheid der Cominissie ad hoc heeft op dezelfde gronden die in ons vorig nommer bijgebragt zijn ,
geene zwarigheid in het toelaten van den Heer Bru
mans kunnen zien : te minder , daar de President der
Permanente Coinmissie sedert Lang in de Eerste Kamer
zitting heeft zonder dat zulks , hoewel men naar ovcrtredingen der Grondwet met zoo veel gretigheid zoekt ,
ooit als inconstitutioneel is beschouwd. Is de zaak
twijfelachtig ? Is zij van dien card dat zij naar de Sectien verzonden moest worden ? Men late het vraagstuk
gelijk het is ; men verandere den naain van Brugmans
in dien van de Secus of de Stassart , en wij houden
ons overtuigd dat de zaak onmiddellijk zou zijn beslist.
Moeijelijk is het , de oorzaak van dit onderscheid te bepalen. Het kan toch Diet worden verondersteld dat de
noord-Nederlandsche leden , op eenige des te eervoller
uitzonderingen na , besteind zouden zijn om altijd en in
alles door bunne aiubtgenooten om den tuin te worden
geleid•

ze verbittering veroorzaakt zou hebben , maar , in verband met een krachtiger stelsel van Bestuur , een zeer goeden indruk scheen te kunnen maker. Thans blijft
slechts overig te wenschen dat de nieuwe President
door gemakkelijkheid van uitdrukking en juistheid van

In de Commissie voor bet Adres van antwoord , zijn
door den Meer Corver Hoof/ drie zuidelijke en twee
noordelijke leden benoemd. De Heer Reiiphins ge-

oordeel , door schranderheid in het regelen eener anders zoo ligt verwarde discussie , door eene onpartij-

wezen President , een man van gematigde liberate beginsels ; de Heer G. G. Clifford, tweede Candidaat

digheid die , ten aanzien van personen onbeperkt , zich

voor het Voorzitterschap , die bij gelegenheid der be-

niet uitstrekken mag tot beginsels , in een woord , door
bekwaantheden en karakter iedereen noodzake het ge-

raadslagingen over de verzoekschriften eene onmiddellijke
mededeeling aan den Honing , zonder overleg net de
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eerste Kamer , voorgeslagen heeft ; de Heer le lion,

journalisten ,

bekend door zijne bekwaamheid even zeer als door

hoogere klassen , zonder merkbaren invloed op de be-

Surmont de

volking ; dat zij niet slechts de vreesselijke kracht

Volsberghe die zich , zoo het schijnt , zeer ter goeder

eener zamenspanning van dagbladen miskent , maar ook

troues , maar met heviglieid verzet tegen alles wat aan

de allereerste beginsels voorbij schijnt te zien waarop

de Hoomsch-CatholDke Geestelijkheid mishaagt; einde-

alle wetgeving omtrent de drukpers

zijne ultra-liberale gevoelens ; de Heer

zonder veelbeteekenenden steun in de

bepaaldelijk ook

lijk de Heer van Toulon , die , gelooven wij , meer dan

volgens de Nederlandsche Grondwet behoort gevestigd

de overigen gevoelt dat het Monarchaal gezag verde-

te zijn.
In het zevende nommer wordt de veroordeeling aangetrof-

diging behoeft.

fen zoo wel onzer grondstellingen omtrent het hoogste
Verscheidene Leden nit de Noordelijke Gewesten zijn
nog afwezig. Ernstige en voorbijgaande

ongesteldheid

schijnt alleen genoegzame verontschuldiging te zijn.
lndien bij voorbeeld de Graaf van He jden en de Heer

Fontein Verschuir

bijna zeker kunnen zijn , dat zij

meermalen verhinderd zullen worden om in de Vergadering , ten minste bij de stemming , tegenwoordig te
wezen , dan mogen zij ernstig toezien wat in zoo veel
beslissende oogenblikken het Vaderland van hun belangeloozen ijver verlangt. Ongaarne zal men van hunne
bekwaamheden worden beroofd ; doch naarmate de partijgeest toegenomen is , wordt het aantal leden nog meer
dan het aantal redevoeringen van belang.

gezag , als onzer meening over de onvolledigheid der

wetgeving op de drukpers. \Vij treden thans in geene
nadere verklaring ten aanzien van bet eerste. Een verschil van dien aard kan niet in een of in weinige artikels van een journaal bijgelegd worden ; de doorgaande
ontwikkeling onzer gevoelens , zal welligt in het vervolg
aan de redactie van de Noordstar gunstiger denkbeeld geven omtrent de thans door Naar tegengesproken beginsels ; en reeds nu zal zij , vleijen wij ons , gevoelen dat
het twisten over onderwerpen van dien aard , welkom
zou wezen bij hen die wij , met hulp ook van de

Noordstar , zouden wenschen te bestrijden , en dat zoodanig geschil ook uit een ander oogpunt weinig nut-

tigheid zou hebben. De vrees , hoe billijk zij moge
zijn , voor te groot gezag van den wettigen Monarch ,
legt men met veiligheid of zoo lang men op den rand
Wenschelijk is het vooral thans dat tusschen de

staat der Anarchic.

meeste dagbladen in het noorden , zoo veel mogelijk ,

Geheel anders is het met de vraag omtrent de druk-

dezelfde eensgezindheid ten goede zij , die in de meeste

pers gelegen. Van belang is het de wederlegging

zuidelijke journalen ter bevordering en verspreiding

eener meening te beproeven die , zoo zij ook in het

van verderfelijke maatregelen en beginselen heerscht.

Noorden de overhand verkreeg of behield , thans meet

Met des te meet. leedwezen hebben wij uit de lezing

dan ooit groot nadeel zou kunnen stichten. Laat ons

der Noordstar ,

wier bedoeling door ons toegejuicht

dan met onpartijdigheid de gronden beschouwen waar-

wordt , ten minste uit sommige artikels , gemeend to

mede de Noordstar getracht heeft te bewijzen , dat men

bemerken dat de redactie tot nu toe geen regt denkbeeld

de oproer-predikende schrij vers het beste straffen kan

heeft verkregen van den eigenlijken , hoogst gevaarlij-

door niets tegen hen te doen.

ken toestand van het Rijk ; dat zij in hetgeen in Belgie
gebeurt weinig meer ziet dan het geschreeuw van

Vooreerst wordt dat geschrilf hoe langer
Ons is dit nog niet toegeschenen.

hoe Ammer.

De onbetamelijk-
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held neemt toe ., de bekwaamheid vermindert niet. De

die nu belangstelling verwekt. De juistheid van deze

toon is dreigender geworden ; maar de valsche beginsels

redenering hebben wij niet gevat. Indien , gelijk de

zijn niet minder knnstig omkleed , noch voorgedragen

meening der Noordstar schijnt te zijn , de Heer van
•

in een onbehagelijker stijl. Inderdaad wenschelijk zou

Maanen een niet goede Minister moet worden genoemd

het zijn , dat het evenzeer ontbrak aan talent als aan

dan is die belangstelling , daar zij deszelfs verwijdering

goede trouw. Dit is het geval geenszins. Lam , ge-

onwaarschijnlijker maakt , nadeelig voor het Rijk.

lijk de Noordstar zich uitdrukt ; weinig beteekenend ,

der daad , zonder ons nu verder uit te laten over dien met

krachteloos , flaauw en laf is het geschrijf niet dat

buitensporige woede en niet met de beste bedoeling

bijv. in den Catholique en den Courier de la Meuse

verguisden Minister , het getier der oppositie doet aan

aangetroffen wordt : het is gedurig toegenomen in ge-

het Land ook daardoor een nadeel dat onberekenbaar

slepenheid , in sierlijkheid en in kracht. Trouwens dit

is , dat het Gouvernement in de onmogelijkheid wordt

volgt ook uit den aard van de zaak. Naarmate die

gebragt om zich ook met wenschelijke veranderingen

dagbladen invloed verkrijgen — en zou hun invloed op

bezig te houden. Veel , dat op zich zelf verbetering

Volk en Gouvernement thans nog geloochend kunnen

schijnt , zou op dit oogenblik een nieuw middel wezen

worden ? zullen eigenbelang en eerzucht des te meer

tot omkeering van den Staat.

aanmoediging hebben om ook uitstekende en zeldzame

Men prediht openiffh oproer , maar het oproer hovat

talenten aan de zamenstelling van oppositie-journalen

nog niet : en dit levert het bewifs op van den rustigen

te besteden.

aard onzer ingezetenen.

De nieuwheid van al dat schelden en tieren gaat er
en — het wordt niet meer gelezen. Ook

in de

In

Waar is het , zoo men doelt

op de meeste noordelijke Gewesten ; doch men vestige
ook op de meeste zuidelijke Provincien het oog. Naar

Landen die op de voortreffelijkste wijze worden be-

onze meening bestaat het oproer reeds , omdat men ,

stuurd , heeft berisping , overdrijving , hoon , laster en

gaande van oproerige beginsels, al is het op eene wet-

oproer-geschreeuw overvloedige stof. De inhoud is da-

telijke wijs , volgens l'ordre legal , naar de omkeering

gelijks nieuw , en wat de hartstogten betreft deze

streeft niet slechts van de Staatsregeling die wij thans

verouderen niet. Gelooft men inderdaad dat de straks

bezitten , maar van alle orde in de Maatschappij. Doch

genoemde Bladen en bijv. de

Courier des Pays-Bas ,

ook het oproer dat de

Noordstar bedoelt , de gewela-

minder dan voorheen gelezen worden in de zuidelijke

dadige miskenning van het wettig gezag , schijnt in

Gewesten ? Dat dit plaats heeft bij on: , vermeerdert

vollen aantogt te zijn ; het is er nog niet dat het niet

Eerst werden zij , gelijk men het

komt is eene , gelooven wij zeer ongegronde veronder.

nog het gevaar.

noemt uit aardigheid en om de grooten der aarde
eens regt ten toon gesteld te zien , met zeker genoegen

stelling.

Door de verachtelyhe Journalisten wordt hennel4jh

doorloopen ; thans legt men ze nit verveling ter zijde.

voor de dooven geprediht.

Zou het niet raadzaam zijn ze wederom op te nemen ,

ten , zijn de Staten-Generaal , is het Gouvernement

en met den meesten ernst van naderbij te beschouwen

doof voor hunne prediking geweest ? Of , zoo de Noord-

om zich aldus met de gesteldheid, de taktiek en de

star van de menigte spreekt , kan bet Gouvernement even

bedoelingen der partijen bekend te kunnen maken ?

zeer als voor een jaar , ten opzigte van hetgeen regt

Dat leugen en laster schrtiven doet wel eens meer
goed dan kwaad

getulge

de Minister van Justitie

Zijn de Provinciale Sta-

en billijk is , op de gansche bevolking (let Nederlanden vertrouwen

De Regering in plaats van , gelijk de .I- cortistar

nerlei Constitutie aan het Volksgeluk lyworderlijk is.

zorge , zoo veel van haar

Eene zeer verkeerde gevolgtrekking zou het zijn

afhankelijk is , dat de MaatschappelCke orde niet ver-

hieruit te besluiten dat wij bepalingen verlangc-n die ,

der worde gestoord. De ijver van welgezinde dagbla-

schoon zij met de Grondwet overeen zonden kunnen

waartoe de Noordslar opwekt en dien zij zelve

worden gebragt , voor den voortgang van wetenschap

betoont , is zeer prijzenswaardig ; doch wachten wij ons

en kennis , voor de uitbreiding van ware verlichting

voor een overdreven vertrouwen op hetgeen onze po-

of voor de betanielijke beoordeeling der daden van

gingen to weeg zouden kunnen brengen. Welgezinde

het Bestuur eenig nadeel te weeg zouden bren-

dagbladen worden weinig gelezen door kwaadwillige

gen. Noch in dit , noch in eenig ander punt , zouden

personen , en nog minder door eene misleide bevolking.

wij de Nederlandsche Regering , die voor zoodanige

Van den strijd tusschen de journalen laat zich , bij on-

raadgevingen niet genaakbaar zou zijn , aanmoediging

zijdigheid der Regering , wier eerste pligt het evenwel

tot Despotismus en willekeur wenschen te geven. On-

is regt en waarheid te beschermen , evenmin gunstige

ze bedoeling is welgezinde Landgenooten in de noorde-

uitkomst verwachten als van den strijd tusschen goed

lijke en , zoo onze stem er zich een weg banen kon ,

en kwaad in het algemeen. Oindat het goede op zich

ook in de zuidelijke Gewesten op te wekken om de Re-

zelf niet bestand is tegen het kwaad , ook daarom heeft

gering , tot haar en tuy ons eigen behoud , door de open-

elk zijn gang te laten gaan ,

den

,

de mensch aan wetten en aan INIaatschappelijke veree- ]naar gewordene meening der bedaarde en verstandige
bevolking te ondersteunen in het aanwenden van die

niging behoefte.

Al waren de omstandigheden geheel verschillend van kracht , welke door het Gouvernement , naar ons inzien ,
hetgeen ze nu zijn , er zou ten opzigte althans der ten spoedigste in het werk inoet worden gesteld. Halve
periodieke drukpers eene , men zegge niet meer ge- maatregelen toch stiiwen ons voort naar eenen reeds
strenge , maar tegen de regtsbeginsels minder strijdige gapenden afgrond , met snelheid , met onweerstaanbare

wet worden vereischt.

Zoolang het geoorloofd is de kracht.

Na de tienjarige begrooting

dus het voorneingezetenen tot oproer,, mits op eene niet al te onhan- men geopenbaard ? 0, neen ! Nu terstond. Dat uitstel

(lige wijs te verleiden;

de ambtenaren van hoogen zou den schijn van onedelmoedigheid hebben ; ook zal

en lageren rang , zonder dat de

Staat zich daardoor het lot van Nederland waarschijnlijk spoediger worden

en Laster

te ont- beslist. Thans , thans is het oogenblik nog daar , om
moedig-en en van zedelijken invloed te berooven; door zich aan de slavernij van den faktiegeest welligt te
beleedigd beschouwt , 4loor hoon

beleediging van den Vow , hem den eerbied en de ontwringen. Eene Regering benadeelt zich nooit , door

op te treden als handhaafster van bet regt. Elke pokracht van het Monarchaal gezag ook daardoor nog te ging van _dien aard vermeerdert hare kracht , omdat zij
liefde zijner onderdanen te ontnemen en de reeds geringe

verzwakken ; zoolang de overgeblevene straffen zoo wei- telkens eerbiedwaardiger wordt. Waar het onverandernig beteekenend zijn , dat

het

denkbeeld van verant- lijke en miskende beginselen geldt , zal zelfs de nederwoordelijkheid inderdaad vervalt evenlan g oo k zal die bag niet vruehteloos zijn , en de openlijke verdediging
wetgeving overeenkomstig zijn noch net onze Constitutie , meer nuttigheid hebben
noch met die beginsels zonder wier inachtneming gee- pligtmatigen strijd.
Gedrukt bij H. P. DE SWART , to 's Gravenhage.

dan het ontwijken van den

No. 9.

1829.

NEDERLANDSCHE GEDACHTEN.
De uitgaie geschicdt bij G. VERN - LOET t e Gravenbage ; bij de voornaamste boekliandelaren en op Ole postkantoren des 11.6ks.
Men abonneert zich voor

20

nommers te gelijk, tegen f

2.

5o franco per post.

Vriftlay den 508t" October.
Bret schijnt dat , bij gelegenheid der naderende
verjaring van de Kerkhervorming , vele Leeraars zich
voorbereid hebben om te onderzoeken wat Protestanten
behooren te doen , bij de hedendaagsche woelingen ,
gelijk zij in eene dezer dagen in het licht gegevene
Leerrede worden genoemd , van de R. C. Keck. Wij
juichen die welgemeende pogingen hartelijk toe en mee-

ONGENOEGZAAMHEID ONZER WETGEVING ONITRENT DE
MISDRUVEN DOOR DE DRCKPERS BEGAAN.

(Vervolg.)
De vrijheid der drukpers , zeiden wij in ons eerste
nommer,, is alleen in vereeniging met de verantwoordelijkheid grondwettig , en wanneer de regten der bij -

standigheden , niet alleen geoorloofd en gepast maar
pligtmatig en noodzakelijk is. Doch , bij de behandeling eens onderwerps van zoo teederen aard , zij men

zondere personen en der Maatschappij ten dien aanzien geen genoegzamen waarborg hebben verkregen ,
is de Wetgeving op dat stuk , wat den inhoud betreft,
inconstitutioneel. Voorts daar de drukpers volgens onze
Constitutie als doelmatig middel tot uitbreiding van

indachtig dat vrijmoedigheid en ernst , maar ook — zal

kennis en voortgang van verlichting vrijgesteld is ,

het kwaad niet verergeren , in plaats van tegengegaan
te worden — in de ruitnste mate bedachtzaamheid , koel-

zoo komt het met den geest der Grondwet geheel over-

nen dat zoodanig onderzoek in de tegenwoordige om-

anderen ware Godsdienstigheid te versterken , met ver-

een , bijzondere bescherming te verleenen aan die soort
van geschriften , welke dat edele doel het meeste bevordert , en daarentegen bovenal te waken ten aanzien
van de zoodanigen , die door beleediging van Godsdienst ,
goede zeden , orde en regt , aan de wezenlijke verlich-

foeijing van alles wat de strekking hebben kan om
ongeloof te stichten of te verbreiden ; het Christendom ,

ting evenzeer als aan den ganschen Staat verderfelijk
zijn. Ziedaar Art. 227 der Grondwet op eene onge-

als de alleen zaligmakende leer , openlijk te belUden ;
het •ezen van het Protestantismus niet enkel of bovenal

zochte wijze omschreven.
Eenvoudig en waar , nemen deze beginsels aan de

in de verwerping van het R. C. geloof mar in de

vrijheid niets van h:iar grondgebied of ; veeleer wordt

eenvoudige Bijbelleer , vervat in onze Kerk-formulieren ,
te stellen : de Verzoening door JEZUS CHRISTUS op den
voorgrond te plaatsen en het geloof en de liefde als de

zij door duidelijke afhakening , door bevestiging van
hetgeen de grensscheiding behoort te zijn , tegen vijandelijken aanval in veiligheid gesteld , en tevens in de
ontuogelijkheid gebragt om veroveringen te maken , die

bloedige beschouwing oinzigtigheid en Christelijke
liefde worden vereischt. Naar ons inzien behooren wij
Protestanten , nu meer dan ooit , in ons zelve en in

bron te beschouwen , waaruit de echte beoefening van
de heerlijke zedeleer der Openbaring behoort te vloei-

steeds het begin zijn van haar eigen verderf. Zij zijn

jen ; eindelijk bij de gehechtheid aan dat Christelijke
geloof, voor hetwelk onze vaderen g€en' brandstapel

door den aard der zaak als 't ware van zelve voortge-

hebben geschroornd , die verdraagzaamheid jegens an-

bragt , en in iederen welgeordenden Staat en in het

dersdenkenden te voegen , welke , gepaard met geestdrift voor eigene leer , ons de hoogachting ook van onze

vrije Nederland altijd geeerbiedigd.

welgezinde Catholijke medeburgers en Christelijke medebroeders verzekeren moet.

die beginsels ten eenentalen uit het oog. Het is waar
dat zij eene voorloopige wetgeving is : doch , indien zij

voorts niet nieuw , noch van heden of gisteren , maar

In de tegenwoordige Wetgeving evenwel verliest men

tegen de Grondwet tegen de eeuwige onveranderlijice
regtsbeginselen strijdt kan het noch voor de partij (lie
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haar , gelijk zij het noemt afgedwongen , noch vcor de
84 Leden der Tweede Kamer die haar goedgeketud
hebben , tot eenige de minste verontschuldiging strek-

bewind , strait alleen hen die door gedrukte schtiften
onmiddellijk tot een aanslag op het leven of den persoon van het Staats-opperhoofd hebben aangezet. Waaront Napoleon desnietteinin geene beleediging in openbare geschriften behoefde te vreezen , zou de Tweede
Ramer kunnen vernemen van de Heeren de Celles en
de Stassart , door voortnalige betrekking en invloed op
censuur , liooge policie , enz. tot het geven van voiledige inlichtingen in staat.
De Wet van 16 Mei 11. , ofsehoon
blijkens de
consideranten , eene aanvullingswet zijnde , spreekt an
die verdere feitelijkheden even min. Niet dat men aan
dit belangrijk punt niet heeft gedacht : want in het
eerste ontwerp , in December 18:2S aan de Tweede Kamer aangeboden , was er uitdrukkelijk melding van gemaakt : maar uit het later ontwerp werd het weggelaten , waarsehijnlijk op twee gronden , waarvan de een ,
oozes inziens , een drogreden bevat , en de ander , door
eene ondervinding van slechts weinige maanden , helaas ! volkomen gelogenstraft is.
De eerste grond , welke wij bedoelen , is deze : de
honing is zoo hoog geplaatst , dat zijn persoon of
waardigheid nooit door eenig schrijver kunnen beleedigd
worden. \Vij noemden dit eene drogreden , en wij gelooven Diet te veel gezegd te hebben. Dc honing kan ,
ja ! in zijnen persoon of in zijne waardigheid door
geen ellendeling , die zich vermeten mogt hem aantetasten , gekrenkt worden ; hij gevoelt zich , hij moet
zich in zeker opzigt daarboven verheven gevoelen ; maar
de honing behoort ook aan de Maatschappij , aan den
Staat van welken hij het hoofd is. Die den honing
beleedigt , beleedigt de geheele Maatsehappij ; en ook op
dezen grond steunt iedere wet , die de schennis der Koninklijke Majesteit straft. Dat de honing zoo hoog is
geplaatst is , in den hier bedoelden zin , eene magtspreuk ; eene miskenning van het beginsel waarop het
Koninklijke gezag rust ; eene uitvinding welligt van hen
die out hetzelve met vrucht aan te vallen, het als te
heilig oni verdedigd te worden beschouwen.
Het kost ons moeite , den tweeden grond aan te roeren ; maar de waarheid gebiedt ons te spreken. Men
heeft het doen voorkomen als of geen Nederlander in
staat zoude zijn , de drukpers te misbruiken om het
Opperhoofd van den Staat eene beleediging aan te doen.
Hooren wij wat de Heer Le Hon deswege , in de Zitting van den 25 April , heeft gezegd :
L'oratear

ken.
behooren heiliger
NVeinige regten der Maatschapp
te zijn clan de onschendbaarheid van die magt welke
I:ct hoofd en middenpunt is van den Staat : waar deze
\\ ordt aangerand , loopt het geheele Staats-ligchaant
"CS aar.
De leer der onschendbaarheid van den Monarch wordt
wel is waar niet uitdrukkelijk in de Grondwet ermeld ; zij behoefde dit niet , omdat zij eene van die
waarheden is , welke door geene Staatswet ingevoerd
of opgeheven kunnen worden. Waren de Nederlanders even
als de Franschen , door de opvoeding der revolutie gewend om ook de onmiskenbaarste regten en de incest
heilige gevoelens , als of zij menschelijke sanctie behoefden onder het gebied der wetgeving te brengen ,
de onschendbaarheid van den honing zou welligt , gelijk in het Fransche Charter , even zco in onze Grondwet opgenomen zijn. De Meer van Alp hen heeft , bij
de beraadslaging over de verzoekschriften , het verlangen geuit dat de onschendbaarheid van den honing
spoedig en openlijk mogt worden erkend. Zoo men
daaronder eene soort van uitdrukkelijke en wettelijke
afkondiging verstaat , hopen wij dat er tot verwezenlijking van Bien wensch rammer in Nederland noodzakelijkheid zij. Eene overtuiging die in het hart en in
het Volksgeloof behoort gezeteld te zijn , kan , eentnaal
daaruit verbannen , door geene wet terug worden gevoerd.
Alle niet regtstreeks naar regeringloosheid voortstrevende schrijvers ; diegenen zelfs welke overhellen tot
Democratische beginsels , hebben in een Constitutionelen honing , ook wanneer hij tot den rang van President eener Ilepubliek afgedaald is , de onschendbaarheid
erkend ; en zoo de uitzinnigheid van den faktie-geest
ook laatstelijk Z30 ver is gegaan van dezelve in theorie
in twijfel te trekken en met de daad te ontkennen ,
verstandigen hebben , verheugd dat ten ininste het
masker der boosheid afgeligt was , eene reden te weer
daarin gevonden out zich tegen zoo verderfelijke grondstellingen te verzetten.
Onze gelijk men het noemt , liberale Wetgeving ,
waardoor , zegt men, wij aan Europa een voorbeeld
gegeven hebben , heeft aan de onschendbaarheid van den
Monarch tegen de uitspattingen der drukpers , voor zooveel loon en laster betreft , geenerlei waarborg verleend.
gees den Courier des Pays-Bas) , fait ressortir avec
Het strafwetboek ontworpen tijdens het Keizerlijk v chaleur cette pensee consolante pour la nation et pour
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ses reprisentans , qu'au moins on ne volt dans la loi
propose'e , quelqu'en soil le sort , aucun chapitre ,
s aucune mention d'offense envers le chef de l'e'lat ni
s son auguste lanai& ; qu'ainsi elle autorise les autres
peoples a rester convaincus , que les Beiges n'ont
s pas besoin du frein de lois peinales provisoires pour
a leurs
s porter dans leurs e'crits tout le respect die
princes. Si la loi ," dit-il , 3) est empreinte de la
defiance la plus sonproneuse de la part des agens du
pouvoir , on y sent am moins respirer la confance la
s plus honorable du monarque pour le caractere de
s son peuple."
Ja, de Koning heeft dit vertrouwen in zijn yolk gesteld ; maar wien is het onbekend , hoe daaraan is beantwoord geworden ! Toomelooze leiders van de faktie ,
niemand sparende in hunne woede , hebben hun vergif
uitgespuwd ook op hem , welken zij , indien zij deszelfs
persoon niet konden liefhebben , evenwel als het Upperhoofd van den Staat , onder miens beschertning zij hun
gruweltaal slaken , behoorden te ontzien. Zij die zich
de moeite en het verdriet getroosten , om in de bladen
der faktie derzelver voortgang en onbegrijpelijke stoutheld te volgen , zij weten , hetgeen in deze Gewesten
anders over het algemeen nog lang niet genoeg bekend is
geworden , hoe de perseon des Konings en de Koninklijke
waardigheid , niet eens maar onderscheidene inalen ,
niet zijdelings en verholen maar regtstreeks en zonder
bloozen , zijn gehoond , bespot , gelasterd en verguisd ;
en zoo Europa , (hetgeen de Hemel , oni ons voor

konden veronderstellen dat tot nu toe weinigen in
die verwenschte handelwijzen behagen hebben kunnen
scheppen , zeker is het , dat er Nederlanders gevonden worden , welke , dien naarn onwaardig, hunne pen misbruiken om den Koning , en in hem het
geheele Staatsligchaam , grovelijk te beleedigen ;

ze-

ker , dat daardoor langzamerhand de zedelijke
kracht wordt gesloopt welke der Koninklijke waardigheid moet inwoonen , zal zij datgene blijven vat zij ,
krachtens de Grondwet , is en voortdurend wezen moet;
zeker dat onze Wetgeving op de misdrijven door de
drukpers gepleegd ongenoegzaam is , dewijl zij geene
inagt verleent mn het kwaad , hetwelk wij hebben
aangewezen tegen te gaan.

(Het vervolg hierna.)
Na in ons derde nommer met de gehortwiehte litam
de rei geopend te hebben van de merkwaardige Geschriften , die in de laatste jaren in het Noorden van
ons Hijk in het licht zijn verschenen , verlangden wij
reeds voort te kunnen gaan met eene in de tegenwoordige omstandigheden waarlijk opbeurende en nog eenigermate hoopgevende vermelding. Onder die Geschriften moeten verscheidene kleinere stukken worden gesteld , waarin inert de voortreffelijkheid van het Lager
Onderwijs heeft betoogd een arbcid die overbodig behoorde te zijn imtners , moet men de deugdzaamheid bewijzen
van het uitgestrooide zaad , bij het aanschouwen van den

schande te bewaren , verhoede !) de bladen leest , welke
zich aan deze Majesteit-schennis hebben schuldig ge-

heerlijk vruchtdragenden akker ? Daartoe behoort , wat
het Ilooger Onderwijs betreft , het zestal te Leijden
uitgekomene Brieven , die menigvuldige blijken van on-

maakt , zoo zal het zich kunnen overtuigen met hoeveel regt

gemeene kennis en van echte geestdrift bevatten , en

de Heer Le lion heeft kunnen zeggen , dat de Belgen

waarvan sommigen althans met hetgeen ook weldra in
onbruik zal zijn geraakt , met Attisch zout en echte
urbaniteit , zijn bedeeld. Jammer welligt data de toon

geene voorloopige strafwetten behoeven om steeds den aan
hunne Vorsten verschuldigden eerbied in hunne geschriften aan den dag te leggen. Alen zal ons antwoorden ,
dat deze steinnien geen weerklank bij de Natie hebben
gevonden ; maar wij vragen op onze beurt wat wij dan

menigmaal niet die van den menschlievenden geneesheer , is die zich over de uitzinnigheid van den ijihoofdigen kranken ontfermt , maar die van den Wijsgeer

van het leerstuk moeten denken , hetgeen ons de dagbladen als de tolken der openbare meening wit doen erkennen ?

welke na het zijne gedaan en alle hoop van verbetering opgegeven te hebben , nu ten minste over

verder , hoe het komt, dat men dezelfde schandtaal

de dwaasheden schertsen evil die hij niet vermag

van tijd tot tijd vernieuwt ? dat men behagen schept in

tegen te gaan. Wij althans hebben met genoegen be-

eene leuze , welke kennelijk geene andere hedoeling

merkt dat in den zesden

heeft dan hem , die de woorden waarop deze leuze

wel is waar door den gloed van verontwaardiging nog

zinspeelt onder de toejuiching van echte Nederlanders
uitgesproken heeft , bespottelijk , verachtelijk, en, hetgeen

gescherpt , maar tevens door hoogen ernst meer geschikt
is geworden om ingang te vinden en wezenlijk nut te

bovenal noodig is , gehaat bij eene misleide bevolking

bewerken. Daartoe behoort verder eene te Zutphen

te maken. Zoo wij bij hetgeen dagelijks gebeurt , nog

uitgekomene maar, zijn wij wel onderrigt , niet te

brief gelijksoortige ironic ,

pv.ra■
tit)

opgestelde Brochure , welke het Bestuur van het
Onderw ijs in verband met eene aanstaande Wetgeving
beschuum , en waarin op eene wils die van buitengetneene helderheid van oordeel getuigt bepalingen voorgedragen zijn , waarhij de regten van seder mensch , de
regten van den Staat en de onbelerninerde geestontwikkeling van het gansche Volk , in eene zeer eenvoudige
en schoone vereeniging zijn geplaatst. Daartoe behoort
lezen dit de grondinzonderheid ook de in het Latfjn;
It ggers der nieuwerwetsche geleerdheid ? — de in het
Latjn geschrevene Redevoering van den Iloogleeraar
/A ix , waarin hij de bekrompene beschouwing van het
Onderwijs zoo verachtelijk heeft gemaakt , en de ziel ,
nedergedrukt door de baatzuchtige berekening aan hoe
einig men genoeg hebben zou om eenigermate bruikbaar te zijn en fortuin te kunnen maken , de veerkrachtige en refiner dampkring verlangende ziel tot al wat goed
en groot en waatlijk menschveredelend is ,wederom verheft.
Heeds doorbladerden wij de nooit genoeg herlezene Schriften van Nederlands grooten van der Palm
oni nit zijn onovcrtrefbaren &tom° , uit zijne Bedevoeringen , vooral ook nit de feestvierende Herinnering aan den Academischen leeftijd door iedereen — en
ook de Koning was daar ! — met opgetogenheid gehoord ,
belangrijke lessen en te weinig opgemerkte wenken
been te kunnen brengen : met ongeduld zagen wij
reeds naar de gelegenheid uit om , van de door van
ileusde uitgegevene Brieven , met eenige uitvoerigheid
te spreken ; om ook onze nederige hulde te brengen
aan een werk hetwelk de meest edele wijsbegeerte der
G•ieken op het gebied der Nederlandsche Letterkunde
overgebragt en in het Nederlandsche Onderwijs de
beginsels aangetoond heeft die overeenkomen met het
gezond verstand , die de proef der ondervinding . doorgestaan hebben en die , omdat zij door 's menschen natuur aan de hand gegeven zijn , evenniin als die natuur
zelve , veranderd kunnen worden en eerst clan geene
toepassing meer vinden moeten , wanneer men de onderdrukking van genie , sinaak en gevoel bevorderen wit.
Cerukt uit dies echt Nederiaadschen kring , hebben
tegen over ons de Heeren de Brouchere en Bosch :
verwisseling van gezelschap die wij , het zij 'met beIeefdheid gezegd , niet hadden gewenscht. Doch het is
Nan belang, het is tijd aan Nederland te doen zien , wat
door de ultra - liberalen , wat door hen die hun gevoeI en nog meer overdrijven , door de ultra-Catholijken , worth

verlangd ; welke zegeningen de verwezenlijking van dat
verlangen over ons brengen zou ; en in de allereerste
plaats welke diepzinnige en in alle opzigten bevoegde
beoordeelaars diegenen zijn , door vie de ondervinding ,
de wijsheid der vaderen en de schranderheid van tijden landgenooten als niets beteekenend en hunner oplettendheid onwaardig ter zijne geschoven wordt.

Du droll et du devoir des Gouvernemens concernant
l' education et l'instruction. Bruxelles chez Brest
van Kempen , 1829.
Het oogrnerk van dit met veel vlijt zamengestelde
werkje is , om door merkwaardige plaatsen uit de
Schriften der beroentdste mannen van oude en nieuwe
tijden , de stelling aanneinelijk te maken :
Que

Gottvernemens peuvelit et doivent , aursi en ce qui
concerne l'Oucation et l'instruction , limner la puissance paternelle. Deze wjze van betoog , schoon weinig invloed hebbende bij hen die slechts hunne eigene
meening eerbiedwaardig achten zal op de overtuiging
van velen eene heilzarne werking kunnen hebben. Het
zij ons echter vergund , den Schrijver in bedenking te
geven of niet bovengentelde stelling , in verband met
de eerste aanhaling uit Finelon : Les enfans appar-

tiennent moins a fears parens qu'a la republique , hem
door sommigen zou kunnen doen verdenken van zcolanige verkorting der regten van den vader te prijzen ,
welke door den leer ► asse van Lisselt , in zijne Redevoering van den 2S Februariej , un execrable despotisine
wordt genoemd. Tot nu toe is nietnand , behalve
evengenoemde Ileer en die hem in overdrijving evenaren , op het denkbeeld geraakt , om deswege eene beschuldiging in te brengen tegen het Nederlandsche
Gouvernentent. Het vaderlijk gezag is door onzen liofling steeds geerbiedigd , en wat men ook denke van
de Besluiten van 1825 , vier onbepaalde verdediging
wij althans nimmer op ons zullen nemen , dit ten minste
behoorde , zoo men ter goeder trouw redeneerde , uitgenaaakt te zijn , dat bepalingen , ten gevolge waarvan
het kind , behoudens gunstige uitzondering , van openbare arnbten wordt buiten gesloten — hoe hard , hoe
onbillijk dit door sommigen , waaronder wij niet behooren , inoge worden beschouwd — geen inbreuk op de
regten van den vader hebben gemaakt.

Gediukt b tj H. P. DE SWART , te 's Gravenhage.
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Zaturday den
Het komt noch met de bedoeling , noch met de
wijze der uitgave van dit Mad overeen telkens en onmiddellijk een naauwkeurig verslag te geven der beraadslagingen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Liever dan in nuttelooze herhaling te vallen van de
opgave die in de Dagbladen daaromtrent aangetroffen
wordt, bepalen wij ons bij de poging om over sommige onderwerpen van groot belang onze meening , voor
dat zij behandeld worden , mede te deelen en om voorts
na de beslissing eenige der meest gewigtige gronden ,
die voor en tegen bijgebragt zijn , met bescheidene
schroomvalligheid ter toetse te brengen. Uit dit oogpunt beschouwe men de volgende aanmerkingen over
de Zitting van den 27 October , waarin met 47 tegen
40 stemmen besloten is dat er omtrent de admissie
van den Heer Brugmans een nader onderzoek plaats
hebben zal.
De beraadslagingen hebben ons versterkt in het gevoelen dat een lid der Permanente Commissie van het
A mortisatie-Sijndicaat geen aan den lande comptabelen
post bekleedt. Onder de aangevoerde gronden zijn ons
vooral opmerkenswaardig voorgekomen dat het Amortisatie-Sijndicaat een administratief ligchaam is; dat de
leden der Permanente Commissie geenerlei maniance
van penningen hebben , noch borgtogt stellen , noch bij
de Algemeene Rekenkamer als rekenpligtigen bekend
zijn. Dat het geheel iets anders is comptabel te zijn ,
hetgeen bijv. een ontvanger is , of , zonder gelden in
handen te hebben , rekening te doen van een geldelijk
beheer. Dat , al kon de Permanente Commissie als een
comptabel Collegie worden beschouwd , hier geenszins
die personele en onmiddell9le comptabiliteit aan den
Lande bestaat, welke de Grondwet bedoelt. Aan het
geheele ligchaam van het Amortisatie-Sijndicaat wordt
door de Permanente Commissie rekening gedaan : en ,
al had deze gelden ter hare beschikking , dan nog zou
een lid derzelve met evenveel regt in de Tweede Kamer
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toegelaten worden als in vorige jaren een Agent van
's Rijks Kassier.
Hieruit volgt dat , indien er kwestie was van eigenlijke comptabiliteit , de leden der Permanente Commissie
niet als zoodanig , maar als leden der geheele instelling , die onmiddelijk aan den Lande rekening doet ,
inadmissibel zouden zijn. Dat alle de leden van het
Amortisatie-Sijndicaat die in de Tweede Kamer zitting
hebben , in hetzelfde geval zijn als de Heer Brugmans ,
is eene aaninerking waarvan soinmige Sprekers de kracht
niet schijnen gevat te hebben. De eerste dwaling regtvaardigt eene tweede niet : maar wanneer men nog onderzoekt of inderdaad eene dwaling plaats heeft gehad ,
dan is het van belang te bemerken dat hetzelfde of een
gelijksoortig jets sedert verscheidene jaren gebeurt ,
zonder dat de wettigheid daarvan in twijfel is getrokken. Het is ook geene bedreiging ; bekend is het dat
den post van lid van het Amortisatie-Sijndicaat neder
te leggen geene groote opoffering zou zijn maar at
waren alle de leden daartoe bereid , dit neemt de kracht
niet weg eener , uit hetgeen zij vroeger gedaan hebben ,
ontleende redenering. Die redenering is door den Heer
Le Hon, schoon hij zulks waarschijnlijk niet heeft
bedoeld , inderdaad versterkt : want is het bijna ongerijmd de leden van het Amortisatie-Sijndicaat als comptabel te beschouwen , dan is zulks of , om bovengemeld
vereischte eener onmiddellfjhe comptabiliteit, nog ongerijmder , of althans even ongerijmd omtrent de leden
der Permanente Commissie. Zoo er te veel duisterheid
heerscht in de handelingen van het Amortisatie-Sijndicaat ; zoo men vermoedt dat de leden der Permanente
Commissie alles en de gewone leden niets weten ; dit
kan facto zoo zijn , maar jure is de Permanente Commissie enkel en alleen een Collegie hetwelk de zaken
waarneemt gedurende de afwezigheid der overige leden •,
en welks verantwoordelijkheid door het geheele ligchaam telken jare overgenomen worth.
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Is het de pligt van den Heer Brugmans te bewijzen
Al hetgeen van wederzijde gezegd is omtrent het ongeoorloofde eener beperking of uitbreiding der beteeke- dat hij niet comptabel is; of wel moeten zij die de
nis van comptabel , is eene petitio principii , eene ver- uitdrukkelijke verklaring der Staten van Holland , dat
onderstelling van hetgeen nog bewezen behoorde te de benoemde geen aan den Lande comptabel ambtenaar
worden. Iedereen toch houdt vol dat hij het woord niet is , in twijfel hebben getrokken , de onwaarheid van
in te ruitnen of te engen zin , maar juist op die wijs die verklaring bewOzen ?
welke de Grondwet vordert , uitgelegd heeft.
Kotnt het aan de Staten-Generaal toe bij het onderScherp was wederom de afscheiding tusschen Noorde- zoek der geloofsbrieven iets anders na te gaan dan of
lijke en Zuidelijke leden. Aangenaam ware het ons ge- de Constilutionele vormen der verkiezing in acht zijn
weest, met de redenen bekend te mogen worden die de genomen en , wanneer de geloofsbrief stellig vermeldt
Ileeren van Rand•ijh en van Dam van IJssell hebben dat de verkozen persoon geen aan den Lande comptabewogen om zich tegen de toelating te verklaren. Over belen post bekleedt , valt het dan in de attributen der
bet algemeen is er geenszins aan meerdere of langere Tweede Kamer het oordeel der Provinciale Staten aan
redevoeringen behoefte maar wanneer de wijs waarop eene herziening te onderwerpen en door weigering der
men stemt , eenige bevreemding moet verwekken , kan admissie te verklaren , dat zij die het regt van verhet welligt als niet onbetamelijk worden beschouwd de kiezing hebben , in de uitlegging der Grondwet hebben
gronden van zijn gevoelen ten minste in korte woorden gedwaald ? Is , wanneer die geloofsbrief getuigt dat alle
open te leggen. Overigens hebben wij hooge achting de vereischten niet slechts van verkiesbaarheid , maar
voor zelfstandigheid van oordeel , en het gedrag van den ook voor admissie , in den Heer Brugmans vereenigd
Heer Fohhema , die , wij zijn er overtuigd van, harte- zijn , die toelating afhankelijk van het oordeel der
lijk zou hebben gewenscht voor de toelating te kunnen Staten-Generaal ? Zou niet de Heer Brugmans in alien
stemmen , vermeerdert nog onzen eerbied voor een lid gevallen behooren toegelaten te worden : terwijl leder
die , naar ons inzien , trouw en onafhankelijkheid ver- lid van de Tweede Kamer die Art. 92 verkeerdelijk
eenigt. Het gebruik der Fransche taal door den Heer uitgelegd acht , eene propositie van Wet zou kunnen
Donher Curtius komt ons voor niet volstrekt noodzake- doen , welke , door de drie deelen der Wetgevende
lijk en zelfs niet bijzonder nuttig te zijn geweest ; de Magt goedgekeurd zi sjnde , den Heer Brugmans en ieder
bijgevoegde verontschuldiging doet ons hopen dat Zijn die in het zelfde geral is , noodzaken zou om van het
Ed. zich minder dan het vorige jaar van eene de oogenblik der afkondiging aan niet langer in beide
waarheid , die gedurig tegengesproken wordt moet ge- betrekkingen te blijven ?
durig worden herhaald — aan de Nederlandsche StaatsIndien men het woord comptabel uitstrekt ook tot
vergadering vreemde taal zal bedienen. Wenschelijk hen die geene maniance van penningen hebben en net
ware het geweest dat de Kamer terstond over de ad- onmiddellijk aan den Lande verantwoordelijk zijn , hoe
► issie had gestemd zich niet genoegzaam ingelicht te kunnen dan Hoofd-Officieren , zoo als de Heeren du
verklaren was het iniddel om het voltallig zijn der Bousies en du Roisin , wier positie veel minder gunsvertegenwoordiging van de Provincie Holland voor als tig zou zijn , in de Tweede Kamer zitting behouden ;
nog te verschuiven : de Vergadering mist op dit oogen- en , zoo dit , als men van evengemeld beginsel uitgaat ,
blik , door het overlijden van den Heer van der Spieonmogelijk is , hoe brengt men die onmogelijkheid met
gel en de ongesteldheid der Heeren Fontein Verschuir Art. 81 der Grondwet overeen ?
en van Hees , vier leden alleen van dat gewest.
Kan de Heer Brugmans , zoodra hij afstand doet van
Doch , behalve het geschil omtrent het woord comp_ zijne betrekking als lid der Permanente Commissie onlabel , doen zich hier onderscheidene waaronder hoogst- middellijk toelating verlangen ?
Hieromtrent sehijnt
belangrijke vragen op.
geen redelijke twijfeling te knnnen bestaan. Het onIs het inderdaad te verwachten dat uit de reglemen- derscheid door den Hao- ‘ ,Beelaarts van Blohland tusten van de Permanente Commissie eenige meerdere schen verkiesbaarheid en admissibiliteit
gemaakt valt
inlichting zal kunnen ontstaan ; of wel zijn de van we- terstond in het oog. De Provinciale Staten hebben volderzijde bijgebragte gronden van dien acrd dat zij komen regt om zelfs een lid van de Algemeene Rekeneenvoudig door de regelen der uitlegkunde en de ken- kamer en ieder ander comptabel ambtenaar te verkiezen;
nis van ooze Staatsregeling beoordeeld kunnen worden ? maar deze , ow, gebruik van de varkiezing te kunnen
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maken , moet afstand doen van die betrekking. De Heer redevoeringen van de Heeren de Meulenaere , de Starsort , Goelens , Fallon en anderen , menigvuldige aanleden van het Amortisatie-Sijndicaat als comptabele halingen te doen ; de Heer van den Hove noemt de

Le Hon zelfs heeft te kennen gegeven dat , wierden de

Ambtenaren beschouwd , zij voorzeker alien voor dien Ministeriele verantwoordelijkheid : la sauvegarde de la
post zouden bedanken ; maar noch 110 , noch iemand , personne royale."
De Heer le Hon zegt dat zij is :
behalve sommige Journalisten , heeft er aan gedacht dat
) La condition necessaire de l'inviolabilite royale.
er eene nieuwe verkiezing tot lid der Tweede .Kamer

. . . . La denier . . . c' est suspendre le trone sur
un abime pour placer le ministere sur un lit
de repos."

noodig zou zijn. Zoo Art. 92 tot de verkiesbaarheid
betrekking had , dan zou , uit hoofde van Art. 90 ,
1, Niemand han te geliih lid der beide Kamer: zijn ,"
een lid der Tweede Kamer nooit tot lid der Eerste Kamer kunnen worden benoeind.

(Courier des Pays-Bas 7 Maart 1829.
De Heer de Secus beweert dat :
)

OVER DE VERANTWOORDELIJKHEID DER MINISTERS IN
N'ERBAND MET DE ONSCHENDBAARHEID VAN DEN
MONARCH.

Le Artikel.
Zoo de Ministers niet verantwoordelijk zijn , is het
met de onschendbaarheid des Konings gedaan. Dit is
eene stelling die door de faktie voorgedragen wordt als
aan geenerlei bedenking onderhevig. Door de Dagbladschrijvers is zij onophoudelijk herhaald. Om een voorbeeld uit velen te kiezen , men leest in den Courier

des Pays-Bas van 9 December 1828 :
Oui , it faut de deux chose: rune on que le monarque soil responsable et les ministres inviolables , ce
qui serait destruchf de toute monarchic ; ou que le
prince soit inviolable et les ministres responsables."
Menigmaal heeft le Beige de Gazette des Pays-Bas
op triumferenden toon uitgetart om dit onafscheidelijk
verband te ontkennen ; men heeft geen antwoord bekomen : trouwens dit stilzwijgen kon van zoodanige
Gouvernements-Courant worden verwacht. Onder de
voorwaarden die de Heer

de Potter verlangt eer hij

vermeent zijne pen gerust neder te kunnen leggen ,
schrijft hij uitdrukkelijk voor :

Tonics les insinuations par lesquelles les ministres voudraient seconer la responsabilite que
l'art. 177 fait peser sur eux , tendent a la rejeter sur le Roi. Cette doctrine serait monstrueuse
et effrayante. Je ne la combattrai pas. Un
exemple terrible que nous avons vu de nos jours ,
est plus eloquent que tons les argumens."
(Courier des Pays-Bas , 1 Maart 1829.

Inzonderheid heeft de Heer de Gerlacke zich steeds
een ijverig verdediger betoond van deze leer.

J' avoue franchement ,e' dus drukt hij zich uit ,
qu'il m' est impossible de concevoir un Roi inviolable sans un ministre responsable."
(Courier des Pays- Bas ,

1 Dec. 1828.

1)e onlusten in de Ilepublieken der oudheid , bijv. te

Rome , zijn , volgens hem , ontstaan oindat er gees
Quand le peuple etait mepouvoir responsable was.
content de ses chefs , s'insurgeait." Bij eene andere
gelegenheid :

S La non-responsabilite du ministre entraine ne'cessairement cette effrayante consequence que le
Roi n' est pus inviolable."
Alwaar hij zich beroept op de woorden van Benjamin

Constant :

La responsabilite ministerielle . . . . parceque ,
sans elk , l'inviokbilite royale est un snot vide
de sens."
(Courier des Pays-Bas , 22 Dec. 1828.)

Ii arrive que lorsque les ministres ne sont res-

De voornaamste leden der Tweede Kamer uit het
Zuiden hebben zich daaromtrent in de sterkste bewoor-

ponsables que vis-a-vis du Roi , le Roi devient
responsable vis-a-vis de la Nation : ce qui est un
grand mal ."
A Constantinople le peuple souffre long-temp:,
beaucoup. Un jour, it s'assembie , se

dingen verklaard. Het zou geinakkelijk vallen uit de

re'volte, met le feu an serail et menace la vie
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de son maitre ; c'est la loi de responsabilite menigeen is ook ten dezen opzigte door ingenotnenheid
met algemeene Theorien of it eene verkeerde toepassing

exercee turnultueusement."
Eindelijk is hij zoo ver gegaan van in de Tweede
Kanter als 't ware eene uitdaging te doen

van Engelands Constitutie medegesleept geworden ; waarvan wij geen meer afdoend bewijs kunnen bijbrengen

Personne n' ose plus vier aujourd'hui que la non-

dan dat zelfs de Ifeer van Alphen , dien wij hoog-

responsabilitd des ministres ne suppose la non-

schatten als vriend van vri,j1teid en van orde , heeft

inviolabilite du monarque , doctrine monstruense."

gezegd : la responsabilite des ministres est la con-

(Courier des Pays -Bas , 1 Maart

dition indispensable de l' inviolabilite du monarque."

\Vie zou niet hebben verwacht dat van alle die le-

Maar wij bestrijden , zonder ons nu met de personen

den , welke meniginaal stellig hebben verklaard in de

bezig te houden , de verineende verantwoordelijkheid van

Nederlandsche Grondwet geene Ministeriele verantwoor-

den Monarch , als noodzakelijk gevolg der niet verant-

delijkheid te erkennen ; niet een zou hebben gezwegen ;

woordelijkheid van de Ministers ; wij bestrijden eene

maar neen ! niet een heeft zich verzet tegen eene

leer welke uit de hartader van het revolutionair stel-

leer die in zijn oog heiligschennis moest zijn. De be-

sel , uit de Voiks - Souvereiniteit voortgevloeid is ;

schuldiging van den Heer de Gerlache was regtstreeks

welke Ministeriele Verantwoordelijkheid in alle Mo-

en onbewlinpeld Mijne ainbtgenooteu , Sandberg , die

narchien noodzakelijk acht , omdat in iedere Staats-

›) de orde van den dag ten opzigte der verzoekschriften

vorm , hoe ook genaanid , alle gezag 't geen het

ointrent de Ministeriele ‘erantwoordelijkheid voorge-

Volksgezag niet boven zich erkent , als dwingelandij

1, steld hebt ; Fochema , Bjjkveld , van Stitzama , Bod-

behoort te worden beschouwd ; die , zoo in Nederland

✓daert en zoo vele anderen , die en nu en vroeger de

de Ministeriele Verantwoordelijkheid niet aangenomen

Ministeriele verantwoordelijkheid volgens het Neder-

is , een volks-opstand bij ontevredenheid der Natie als

landsche Staatsregt hebt tegengesproken , gij ontkent

regtmatig en als le plus saint des devoirs aanmerkt en

• de verantwoordelijkheid der Ministers , gij erkent dus

ook uit den aard der zaak aanmcrken moet ; die onder

Is de verantwoordelijkheid , het niet onschendbaar zijn

de Verantwoordelijkheid van den Monarch , welke men

» van den Monarch." En niet een heeft zich van dien

in dat geval als onbetwistbaar op den voorgrond heeft

blaam gezuiverd niet een heeft tegengesproken dat

gezet geene vrijmoedige beoordeeling zijner daden

volgens zijn gevoelen , de Koning in den eigenlijken zin

verstaat maar veroordeeling , afzetting en hetgeen de

voor de regtbank der onderdanen kan worden gesleept !

Heer de Secus met

un exemple terrible que nous

Stellingen van zoodanigen aard kunnen in Nederland ,

aeons vu de nos fours" aangeduid heeft , begrepen wil

al zwijgen ook zij , voor wie het een dure pligt was

hebben , en zulks niet de volgende hoogdravende woor-

geweest openlijk te spreken, niet zonder beantwoording

den beschrijft

worden gelaten. Onaangeroerd blijve thans de vraag ,

tumultueusement."

of Ministeriele verantwoordelijkheid nuttig is ; of zij in

tige leer : want zoo meenen wij wederkeerig de stel-

de Nederlandsche Grondwet aangetroffen worth ; of zij

ling van den Heer de Gerlache te mogen noemen ; ver-

daarin zou mogen worden verondersteld. Ook wachten

eischt .Nederlandsche , dat is , nadrukkelijke en rond-

wij ons van bij alien die de bijgebragte stelling hebben

borstige taal ; hare verwezenlijking te beletten , zou den

verdedigd strafbare inzigten te zoeken. Integendeel

laatsten druppel van echt Nederlandsch bloed vereischen.

Gedrukt bij H. P. DE SWART , te 's Gravenhage.

c'est lu loi de responsabilite# exerce'e
lie wederlegging dezer monsterach-
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NEDERLANDSCHE GEDACHTEN.
De uitgaNe geschiedt bij G. VEKVLOET, te 'sGravenbage; bij de voornaamste boekhandelaren en op alle postkantoren des Rjks.
Men abonneert ticli voor
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nommers te gelijk , tegen f

Zaturday den
Ilet schijnt dat menigeen de Nederlandsche Gedadten in naauwe betrekking p!aatst tot den Minister
van Justitie : gaarne doen wij daaromtrent eene rondborstige verklaring nary welmeenende lezers. Wij zijn
bij den Heer van Maanen evenniin bekend als bij het
Publiek , en hebben de eer niet in ecnigerlei betrekking tot hem te staan. Onze beginsels verdedigen wij
zonder te vragen wie ze begunstigt , wie ze bestrijdt.
Zoo de Minister of deszelfs bijzondere vrienden een
Blad tot zijne verdediging hadden opgerigt , wij gelooven dat zij behendig genoeg zouden zijn geweest o:n
zich van de verdediging van eenig door hem met nadru1 gepredikt gevoelen , althans in het eerst , zorgvuldig te onthouden. Zoodanige taktiek zoo ook voor ons
niet moeijelijk zijn geweest, indien wi t) geoordeeld
hadden die noodig te hebben. hebben , geplaatst
op een ander terrein , geene behoefte aan dergelijk
overleg. Handhaving der Constitutionele Monarchie ,
der Nederlandsche nationaliteit , der verdraagzaamheid
uit Godsdienstigheid en liefde gesproten , dat is het
heerlijke doel voor hetwelk wij de pen opgevat hebben. Voor den welmeenenden is het thans om geen
gunst van Vorst of Volk of Minister ; oat de redding
'tan Nederland is het te doen. Van onbescheidenheid
en bedilzucht afkeerig schroomen wij niet vrij uit onze
meening open te leggen , al ketnt ze niet overeen met
de handelwijs van het Gouvernement : wij schroomen
het evenmin wanneer zij bij de openbare meening tegenstand vindt. Dit is de weg niet our spoedig eene
soort van populariteit te verkrijgen. Die populariteit
beoogen wij niet. De beginsels van vier noodzakelijkheld wij doordrongen zijn , moeten in verscheidene
opzigten onvereenigbaar zijn met heerschende en geliefkoosde begrippen. Dit wisten wij , en omdat wij het
wisten , hebben wij de uitgave van dit Blad ondernomen : of sours ook onze poging iets toebrengen mogt

7den

2.

5o franc() per post.

November.

om de dwalingen te verdrijven , die het gebied der
staatkunde bijna geheel ingenomen hebben.
Indien onze gevoelens door den Heer van Maanen
goed mogten worden gekeurd , wij zouden gaarne onze
overtuiging bevestigd zien door het oordeel van dien
kundigen en schranderen man. Onder zijne handelingen als Minister zijn er die wij gelooven niet prijzenswaardig te zUn : daartoe zouden kunnen worden ge-bragt de wijs waarop de Wetboeken zamengesteld zijn ,
de begeving van regterlijke posten dikwerfaan ongeschiktepersonen , en ook misschien die eenigermate at te Ministeriele hooding die , vergissen wij ons niet , hem
meet. dan al het overige nadeel heeft gedaan. Pochredenen van verschillenden aard nopen ons om dit een
en ander op den achtergrond te plaatsen. Ook wit
zouden eenige steenen op hem kunnen werpen , maaronedelmoedig zouden wij het achten bij de smaadhe
den , waarmede hij sedert een jaar overladen wordt ,
ook onze smaadvolle hejegening to voegen. Lasterlijke
aantijgingen is hij niet ontgaan. Veel waarvan hij niet
alleen oorzaak is , worth hem alleen te taste gelegd :
of zouden er geene aanmerkingen kunnen worden gemaakt omtrent de behandeling der Wetboeken bij de
Coinniissie van redactie en bij de Vergadering derStaten-Generaal Zou dringende aanbeveling bij onnaauwkenrige berigten gevoegd ook niet menigwerf
hebben medegewerkt om in regtbank en naderhand in
Geregtshof menschen te plaatsen vreemdelingen in de.
eerste beginselen van het refit ? Ook haalt men het
voorledene ten zijnen opzigte met buitengemeene bitt
terheid op. Hij is weleer patriot , naderhand Napoleons,
getrouwe dienaar geweest. Welnu ! wil men de jaarboeken der laatste halve Feuw onderzoeken , wii
zullen , onder zijne hevigste berisperen zelfs , menigen deelgenoot zijner veranderlijkheid wijzen. De alge-,
meenheid der dwaling en de verpligting om het "Wader.%
.
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land , in were hander 004 gevallen , naar vermogen
te dienen , deze is de verontschuldiging welke , wat

belangen van het Yaderland doorziet , den doodvijand
van de faktie , den onvervaarden Minister die Neder-

daarvan ook de wezenlijke waarde moge zijn , daarom-

land ontwringen toil aan haar vermeerderend geweld.

trent gangbaar is geworden. Zoo velen zijn er die zoo-

Dit wenschten wij meer algemeen begrepen te zien in
de Noordelijke Gewesten ; maar vij vreezen dat ook

danige verontschuldiging voor zich of voor hunne naaste
betrekkingen behoeven , dat het veiliger is haar deugdelijkheid niet in twijfel te trekken. En wie zijn het

hier het algemeen belang door bijzondere wrok , te leur-

menigmaal die hem het voorstaan der losbandigheid en
het kruipen voor de Alleenheersching verwijten ? Sla-

tegengewerkt wordt. Ook is aanval tegen den Minister , gelijk menigmaal gebeurt , onmiddelijk gerigt

ven onder een Despoot , oproerlingen onder een wettigen Monarch. Ook wordt de Ileer van Maanen, wat
er in hem te misprijzen moge zijn , in zijne waarde
en verdienstelijkheid miskend. Zonder buitengemeene
talenten houdt men zich niet , meer clan twintig jaren ,
staande in eene zoo gewigtige betrekking ; en gedienstige plooijing van begrippen oin de gunst des Konings

stelling , mislukte sollicitatie en beleedigde eigenliefde

tegen den Vorst. Uit eigene beweging toch handelt
onze Monarch , als hij aan de factie wederstand biedt
in Nederland het Nederlandsche eerbiedigt en .de
Kroon , 14 jaren met eere gedragen , niet aan de voeten
van geestelijkheid of muitelingen legt.

te behouden , gelooven wij niet dat in hem aangewezen
zal kunnen worden , wiens karakter zich veeleer gekenmerkt heeft door onverzettelijkheid. HO is de voor-

Het Adres van antwoord der Staten-Generaal , hetgeen in de Fransche taal reeds spoedig bekend is go-

stander geweest der handhaving en uitbreiding van de
rationale taal ; hij heeft lang den vermeerderenden invloed der geestelijkheid tegengewerkt ; hij heeft , toen
de muitzucht nog gemakkelijk te beteugelen was , zich

maakt , zal ons waarschijnlijk tot cenige bescheidene
opinerkingen en bedenkingen aanleiding geven. De zeer

tegen de zachtheid die hij gevaarlijk rekende verzet ;
waar anderen op eene onwaardige wijs hebben gesidderd ,

late openbaarinaking van hetzelve in de Nederlandsche
taal , heeft ons daartoe voor als nog in de onmogelijkheid gesteld.

heeft hij de factie onverschrokken onder de oogen gezien ;
hij iederen eisch die of onbehoorlijk was of voorgedragen
werd op eene onbehoorlijke wijs, is hij de bestrijder van alle
toegeeflijkheid geweest , en naar de algemeene geruchten , door de waarschijnlijkheici. bevestigd , tracht
bij ook nu aan dat krachtige stelsel van regering ingang te verschaffen hetwelk , zonder eenigzins van de
Grondwet te wijken , Nederland op dit oogenblik nog
zou behoeden voor de overmagt van een° opstand die
zich in Constitutionele vormen heeft gehuld. In het
steeds volhouden van die poging is voor menigeen
zijn grootste misdaad gelegen ; doch inoest dit bij

Essai stir lac liberte de l'enseignement , precede
d'un coup-d'oeil sur la situation actuelle du
Boyaume des Par-Bas ; par A. BOSCH.
In den Vriend des Vaderlands ,
een Tijdschrift betgeen voorzeker onder de beste Nederlandsche Maandwerken moet worden geteld , vinden wij eene beoordeeling van dit geschrift , waarin de eigenliefde van
den Heer Bosch gespaard, ja zelfs eenigermate worth
oorb e eld zal door ons niet worden
gestreeld. I)at

echte Nederlanders hem niet ten opzigte van men ige
dwaling of zelfs berispelijke daad tot genoegzame verontschuldiging strekken ; in zoo ver althans dat men ,

gevolgd. Aan bescheidene verdiensten brengen wij eerbiedige hulde: even daarom is voor onkundige waan.

in plants van hem te ontnioedigen en het leven meer
en meer bitter te maken , zich vereenigde om hem op
dit oogenblik staande te houden en te helpen tot bereiking van een voor ons alley welvaart zoo belangrijk
doel ? Men valt den Heer f van Maanen niet aan y maar

aangetroffen wordt , stilzwijgend medelijden en verachting geenszins genoeg ; er kan veel nuttigheid zijn in

den verdediger der maatschappelijke orde , deri voor-

aan de verraderlijke bedoeling van geslepene

stander der Nederlandsche nationaliteit , den trouwen
dienaar van zijnen Vorst , den staatsman die de ware

wijsheid , ten minste in zoodanige mate als die bier

dc opmerking van het contrast. In andere omstandigheden evenwel zouden wij deze brochure misschien ter
zijde hebben gelegd; maar nu wij gevaar loopen niet slechts

vijanden

der verlichting maar ook aan de dwaze grilligheden
van hen die liever nog eens ter school moesten gaan
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oriZe dierbaarste belangen opgeofferd te zien ; nu op
geblazene betweters , wier nietsbeduidendheid voor
eenigzins bevoegde regters op iedere bladzijde en bijna
in elken volzin uitgedrukt staat , zich als herscheppers
opdringen van hetgeen de wijsheid onzer vaderen en op
hun voorneeld de loffelijke iiver van het tegenwoordig
geslacht met moeite en zorg daargesteld hebben : nu is
het gepast , pligtmatig noodzakelijk en dringend geworden de soms at te beleefde Nederlandsche goedaardigheid nu en dan van ons of te zetten en dat verwaande geslacht , hetwelk ons ontrukken zou wat wij
als Natie meent voortreffelijk bezitten , in het belang
der goede zaak priejs te geven aan eene bespotting
die het driedubbel heeft verdiend.

contivant de precher des principes intolerans , it?*
nuiraient leur propre cause. Vous en appelez
is
l'histoire , toujours l'histoire ; mail le passe pent etre
dementi par le present.
Beginsels van verdraagzaamheld worden door de ultra-Catholijken met opmerkenswaardige geestdrift gepredikt ; maar zijn die beginsels
doel voor hen of middel ? vat de Historie betreft ,
ook wij gelooven nog dat zij altijd en wet bijzonder
ten opzigte der Ultramontaansche vorderingen geraadpleegd behoord te worden.
De Heer Bosch hecht bijzondere waarde aan de merkwaardige gesprekken die hij zegt met den Koning gehouden te hebben. Mede-redacteur geworden van le
Beige , een Blad hetgeen , behalve in bekwaamheid der

Trouwens dit is zeer gemakkelijk in het onderhavige

redactie , gelijken tred met de overige oppositie-Jour-

geval. Niets anders wordt daartoe vereischt dan het

nalen houdt , is hij , niet gelijk men zeer ten onregte
meent , op een bescheiden en gematigde wijs maar
op flaauwen en krachteloozen toon , aan alle de buiten-

boekje met onpartijdigheid te doorloopen en daaruit het
een en ander over te nemen. Daar de Heer Bosch het

van het Rijk of , om juist te vertalen , een opslag van

sporigheden der factie in ruitne mate deelgenoot geweest. Evenwel heeft hij gemeend vooraf aan Zijne

het oog over denzelven te geven , zullen wij hem thans
als staathundigen , naderhand als hervormer der bestaande

Majesteit te moeten berigten , vooreerst het gewigtige
nieuws : que je prendrai part a la redaction , en boven-

Wetgeving op het Onderulys , beschouwen.
Het eerste hoofdstuk van het coup d'oeil, is aan de

dien

dienstig heeft geacht ook een overzigt van den toestand

-

vereeniging der Catholijken en Liberalen gewAd. Al
spoedig treft men de volgende opmerking aan , welke
ent denkbeeld geven kan van de scherpzinnigheid van
den schrijver en van de gerustheid waarmede het Bestuur de raadgevingen van den ver uitzienden man op

Qu'on tremble d'une peur panicue a la seule idee des entreprises possibles des ulridicule. .
tramontains et meme des je'suites , c'est
Tout change , hommes et chose: , tout se modifie dans
le monde pourquoi voulez vows que les catholiques
Omdat de orde der Jeseuls restent invariable: ?
zou kunnen volgen

suiten , oorspronkelijk tegen het Protestantismus gerigt ,
dezelfde bestemming , zoo ver men weet , heeft behouden ; omdat de aard van het ultramontanismus gelegen is in de strekking om de wereldlijke magt te
beheerschen ; omdat die zelfde leer , waar ze geen

que je n'e'crirais jamais que ce que je croirais la
re'rite et en tachant de respecter , autant que possible ,
les convenances. Het is vreemd op die plegtige wijs
te betuigen dat men niet opzettelijk onwaarheden schrijven zal ; en de betatnelijkheid uit het oog te verliezen , nimmer kan dat noodzakelijk zijn.

.11 est et restera certain que , tout calcul fait , lac
presse a produit et continuera de produire beaucoup
plus de Bien que de mal. Men geve aan die stellige
verzekering onbepaald geloof en een der moeijelijkste
vraagstukken is voor altijd beslist. Het tegenovergestelde zou even goed verdedigd kunnen worden. De
gelegenheid zal in 't vervolg niet ontbreken om deze
en dergelijke stoute beslissingen van geschillen die aan
de orde van den dag zijn , to wederleggen ; zoo men
ten minste kan wederleggen 't geen zonder poging zelfs
van bewijs daarheen wordt geworpen.
De bekende tot gevangenisstraf veroordeelde schrijvers

openlijk ten toon wordt gespreid ; omdat onverdraag-

noemt de Heer Bosch, victimes d'une application errone'e et inflate des lois penales. Regters van dwaling

zaamheid en prosetjtenmakerij onafscheidelijk zijn van de
Roomsch Catholijke Kerk; omdat er geene- verandering

schuldigen ; de deugdelijkheid der gewijsden in twijfel

masker behoeft , ook nu in geschriften en handelingen

en onregt niet to verdenken , maar regtstreeks te be-

kan worden gedacht in beginsels wier wezen onveran-

te trekken ; de regterlijke magt van haar aanzien in

derlijkheid is. Deze bedenkingen echter schijnen bij den
Heer Bosch niet opgekomen te zijn.
Ne'cessite fait

de maatschappij te berooven ; daarin schijnt de Heer
Bosch geene zwarigheid te vinden. En wat brengt hij

loi,” dus gaat hij voort » its ont enfin compris gu'eta

tot staving eener zoo hatelijke beschuldiging bij ? Niets.
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Vet,. verwomlere zieh hier3ver niet te zeer: in de Vergadering der Tweede Kamer was het voorbeeld reeds
(ree.even van zoodanig ergerlijk gedrag.
Met de meerderheid regeren is geheel overeenkomstig het gevoelen van den Heer Bosch. Sans CassellI tnient de la majorite de hi repre'?entation nationale
plus de lois , plus d'impeits, plus d'e'tat. Een oogenblik later erkent hij dat die meerderheid der vertel'opie nwoordiging ongelijk hebben kan ; in dat geval
die nameliA nooit is dwahngen vervalt , parvient
a renverser la majorile etablie. Maar hoe , wanneer
tie Vergadering intusschen het Vaderland in het verderf heeft gestort • hoe voorat in dit Itijk waar het
Ilewind • geen toevingt kan nemen tot die onfeilbare
meening van het Volk ? Het gezag der meerderheid
is het natuurlijk gevolg van de Volks-souvereiniteit ,
waarvan de schrijver een warm verdediger is : wat
tins betreft , wij hebben tot heden toe dien veel duizendboofdigen Souverein niet erkend.
filet tweede Hoofdstuk draagt een treurig en veelVeritable plaie du Gouvernement.
belovend opschrift
Welke is die wezenlijke wond ? La volonte d'un seul
a remplace la volonte ge'ne'rak... tout a ete colleenire dans le pouvoir royal par suite d'une fausse interpre'tation tie la lot fundamentae. 11 -ant : le but du
gouvernement representailf est de suistituer lu volonte"
de toms a la volonte d' un seal. Ware dit zoo , dan
Zv as het ooginerk geweest de Monarchie door de
te doen vervangen. leatand zal over Staatsregt
en Staatkunde schrijven , en weet nog niet dat ook
in eene Constitutionele 'Monarchic ten opzigte van een
aantal belangrijke punters de wil van alien voor den
wil van eenen inoet under doen. Onder anderen ook ,
omdat de Monarch op een standpunt is geplaatst , van
waar hij beter dan die alien met kahute en onpartijdigheid het geheel kan overzien.
Maitres du budjet , zegt hij tot de vertegenwoordigers der Natie , vous dies tout puissuiets. Niet de magt
alleen komt in aanmerking , ook het regt. Zij hebben
tie bevoegdheid een budjet 't geen hun niet goed voorkomt te verwerpen ; zij hebben het regt niet out door
weigering van geld den Koning tot zoogenaamde consessien te dwingen. Zoo inuner door onverklaarbare
zwakheid dat regt aan de Staten-Generaal kon worden
toegekend , dan zou men weldra met de woorden van
den Heer Bosch moeten zeggen I) tout a e'le' concentre
dans le pouvoir de la seconde chambre par suite d'une
vfausse interpre'tation de la loi fondamentale." Dan
zou de Tweede Kamer de opperheerschappij bezitten ;
zij zou den Koning tot eersten onderdaan hebben.
verdient dat jegens
In hoe ver de Heer Bosch
hem eenig menagement worde gebruikt , kan ook uit
depuis erection du
de volgende zinsnede blijken
royaume la conscience tremblotante des juges ve:qete
*dans un dtat provisoire. Vereerend getuigenis het
geen hij aan zijne landgenooten geeft. Wi sj zouden
ons wachten iemand zonder eenig bewijs in het openbaar baatzuchtige pligtverwaarloozing te verwijten , en
nog veel sneer cm die in het algemeen aan de regters
,
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van een gehed l jk ten laste te leggen. Zonder
vieijerij , dank zij de Nederiandsehe bragheid , nuegen
wij zeggen dat de verwachting der regterlijke
satie, in de Noordelijke Gewesten althans , geen onrust in het geweten der regters te weeg gebragt heeft.
Wat het derde Floofdstuk, over de Jfinisteriele verantwoordeltjhheid. betreft, waarin het duizendmaal herhaalde nog eenntaal wordt gezegd , nierken wij alleen op ,
lea aaazien van let gezegde : le Itoi a la vf)lonle nationale, quand il sera convainca de lit re'alite
de soli existence, dat de Koning ons gehoor daaman te
geven niet slechts van het bestaan , tnaar ook van de
deugdelijkheid der nationale wil zal behooren te w -)rden overtuigd. — In het vierde Hoofdstuuk geeft de
Heer Boscu, de huipnaddelen op der Regering indien
dezelve regt wil doen wedervaren aan de publielie
nteening-. Ook daarin komt niets bijna voor , waartegen net menigvuldige aanmerkingen zouden behooren
te worden geqtaakt. Des concessions ne'cessaires ont eu
lieu ; d'antres doivent les suivre. Feel zou over het
al of niet noodzakelijke diet' concessien kunnen bijge
bragt worden. 1)och \vat daarvan ook zij , nit geeiie
toegeeflijkheid steer ; geen verdere concessie ; geen
nieuw wapen in de hand eener factie , die ons reeds met
ongeluk en schande bedreigt.
Twee aantnerkingen tot besluit. De Heer Bosch gebruikt een korten afgebroken, 3,:vitentietisen, het geen men
vooral niet met zinrtyh verwarren moot , en meesterachtigen toon : Mon but est surtout d'etre clair. Je crois
Ines raisonnemens bone , sinon je ne les communiquerais point au public. La critique est la pour les
disse'quer , je m'y sommets. Si elle attaque ma personne ou mes intentions, je la brave. Les qualifications de re'volutionnaire ou de ministdriel ne m'eftrayent point. Je sais ce que je vett?, jesais ce que je
1)it is de stijl van vele Fransche schrijvers van den
derden , vierden of minderen rang , hlijkbare navolging
van Montesquieu en Rousseau , die niets dun het
belangrijke derdenkbeelden ea het welgekozene der
uitdrukkingen mist.
Dc andere aanmerking is van nicer algeineen belang.
De Heer Bosch verdedigt zijne gevoelens , die niets
anders zijn dan eene zuiver revolutionaire leer ,
ter goeder trouw en met voile overtuiging. Duizenden zijn in hetzelfde geval en die overtuiging
zou tot eene geestdrift kunnen klimtnen , die ,opoffering , gevaar en dood zou verachten. ZoOdanig is
het gevolg van het veld winnen der valsche beginsels. Daarom is het zoo noodlottig voor den Staat ,
als de grondwaatheden van het Staatsregt niet
steeds op den voorgrond worden gesteld en de verderfelijkste dwalingen zelfs daar zonder tegenspraak
voorgedragen worden , waar de werking van die begrippen eene onweerstaanbare kracht uitoefenen kan. Daarom is het als de oppervlakkigheid heerscht , van zooveel belang dat voor de handhaving en prediking van
betere gevoelens ook van Staatswege weer dan ooit

worde gezorgd.
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dering omtrent de meest gewigtige Staats-aangelegenheden bevat ; waarin iedere partij zich beijvert haar denkwijs meer bijzonder uit te doen komen ; waarvan elke
volzin en leder woord aan eene angstvallige toetsing
worth onderworpen ; zoodanig stuk , als 't ware vredesverklaring of oorlogsmanifest , verdient eene aandachtige
beschouwing. Daardoor zal jets anders dan een wederklank opgemerkt warden.
Reeds in de eerste periode is een aanmerkelijk verschil. De Koning spreekt van de verknochtheid , de
liefde en het vertrouwen der Natie : de Staten-Generaal spreken van verknochtheid , liefde en trouw ; niet
van vertrouwen. Trouw te bewijzen is eene pligt , die
nit de betrekking der onderdanen ontstaat vertrouwen
te stellen is een onwillekeurig gevoel , 't geen de waardeering van persoonlijke hoedanigheden bewijst. Dock
het antwoord bevat nog meer : het maakt ook van de
hoop melding welke de Natie stelt in haren Vorst. Die
bijvoeging is , volgens sommige Dagbladen , op aandrang
van den Heer de Brouchere geschied. Zuchtende ander
het ondragelijke juk van hatelijke Ministers , heft het
deerniswaardige Volk het oog tot zijnen Koning op, als
tot den eenigsten bij wien nog uitkomst in dezen ellendigen toestand kan warden gezocht.— Hetgeen intusschen in deze zinsnede de meeste opmerking verdient
is dat er niet in aangetroffen wordt hetgeen , zoo men
den Koning niet opzettelijk had willen grieven , daarin
had behooren te staan. De honing had gezegd dat
zijne aanhoudende zorgen voor het geluk der Natie hem
aanspraak gaven op haar liefde en vertrouwen ; en dit
getuigenis van een gerust geweten deze uitboezeming
van een billijk gevoel van eigen waarde betgeen zich
Het Adres van antwoord der Staten-Generaal schijnt , tegen schandelijke miskenning verheft , is volstrekt on.
bij de eerste oppervlakkige lezing, vrij onbeduidend en beantwoord gebleven. Vertegenwoordigers der Natie I
de eenvoudige weerkiank van de Aanspraak des Konings is uwe taal de uitdrukking der gevoelens van het Nete zijn. Doch een opstel , hetgeen met de meeste zorg derlandsche Volk , dan is het rijp voor de overheeris ontworyen ; dat in het kort de gevoelens der Verga- sching ; het is gereed om in dit weleer vrije Land de

Men zegt ; — in onze tijden alleen zou men aan gezegden van dien aard een oogenblik geloof kunnen
hechten ; — menigeen , van den toestand der zaken gewoonlijk wel onderrigt , zegt dat sommige leden der
Staten-Generaal tot zulk een uiterste van buitensporigheld zijn gekomen dat zij , voor de herstelling van hetgeen zij de grieven der Natie verkiezen te noemen ,
aan geene beraadslaging over de begrooting deel willen nemen. Voor de eer der rationale Vertegenwoordiging hopen wij nog dat de faster dit uitgestrooid
heeft. In alien gevalle moeten de welgezinden vertrouwen dat , zoo immer jets dergelijks plaats hebben
mogt , de Regering zich herinneren zal , dat bij het Nederiandsche Volk bedaardheid is , maar ook energie ;
kalmte maar ook onverzettelijkheid ; gehoorzaamheid
aan de Grondwet maar ook aan de beginsels tot welker bevestiging de Grondwet daargesteld is ; trouw aan
bet geliefde Huis zijner Vorsten , maar trouw ook aan
de verpligting om het vaderlijk erfgoed van Godsdienst
en wezenlijke vrijheid aan de nakomelingschap over te
dragen. Het toegeven aan eisschen van bovengemelden
aard zou geene capitulatie meer , het zou voor nu en
voor bet vervolg eene overgave op genade en ongenade
zijn. Gelooft men inderdaad dat door eene Nederlandsche Regering , door onzen eerbiedwaardigen Nederlandschen Koning , die nog onlangs plegtig aan zijne
onderdanen de verzekering heeft gegeven de maatschappelijke orde , naar zijn vermogen , staande te zullen
houden , zoodanige overgave Qnderschreven , dat zij door
het Nederlatidsche Volk lijdelijk nagekomen zou warden ?

.
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banden van den geest met stomme lijdzaamheid , te dragen, om zonder wederstand te knielen voor eene onzalige priester-heerschappij ; het heeft geen gevoel van
erkentelijkheid meer : wien dat ontbreekt , niets verwachte men van hem dat grout , dat edelmoedig kan
worden genoemd. Neen , Vertegenwoordigers der Natie !
Wie een Nederlandsch hart bezit , schaamt zich over
elke zijdelingsche verguizing van eenen verdienstelijken
Monarch, en , at hij ook anders inogt wenschen , en
waar hij ook dwalingen en misgrepen meent te ontdekk6n ; als hij de moeitevolle tijdbesteding en de belangelooze opofferingen van den rusteloos zwoegenden
Koning overdenkt , dan stemt zijn getuigenis met de
uitstorting van 's Vorsten beleedigd gevoel overeen:
gij hebt de liefde tJwer onderdanen verdiend."
Het v er v olg is , gelijk men het verwachten kon na zoodanig begin. De honing had de toenemende welvaart
van het meer dan ooit bloeijende Belgie vermeld ,
welke hem de zekerheid geeft dat de genomene maatregelen tot bet doen vloeijen van alle bronnen van
volksbestaan goede vruchten dragen wij stellen de
aanmoediging op prijs,'' is het antwoord , welke die
maatregelen aan de meeste takken van volks-vlijt hebv ben gegeven." In het fransch staat nous apprecions ,
hetgeen eigenlijk zegt wij stellen dat op den wezenljhen prijs ; en dat de optnerking hiervan geene woordenvitterij is , dat men zich niet zonder oogmerk juist
van dit woord heeft bediend , kan ook uit de volgende
uitlating van den Courier des Pays Bas van den 4den dezer blijken : La chambre apprkie ce bien-are et elle
l'apprecie d'autant mieux qu'elle en attribue une grande
partie aux institutions vivifiantes , te zacht door heildont nous jouissons et non aux
zawn overgebragt
hOmmes - d'etat qui nous desolent. Cette satyre indirecte du million de l'industrie n'en restera sans doute
pas la. Ook d e scherpheid dezer uitdrukking daargeleen , zoo straalt in alles wat tot de welvaart des Rijks
betrekkelijk is , de strekking door om bijna Diets daarvan dank te vAten aan het Jestuur en bijna alles aan
de ligging des Lands en aan de gesteldheid van den grand.
Over de voorgenomene echtverbindtenis der Prinses
wordt niets dart het volstrekt noodzakelijke gezegd.
Welligt had C:larbij kunnen worden gevoegd de opmerking • voorkemende in de daartoe betrekkelijke
day dit huwelijk hevorderlijk za".. zijn aan cue belangen
der NT at i• e ; aangezien !iet.zeive de banden der familie-

—
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en' vriendnabuttrlike betrekkingen met het }Zaf van
rritissen al sneer' et.' weer zal bevestigen.

Ten aanzien der Oost-Indische bezittingen heeft de
Koning verklaard dat er gegronde hoop is dat de maatregelen van het I3estuur de aldaar bestaande onlusten
tot een gelukkig einde zullen brengen. De StatenGeneraal antwoorden , gelijk de Courier des Pays-Bas
te regt aaninerkt , avec le ton d'une prudenle defiance,
›.> gaarne louden wrj ons overtuigd dat aan de onlusten
een gewensclit einde zal worden gemaakt." In het
Waar
fransch staat nous aimons a nous persuader.
schijnlijk. is het Adres oorspronkelijk in die taal zainengesteld ; van door dat verscheidene veelbeteekenende
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uitdrukkingen in het Nederlandsch een aanmerkelijk
deel hunner eigenlijke kracht hebben verloren. Zoo is
het ook hier. Onze taal is minder geschikt om op
een beleefde , schijnbaar betamelijke manier eene grove
beleediging toe te voegen. Eigenlijk had er vertalld
moeten worden : wij zullen het maar aannemen ; ja ,

het zal wel zoo zijn ; wij zullen maar gelooven en
Het Moederland heeft ," dus
» vertrouwen dat , enz."
gaat men voort , tot bereiking van dit doel groote en

edelmoedige opofferingen gedaan. Wij uiten den wensch
om die niet verder uit te breiden , en gevoelen de behoefte
out er de vruchten van te plukken." De woorden courageux en genereux worden sedert eenigen tijd toegepast op eene waarlijk zonderlinge wijs. her noemt
men edelmoedig eene opoffering , waarvan men met ongeduld de vruchten verlangt ; ook schijnt men uit het
oog verloren te hebben dat het Moederland , inzonderheid de zuidelijke Gewesten reeds zeer vele vruchten
van die opofferingen hebben geplukt , en dat de instawl •
houding van onze magt in het Oosten zeer aanmerkelijke
voordeelen heeft toegebragt aan de Belgische fabrijken.

De Staten Generaal vleijen zich door eene Wet op het
Openbaar Onderwijs de niildheid van beginsels te zien
-

vastgesteld welke de Grondwet waarborgt. Zoo men
onder die milde beginsels volkoniene vrijheid van onderwijs evil verstaan , is het er zoo ver van of dat deze
door de Grondwet gewaarborgd zou worden , dat zij integendeel door den Koning , aan wien de aanhoudende
zorg voor het onderwijs opgelegd is , zoo Lang de
Grondwet onveranderd blijft , niet kan worden verleend.

De Honing , die voor een jaar ten aanhoore der gansche
Natie heeft verklaard , dat hij de zorg voor het onderwijs beschouwt als een zijner gewigtigste pligten en
dierbaarste regten , zal zich niet in de onmogelijkheid
stellen om die verpligting ten aanzien van geheel het
openbaar onderwijs te vervullen en dat regt ongeschonden aan zijn opvolger , in het belang der Natie , over
te dragen.
De Staten-Generaal zijn van gevoelen , dat het in den
acrd onzer Regering is liggende out , zooveel mogelijk ,
ender het schild der wetten te stellen , al wat strekt
oni het welzijn en de vrijheden onzer landgenooten te
bevestigen. Voorzeker ; indien de uitzonderingen ,
welke door de Grondwet voorgeschreven zijn , in het
oog worden gehouden. Nooit had men eenig Besluit
moeten nenien , hetwelk op het gebied der Wetgeving
trail ; maar evenmin mag hetgeen , tot behoud eener
welingerigte Staatsregeling , uitsluitend aan den Honing
opgedragen is , inede aan de Staten-Generaal worden
toevertrouwd. Zulks is ongeoorloofd , en zou to
gevaarlijker zijn atudat: onze Constitutie reeds een veel
te wijde deur aan het Democratisch beginsel schiint

geopead to hebben.
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De honing heeft aan zijne onderdanen verzekerd
velen hadden aan die verzekering bij de toeneinende stoutmoedigheid zijner vijanden behoefte dat
hij steeds at de middelen tot handhaving en bevestiging der maatschappelijke orde aanwenden zal , welke
de Goddelijke Voorzienigheid hem in handen gegeven
heeft. Volgens het antwoord heeft de Voorzienigheid
voor den Koning de roeinvolle roeping bewaard , om
aan het hoofd te_ staan der vereeniging , of liever om
voor te zitten aan de vereeniging , presider a la reunion , van de Provincien der Nederlanden. . . . om de
nieuwe maatschappelijke orde in die Provincien op de
algemeene vrijheid te stichten en dezelve ten eeuwige
dage te bevestigen door even zachte als zekere middelen : de volkomene inrigting en handhaving der
grondwettelijke waarborgen." BO het lezen dezer voor- I
den komen verscheidene gewigtige bedenkingen voor
den geest. Het woord presider is niet gelukkig gekozen. Het kan , daar het in de tegenwoordige omstandigheden en in een stnk als het onderhavige wordt
gebruikt , ruime stof tot nadenken geven. De honing,
die de Kroon der Nederlanden bezit ; de Natie die een'
Koning en niet een eersten burger van eene Constitutionele Republiek verlangt , zou niet te vreden zijn met
zoodanig Voorzitterschap. Ongetwijfeld moet de nieuwe
orde van zaken door den Koning worden gehandhaafd ,
maar bovenal moet de maatschappelijke orde in het algemeen door den Koning staande worden gehouden ; en
die orde bestaat niet meer , waar onbeperkte vrijheid
bestaat. Onder l'organisation compMte des garanties
constitutionnelles , wordt in de Oppositie-bladen doorgaans begrepen de afkondiging van het regt om door
verzoekschriften te dwingen , door associatien zanmen te
zweren tegen het Bestuur , door een nieuw soort van
verantwoordelijkheid der Ministers den Koning in de
voogdijschap der Staten - Generaal te plaatsen , en door
drukpers , onderwijs en priesterlist , Nederland voor altijd
onder den itivloed van Rome's Kerkvoogd en geesteIiikheid te brengen. Indien de Koning aan die vermeende roeping gehoor geven kon , zou de algemeene
vrijheid niet ten eeuwigen dage bevestigd , maar voor
zeer weinige dagen en als voorbereiding eener algemeene
slavernij daargesteld worden. Zachte , ten minste vreedzame middelen , moyens paisibles , zijn welligt op dit
oogenblik nog genoegzaam om de maatschappelijke orde ,
die reeds voor verregaande verwarring plaats gemaakt
heeft te herstellen ; maar nog andere middelen beeft
de Voorzienigheid aan den honing verleend om die ,
waar de flood het vorderen mogt , overeenkomstig geweten en pligt , te gebruiken. God behoede Nederland
voor de noodzakelijkheid van dat gebruik spoedig
zou het pligtmatig kunnen wezen ; doch beter is het
voorwaar , zoo dit uiterste thans nog door eene waardige en
standvastige houding voorgekomen wordt. De Regering
neme , met ernst en kracht , de middelen der Grondwet
tot bestrijding der factie te baat. lndien door zachtbeid , besluiteloosheid en vrees, de onheilen, die nu nog
afgewend kunnen worden, onvermijdelijk wierden gemaakt,
diep zou het naberouw , zwaar de verantwoordelijkheid
zijn.

en

Zoowel in de Eerste als in de Tweede Kamer , hebben
vele leden zich met kracht tegen het Adres van antwoord
verzet. Ook in 1828 is in de Tweede Kamer erne

joist even groote minderheid namelijk van 22 sternmen , geweest. Deze omstandigheid levert wederoin
een blijk op , zoo het aan blijken of bewiizen ontbrekeri
mnogt , welke vorderingen sedert dien tijd een telkens
magtiger aanhang heeft gemaakt. Toen werd een Adres
aangenomen hetgeen , althans war de meeste punter
betrof, in eerbiedige en betamelijke bewoordingen was
gesteld , en aan het hoofd der opposanten waren de
Heeren de Secus, de Stassart, Surtet de Choquier, de

Brouchere , de Gerlacke en Sasse van Ysselt.

Thans
is een Adres aangenomen , ontworpen in een geheel
anderen toon ; en de tegenstand komt enkel en alleen
van leden uit de noordelijke Gewesten. Reeds bij
die vroegere gelegenheid meende de Courier des PaysBas op den 1 November te kunnen zeggen : Tout pre-

sage que lca charntre ne s'arretera pas M ; et que
lu
session qui s'ouvre sera signalee par de nobles e fforts
qui sant deja de Brands bienfaits.
De beweegredenen der leden uit de zuidelijke Ge
westen zijn toen ter tijd in de Dagbladen nagenoeg
woordelijk opgenomen ; onder anderen werd de redevoering van den Heer Le Hon, na de uitnoodiging
van den Courier des Pays-Bar ,
aan deszelfs redactie ter openbaarmaking medegedeeld. De noordelijke leden zijn nu waarschijnlijk van oordeel geweest
dat dergelijke openharing niet overeenkomt met den
card van een Coznite-Generaal. Ook de Belgische bladen hebben geen breedvoerig verslag van de discussien
in hetzelve gegeven ; een stilzwijgen dat veelbeteekenend is ; veel doet het van de kracht der redeneringen tegen het Adres , weinig van de waarde der we.derlegging vermoeden. Aan bescheidenheid is het althans niet te wijten , daar de namen der 22 leden
bekend zijn gemaakt , en onder andere de Catholique
hen op deze wijze beschrijft : Les opposans appar-

tiennent a la categoric des calvinistes fiiribonds , maiv
independans , ou a la sequelle devouee aux interets (la
haul justicier. Onder die razende Calvinisten moeten
waarschijnlijk ook worden geteld , de Heeren Luzac,
Warin, van Alp/ten , de Jove en Fochema.
De tilt-

drukking beteekent (Mar hetgeen wij zouden noemen ,
bedaarde en eenigzins vooruitziende tegenstrevers der
uitsluitende heerschappij van de Roomsch -Catholijke
Kerk ; even gelijk onder hen , die zich aan de belangen van den Heer van Maanen toegewijd hebben , diegene behooren te worden verstaan , welke de terugkeering van regtsbeginsels in de Wetgeving verlangeu.
Schoon het welligt nuttig en noodzakelijk geacht Z91.1
kunnen worden , dezelfde wapenen vaarmede men aangevallen wordt , ook ter zelfsverdediging te gebruiken , volgt
echter daaruit geenszins dat het gebruik dezer wapenen in
't algemeen raadzaam of wenscheliA is. Veeleer zou het
wenschelijk zijn, dat ook in ons Land overgenomen kon worden het 7de artikel der Fransche Wet van 9 Junij 1819 :

Les editeurs de tout Journal, ou ecrit periodique ne
pourront rendre comple des Se(1110E-8 secretes des chumbres ou de rune d'elles sans leer autorisation.
Bij de
zamenstelling van nieuwe wetsbepalingen ten aanzien
van periodieke geschriften zou , althans grootendeeis ,
hetzelfde doel door een repressiven maatregel kunnen
worden bereikt. Verregaande onbescheidenheid welke
geen pligt tot geheimhouding eerbiedigt en naaowelti kg
die nog ei'kout heeft zoodanig-en maatregel noodzakelijk

gemaakt.
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Sommige Dagbladen hebben bij vergissing gemeld dat
de honing , na de voorlezing van het Adres , gezegd had
zich te verheugen dat de gevoelens der Staten-Generaal
overeenkomen met de zijne. Zoodanig kon het antwoord
van zoodanigen Vorst niet zijn op zoodanig Adres. De
Koning heeft gezegd: » met genoegen te zien dat die
overeenstemtnin g in vele of in verscheidene opzigten bestaat; " en even daardoor, zoo duidelijk als dit in eene
heleefde en plegtige beantwoording geschieden kon , voor
de gansche Natie verklaard , dat hij aan deszelfs meer
dan zonderlingen inhoud het zegel der Vorstelijke goedkeuring niet hecht.

Zij die zich op de keuze van Volksvertegenwoordigers eenen beslissenden invloed willen aanmatigen ,
tasten met de daad het beginsel aan waarop het stela
sel van vertegenwoordiging rust , en vernietigen de vrijheid welke van elke keuze de hoofdvoorwaarde uitmaakt.
Van zulk een standpunt uitgaande , valt het onmogelijk zich te vereenigen met vele middelen, die in onderscheidene landen en vooral sedert eenigen tied in
een gedeelte van ons Vaderland aangewend worden ,
om de verkiezingen in de onderscheidene trappen ,
zoo als die door onze Staatsregeling zijn gevestigd , in
het belang van deze of gene denkwijs te doen uitvallen. Wij bedoelen hierbij niet slechts bedekte kuiperijen , maar vooral de openlijke uitvallen der dagbladen , die den kiezers de wet willen voorschriiven ,
hunne keuze onbeschaamd opdringen , daartoe smaden
dreigen , niet vreezen zelfs den laster te gebruiken.
Zulke middelen moeten door alle weldenkenden worden
veracht ; door alien , die in het heil des Vaderlands
eenig belang stellen , met kracht worden tegengewerkt.
Maar daarentegen is het geoorloofd en inenigmaal nutfig en gepast , zijne meening omtrenteene aanstaande
keuze open te leggen , aan te wijzen dien men geschikt
acht voor eene gewigtige betrekking en de vooroordeelen die zich tegen hem mogten opgedaan hebben te
verd rij yen.
De vertegenwoordiging der Provincie Rolland bij de
Staten-Generaal , is op dit oogenblik niet volledig. De
flood van den Heer van der Spiegel heeft eene plaats
doen openvallen , welke het van het hoogste belang is
zoo spoedig mogelijk te vervullen. Lai men het ons
ten kwade duiden , «anneer wij den wensch uitdrukken dat de Heer Schooneveld daarbij weder in aanmerking moge komen ? Niets verbindt ons aan de belangen van dien Heer ; onze denkwijze verschilt in
verscheidene opzigten van de zijne ; wij gelooven ook
niet dat bij voorkeur advocaten en bij uitsluiting welbespraakte personen in de Tweede Kamer moeten worden gebragt : maar wij zijn overtuigd dat de Heer
Schooneveld billijke aanspraak heeft om te worden herkozen ; dat die herkiezing voordeelig zou zijn voor de
Provincie en voor Nederland in het algemeen , en aan
zeer velen , ook in dit Gewest , wezenliik genoegen
zou doen , welke zijne verwijdering uit de Staten-Generaal niet zonder leedwezen hebben vernomen.

In de korte (loch eervolle loopbaan welke de Heer

Schooneveld als lid der Staten-Generaal • heeft afgelegl,
zijn door hem bewflzen gegeven dat hij zoo wel tot de
bedaarde en welgezinde, als tot de bekwaamste leden
der Staten-Generaal behoort. Velen inogen met hent
verschillen omtrent de pligten der minderheid eener
vergadering , en zich niet kunnen overtuigen dat de
eentnaal aangenomene beginselen telkens en kort op
elkander op nieuw ter sprake moeten worden gebragt
en daardoor op altijd losse schroeven gesteld ; anderen
inogen met leede oogen hebben gezien , dat de Heer
Schooneveld zich mede heeft geplaatst in eene vereeniging van leden , welke de wet der regterlijke organisatie aan een nieuw onderzoek onderwierp zij zullen
zich daarbij nogtans herinneren , dat die wet don de
kundigste leden is afgekeurd; dat zij over het algemeen , zelfs bij de ondersteuning welke zij in plaatselijke belangen vond , weinig bijval heeft inogen verwerven , en dat de Heer Schooneveld, die in 1827 in
eene zeer welgeschrevene brochure hare aanneming op
het nadrukkelijkst ontraden heeft , daardoor meer dan
anderen eenig regt of zelfs , in zijn sijstema , de verpligting had om die wet ook nu wederom te bestrijden.
Aan niemand , die den Heer Schooneveld als lid der
Staten-Generaal heeft gadegeslagen , zal het ontgaan
zijn , hoe hij aan het voorstel van den Heer de Brouchere wederstand geboden ; het onraadzame der hail ,
althans voor ons Itijk , in eene belangrijke redevoering
getoond ; op eene allezins krachtige en oordeelkundige
wijze de zaak der petitien uiteengezet , en het te veel
of te weinig van een Adres in een helder daglicht heeft
geplaatst. Hun , die de zaken eenigzins van nabij kennen , is het bewust , dat de redeneringen door den 'leer
Schooneveld , bij deze en bij andere gelegenheden in
het inidden gebragt , een diepen indruk hebben gemaakt en bij de hoofden der factie eene niet geringe
verlegenheid hebben veroorzaakt. Zonder het (louvernement te vleijen stond hij voor de zaalc van
Koning en Vaderland bij alle gelegenheden in de bres.
Als hij spreekt, is het geen vruchteloos spreken. Vaardig en sierlijk drukt hij zich in beide talen , ook onvoorbereid uit ; en , zelfs waar zich gebrek aan grondige kennis verraadt , ontbreekt het niet aan geest
en vernuft. Men luistert ten minste naar 't geen hij
zegt dit valt niet aan alle vooral niet , helaas aan
alle noord-Nederlandsche sprekers te beurt
Op bl. 134 en volg. van eene brochure , getiteld: Essai

sur le monopole de l'enseignement aux Pays-has
onlangs te Antwerpen uitgegeven beweert men , dat
de Jesuiten aanspraak hebben op de bescherming der
Grond•et. Kan men zich inderdaad op de bepaling ,
welke aan alle Godsdienstige gezindheden , in het Koningrijk bestaand.! , gelijke bescherming verleent , ten
opzigte van e( n genootschap beroepen welks hoofdoogmerk is de vernietiging der Hervorming en welks
toelating , om thans niet eens van Art. 196 der Grondwet te spreken , de blijkbare overtreding zou zijn van
diezelfde bepaling ?
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Donderdag den
Met 45 tegen 41 stemmen heeft de 2de kamer
zich tegen de toelating van den Heer Brugmans verklaard. Alle de Noordelijke leden , behalve de Heeren
van Dam van Ijssel' en Weerts , zijn voor de toelating,
alle de Zuidelijken , behalve de Heeren de Borckgrave , de
Moor en Geelkand de la Faille , tegen dezelve geweest.
Ni:ettegenstaande het onvervuld blijven der plaatsen van
de Heeren van der Spiegel en van Hees , zou de
zaak , indien de Heeren Fontein Verschuir , van Hey-

den , van Suchtelen tot de Haere I ssel de Schepper , Lemher en Lffchlama d Nifeholtlegonwoordig

ge-

weest waren , eene geheel andere uitkomst gehad hebden. De redenen the den Heer Fochsma bewogen
hebben om geen deel aan de beraadskgingen te neDun gelooven wij to kennen , en ze worden door
ens geeeiibiedigd. - Wry: den Hear van Lljnden kan
de ',was t:::-ischen twee bzmads!agingen moeijelijk zijn
geweest. Mnar v: at de overiae leden betreft , hun afzijn , ronduit worde het gezegd , moet , zoolang zij het
tegendeel niet hebben getoond , als onverantwoordelijk
worden beschouwd. Deze diseussie was , en op zich
zelve , en vooral in de tegenwoordige oogenblikken ,
en in 't bijzonder om haar verband tot verscheidene
groote aangelegenheden van den Staat , zeer gewigtig ;
en het was te voorzien dat ook nu wederom de beslissing met eene zeer geringe meerderheid zou wor-

19den

Ncvember.

zame verontschuldiging voor de verwaarloozing van
's Rijks teederste belangen strekken , en dat , zoo
laauwheid en onverschilligheid de eenige oorzaak
van hun achterblijven was , hun naam op eene niet
eervolle wijs onvergetelijk zou worden. Overigens hebben wij reeds in een onzer eerste nommers gemeend , hoe ongaarne ook , verpligt te zijn in
het belang des Vaderlands te benierken , dat , zoo eerie
langdurige en slepende ongesteldheid , al is het slechts
in de eerstvolgende weken , de overkomst belet een
oniniddelijk verzoek om ontslag eene pligt is waaraan
men zich geen oogenblik langer moet onttrekken. Die
bemerking geldt thans met dubbele kracht. Het doet
ons feed aldus te moeten spreken. Doch reeds long
genoeg is dat onbehoorlijk achterblijven onzer Vertegenwoordigers onopgemerkt gebleven. Reeds dikwijls
genoeg kwamen daardoor alleen maatregelen tot stand ,
wier gevolgen verderfelijk zijn geweest. Nooit — zoo
het ontkend wordt wij zullen het duidelijk maken —
nooit zou de Wet op de drukpers aangenomen zijn
indien verscheidene Noordelijke leden , om de aangenaamheden van een reisje naar Holland te verlengen. ,
den dag eener discussie van onberekenbaar belang niet
voorbij hadden laten gaan. Bij herinneringen van dien
acrd als dezelfde handelwijs in een beslissend tijdsgewricht wordt vernieuwd zou het ook voor ons

den genomen. Binnen weinige dagen zal het behoud

onverantwoordelijk zijn langer omtrent eene voor Ne-

van orde en rust , van onze Staatsregeling , van de welva;irt der Natie , door een gelijk verzuim in de waagschaal

derland verderfelijke onverschilligheid en meer dan onverschilligheid te zwijgen.

kunnen worden gesteld. In het ,belang van het Vaderland sineeken wij die leden dat zij getrouw mogen
zijn in de waarneming hunner betrekking ; wij smeeken elk en een leder die eenigen invloed op die leden
uitoefenen kan bun toch onder het oog te willen
houden , dat geene .bijzondere zaken geene werkzaamheden aan andere posten verbonden , tot genoeg-

De zitting van den 12den November is nit verschei
dene oogpunten zeer merkwaardig geweest. Waarschijnlijk zullen wij nog eenige opnierkingen daarom trent aan beter oordeel onderwerpen. Vooraf echter
wenschen wij de gehoudene redevoeringen met eenip•

aaldacht te kunnen lezen. Al geloofden wij omtrent
de zaak van den Heer Brugmans eene volstrekt onwrikbare meening te hebben , de eerbied dien wij verschuldigd zijn aan de talenten van onderscheidene der
sprekers zou ons aansporen en welligt een igermate
verpligten onze opinie met onvooringenomenheid nog
eenmaal ter toetse te brengen.

wij evenwel verwacht dat hi] om zich niet regtstreeks
tegen te spreken , minder stellig een preventives maatregel zou afgekeurd hebben. Nu verligt hij ons een
lastigen arbeid door zich zelven te wederleggen. Sprekende over de noodzakelijkheid der getuigschriften van
bekwaamheid , zegt hij tegen hen die zich op de genoegzaamheid der straffen verlaten mais en attendant , le anal

est fait et di„ icile a re'parer. Les premieres impressions que repoivent les enfans , influent parfois sur
Essni sur la liberte de l'enseignement , pre'cede leur vie enNre. Le maitre manie a son gre leur molle
d'un coup-d'oeil sur la situation actuelle du intelligence ; et est lui meme un etre ignare
Royaume des Pays-Bas ; par A. BOSCH.
si l'on n'exigeait aucune preuve de capacite
est a supposer que ses eleves en peitiront.
Deze en
In een vorig Nommer is het gebleken , hoedanigen
staatsman het Rijk in den Heer Bosch bezit. Als
hervormer der Wetgeving op het Onderwijs is hij , wat
kunde en schranderheid betreft , even groot. Zijne
hoofdstelling komt vrij wet met het gevoelen der meeste
ultra-liberalen overeen. Vrijheid van onderwijs moet
er zijn , slechts met eene beperking. Getuigschriften
van bekwaamheid zullen worden vereischt af te geven
door Jurijs , die onafhankelijk zijn van het Gouvernement. Die beperking zal slechts voor weinige jaren
daargesteld worden. Les masses ne sont pas encore
assez eclaire'es pour discerner le charlatanisme de la
science. Dagelijks gevoelen wij de waarheid dezer
stelling , en dat zij ook niet enkel op den grooten hoop
toepasselijk is komt ons zeer duidelijk voor bij de lezing van boekjes , die nooit ander licht dan dat der kamer waar ze geschreven , of hoogstens van den boekwinkel waar ze uitgevent worden , hadden behooren te
zien. Niet lang evenwel zal de Natie nog eenige voorzorg behoeven ; de bevolking legt thans , in Belgie vooral , reuzenschreden af op de baan van kennis en verlichting. Men kan op goede gronden verwachten dat
in de zuidelijke Gewesten , de massa in de steden en
op het platte land spoedig in staat zullen zijn wezenlijke kennis van kwakzalverij te onderscheiden. Althans
de Heer Bosch zegt in goeden ernst : Selon nous ,

dergelijke aanmerkingen op bladz. 65 zijn zeer juist.
Maar zijn zij alleen op de kundigheden en de leerwijs
en niet op de goede zeden en het karakter toepasselijk ? Of is de invloed van den onderwijzer hierop geringer , of kunnen de indrukken der zedeloosheid gemakkelijk uitgewischt worden , of is kennis het voornaamste en moet deugd als eene bij zaak worden beschouwd en is het dan geheel onverschillig of er op de
scholen goede inenschen worden gevormd ? In Nederland is voorheen de Christelijke Godsdienst de grondslag en het leven van alle onderwijzing geweest ; en
zoo men , welligt al te zeer bekoord door eene verdraagzaamheid die ons nu wrange vruchten belooft , zich
in de school bij eene Godsdienstige zedeleer heeft bepaald nooit heeft men gemeend de vorming der jeugd
aan ondervvijzers , van wier zedelijkheid men geenerlei
waarborgen had , te mogen vertrouwen. Zij die op en
om den troon waken voor de ware belangen van het
Nederlandsche Volk , mogen toezien wat er te denken
zij van de raadgevingen dergenen die of niet begrijpen
dat onderwijs en opvoeding onafscheidelijk zijn , of geenerlei waarde sneer in de braafheid van het nageslacht
stellen. — De denkbeelden van den onderwijzer overde Godsdienst zijn geheel onverschillig Chacun , zegt
de Heer Bosch , catholique , protestant , philosophe

etc. dolt etre mis sur la avenge ligne , pourvu qu'il
fasse preuve de capacite. Under dat , etc. kan alleen
Getuigschriften van zedelijkheid zijn, zegt de Heer ddiste , zoo dit niet reeds door philosophie aangeduid
Bosch, noodeloos en gevaarlijk. Het is tegenwoordig de ge- wordt , en athee worden verstaan. Dit is met het ganwoonte , alle maatregelen van voorzorg te laten varen en sche sijstema ook volkomen overeenkomstig.
vervolgens de straff enzoo weinig beduidend te maken , dat
Personne ne contestera an gouvernement le droll de
ze bijna gelijk zijn aan straffeloosheid. Dit is in het oog concurrence. Op dit oogenblik , gelooven wij ook heeft
cette espoque arrive

a

grand: pas.

gehouden bij de wet van 16 Mei 11. , en daarom mogen
iwij ons beroemen dat Nederland de meest liberate wet

op de drukpers bezit. Van den Heer Bo:c4 hadden

het Gouvernement ten dien aanzien geene tegenspraak
te duchten. Het verlate zich evenwel daarop niet. De
revolutionaire beginsels zoodra zij Been tegenstand

•••

51
ontmoeten werken met N'erbazende snelheid: en weldra zijn gansche nietigheid en
zal men door weigering van de fondsen , die voor de pen staan.

onvermogen op de puinhoo-

instellingen van openbaar gezag noodzakelijk zijn , een
Six universite's pour noire petit royaume !
Het kan
gereed middel weten te vinden om de concurrentie met zijn dat Belgic voor als nog aan minder dan drie
het Gouvernement door het monopolie der bijzondere Academien meer dan genoeg zou hebben gehad ; het
scholen te vervangen. De zucht om bet Gouvernement is daarrnede anders gelegen in de noordelijke Gein alles bij eene mededinging . te bepalen , verdient op- westen. 1)e beroemde van Swinden, waarschijnlijk bij
gemerkt te worden. Waar slechts concurrentie is van den Heer Bosch niet bekend , gewaagde in eene hem
het Gouvernement , daar is , juist uit dien hoofde , waardige Memorie , die in den Letterbode van den
anarchies Men schijnt geheel vergeten te zijn wat 13 dezer opgenomen is , van b de zoowel voor de Getot het wezen van elke Regering behoort. Het is , gewesten daarin bijzonder geconcerneerd , als voor de
lijk de Moniteur van 18 October het zeer wel uitgewetenschappen zelve zoo ongelukkige en beklagensdrukt heeft On :Wye aujourd'ltui conire la centrali, waardige suppressie der Universiteiten van FraneDe reden van dit verscbil
sation. parcequ'on demande que le Gouvernement
her en Ilarderwijk."
soil livre tout cutler au caprice des individus. On
is dezelfde waarom Rusland , naar evenredigheid van
Dit is geene aanprij- het terrein , minder Academien dan de Nederlanden betie vent plus de Gouvernement.
zing der angstvallige bemoeijenissen van het Centraal hoeft, en men in het uitgestrekte Siberie of GroenBestuur. On demande une haute surveillance de hi part land
waarschijnlijk nog langen tijd eene Hoogeschool
de l'Etat sur l'ens.emble de tinstruction publique
zal kunnen missen. Maar niet alleen zijn er AcadeIZ find entendre cela dans le sens de la plus grande
mien te veel ; ze zijn les une s plus defectueuses que
latitude et non dans celui d'une surveillance mesquine. les autres L'e'tat paye cher et it est mal servi.
De Regering zal geene geringe geldiniddelen behoe- Spoediger is dit omtrent alien gezegd , dan het omven om deszelfs instellingen op te rigten en te onder- trent alien wederlegd zou kunnen worden. Jongelinhouden op den voet dien de Heer Bosch voorgesehre- gen, die in de laatste jaren op de noord-Nederlandsche
ven heeft. Que le gouvernement alimente t education,
Academien hebt gestudeerd , of die er u thans aan

en creant des colleges , des athene'es ou des gymnases.
modeles , pag. 120. Wat zal worden geleerd ? Langues
francaise , hollandaise , allemande , anglaise , grecque
et latine , etc. ; arithmetique , geometric , algebre ,
trigonometric , micanique industrielle , etc. ; litte'rature , philosophie , loi fondamentale , economic politigue statistique , etc. , waarbij pag. 132 de zoillogie

de wetenschappen wijdt ; Nederlanders in 't algemeen ,
die niet geheel onbekend zijt met den toestand van
uw eigen Land , zoudt gij dit oordeel onderschtuven , en
wat vindt gij dat het in dezen regter kennis van zaken , of waarlijk onverklaarbare onkunde en vermetel-

heid bewijst
Zoo er te veel Academien zijn , de Heer Bosch
nog gevoegd wordt. Men lette , behalve op de vrij tast dit kwaad met krachtige geneesmiddelen aan. Niet
zonderlinge rangschikking , ook op het nergens vergete- eene , niet twee moeten er afgeschaft of tot Provinne etc. Al die onderwerpen feraient partie des niaciale of Stedelijke inrigtingen terug gebragt worden ;

tieres d enseigner dans ces wastes itablissemens. Le
En tout et pour tout deux universites , tune
dessin , la peinture , la sculpture pourraient y etre O dans le nord, l'autre dans le midi."
Bedenkingen
accessoirement cultives. Les exercises gymnastiques
daartegen bestaan er niet , dan alleen het ongenoegen
devraient y etre joints.
Het is welligt niet geheel van vele ingezetenen , over de wegneming van eeninutteloos deze opeenstapeling , die alleen tot het Middel- germate verkregene regten ; doch ook hiervoor is het
baar Onderwijs betrekkelijk is , afgeschreven te heb- middel bij de hand : ne serait-il pus possible et melben. Korter had de Heer Bosch kunnen zeggen in
me facile de disperser les differentes faculte's dans
alle Wetenschappen zal op de beste wijs onderwijs worles six villes actuellement en possession de nos uniden gegeven. Het zou ook hiermede gaan , gelijk het
versite s? Om dergelijke veranderingen tot stand te
met de verwezenlijking van alle revolutionaire denk- brengen wordt enkel vereischt de Regering over te
beelden gaat ; bet goede breekt men of , het volmaakte halen tot maatregelen van dien aard ; maar zich te

zal worden gesticht ; en als de dwaas zich gekweten zuiveren van den blaarn eener voor Valerland en we •
heeft van de voor hem berekende taak blijft hij tenschappen noodlottige onbedachthcid , en de schade

eerie rysl.:-Iofze hand ver33rzaakt zou hebben
te herstc!len , daartoe zou nech de Heer
isosch noch de Regering in de mogelijkheid zijn.
Eene menigte stellingen treft men in deze brochure
aan , welke , daar zij slechts zonder nader betoog
opgegeven warden , allcen op het gezag des Sch•iivers geloof moeten vinden. ledercen zij ten opzigte
zijner studien geheel ; het Latijn behoort door de
moedertaal , heizij Holle! -Ickch cf Fransch , te worden
vervangen ; naauwkeurige kennis van het Romeinsche
iegt is unnoodig voor lien , die zich aan behandeling
der Staatsaangelegenhef:en wenschen te wijden ; geene
dissertatien weer , bebalve voor aanstaande Professoren ; Swats Commissien tot het afnemen der exaniens
enz. enz. Het zij genoeg clezen rijkdom van inhoud
aangeduid te hebben ; ons oognte•k kan niet zijn eene
recensie van het boek;,- te geven : op sommige dezer
punten zal , bij de besc', -iouwiiig van le travail important , gelijk het reeds ling vcc6r de uitgave in de
Dagbladen aangekondigd word, van den ileer de Brouchere
it vereenigen ons gaarne
terug gekomen %Norden ; en
.fie pourrais
met bet gezegde van deal Heel' ;iosch
1/2volerom

• de'velopper touter ces questions en, entier dans d'am• ples de'tait's ; mais les in 0 iefs des c/Iangemens pr9» pose's santent aux yeux : le tents presse ; je Bois
terminer."
Billijk is het evenwei vooraf dit nog to bernerken ,
dat de Heer Busch dezeifde kennis van Staatkunde en
Staatsregt ook hier ten loon heeft gespreid , welke
hij in het eerste deel van zijn geschrift nicer opzetteiijk had geopenbaard. Onder anderen verklaart hij
nu stellig en wij achten ons verpligt , ter geruststelling van velen , tot bekendmaking dezer uitspraak
mede te werken dat de vrees voor een gevaarlijken
invloed der ultra-Catholijken at zeer weinig gegrond
is. Eene treffeNiie rand is er bijgevoegd : indien
gij hen tot bedaren NN I t brengen , bedien U. van de
wapenen der overreding." Zonderling steekt hierbij
of hetgeen hij op }gag. 139 aan M. M. les administra
tears et e'ternels faisegrs meent te moeten zeggen :

3) Vous ne voulez pits precipiter les closes ; vous
arez raison : Joseph Ii , en voulant brusquer les
depuis lors
• changemenR , fit tett/wimp de mat.
Zoo zou dan die
• nous aeons f cit du chemin."
waarlijk deerniswaardige Keizer , welke de leerstellingen der nieuweFransche wijsbegeerte op Oustenrijhschen
en Bel,:lischen budeni vruchteloos getracht heeft over te
planten , alleen door overhaasting in het gebruik der
middelen hebben g( dwaald. (iaarne betuigen wij met
den Ileer de Gerlache : Joseph II ne sera jamais mon
14) Behoede ons de Voorzienigheid , voegde Zijn
Ed. er bij , voor eon' Vorst, die in zijn Rijk den god.geleerden zou willen spelen." Beimede otis de Voorzienigheid , zeggen wij , voor een' Vorst die , in plaats
van wederstand te bieden aan eene ve•derfelijke leer,
zeif uit zou gaan van revolutionaire beginsels. Een
wettig Monarch , zoo ver afgedwaald van zijne bestemming heeft geen verdere keus ; bij moet slaaf of dwin-

geland zijn ; administreren onder den invloed van de
zich beurtelings verdringende partijen , of regeren met
censuur en bajonnetten.
Nog een punt nemnen wij op , ontdat eene bedenking
daaromtrent welligt op dit oogenblik nuttig kan zijn.
De Heer Bosch , gelijk vele ultra - liberalen in tegenoverstelling der ultra - Catholijken , willen thans geene
volkomene , mar eene
a
bfjn
volkomene vrjstelling van het Onderwijs hebben. In bun sijstenia is dit
wel gezien ; oindat de aanstaande \Vetgeving volgens
hen , de voorbereiding moet wezen eener volslagene
anarchie. Doch de Regering zou zich schroomelijk
bedriegen , indien zij meende nu zonder gevaar bijna
alles uit hare hand te kunnen geven , in de hoop van
na vijf of tien jaren , bij rustiger tijd , het verlorene
te herwinnen. Die rustige tijd konit niet voor een
Bestunr , 't geen de beginselen miskent , die ware
steunselen zijner 'mgt. Ook de toekomst moet worden onivat , om hetgeen daarin opgesloten is amn ;een
toevallige rigting over to laten. Die de ornstandigheden lijdelijk afwacht dien slepen de omstandigheden mee.

Zeer te regt heeft de Hoer van Reenen beweerd dat
het verzoek van den vreetudeling Fontan geenszins aan
de Commissie voor de verzoekschriften behoorde verzonden te worden, leder ingezeten , naar laid van
Art. 161 der Grondwet , heeft het regt om verzoeken
in te dienen ; en het woord in:Tezeten , zoo dit twijfelachtig mogt zijn , Nvordt , blijkens Art. 4 , in tegenoverstelling van vreemdeling geb•uikt.
Leed heefl het ons gedaan dat deze juiste opmerking door niemand is o.tdersteund , en niet weinig
heeft het ons bevreemd dat na een' toch waarlijk niet
vcel bedaidenden uitval van de Ileeren de Brouchre
en Le lion , de Heer van Reenen zeif heeft gemeend
te•stond te moeten zwijgen. Verzoekschriften ingezonden van buiten 's lands , ook wel ongeteekend ,
zijn v•oeger in handen van de Commissie gesteld."
Deze tegenwerping was gemakkelijk te voorzien. Zoo
de Heer van Reenen die onwederlegbaar achtte , hij had
zijne aanmerking terug moeten houden. Alaar de wederlegging ware niet moeije!ijk geweest ; en , eenmaal
zijne meening hebbende geopenbaard , was hij welligt
aan zich zelven en aan de goede zaak eenigermate verpligt te doen zien dat , indien al hetzelfde geval omntrent een' vreemdeling reeds plaats mogt hebben gehad
de Kamer nooit op grand eener vroegere overtreding
gehouden kon zijn de grenzen van bare bevoegdheid
ook nu wederoni te buitt-n te gaan. Alsdan had
de zaak in onivraag met
ten worden gebragt ; en
eene welgemeende poging zou ten minste eenig ander
gevolg gehad hebben dan aan twee leden , met eene
mime mate van stoutmoedigheid in het spreken begaafd een' zoo gentakkelijken en zoo weinig verdien-

den triomf te verschaffen.
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OVER DE 'VERANTWOORDELIJKHEID DER MINISTERS IN
VERBAND MET DE ONSCHENDBAAR.HEID VAN DEN

November.

Verdere redenering hierover valt niet in ons be ;ftk.
Evenmin onderzoeken wij up of zij bepaaldelijk in de
Nederlandsche Grondwet , hetzij uitdrukkelijk aangetrof-

MONARCH.

Ilse Artikel.

fen wordt hetzij , als een kiem die ontwikkeling behoeft , opgesloten ligt. De Heer Barthelemy heeft dezer dagen waarschijnlijk om in oogenblikken zoo ge-

et is , gelijk reeds in het eerste Artikel werd
gezegd , het oogmerk geenszins van het tegenwoordig
betoog om de nutteloosheid of het schadelijke der Ministeriele verantwoordelijkheid te bewijzen.. Aan deze
instelling worden door hare lofredenaars gewoonlijk
verscheidene gevolgen toegeschreven , wier voordeelen niet
in twijfel kunnen worden getrokken. Dan , zegt men , is
er eenheid in het Ministerie ; dan heeft de Regering
onwankelbare beginsels ; dan werkt zij naar een vast
plan , hetwelk in alle deelen van het Staatsbestuur
door alle Ambtenaren nagekomen wordt en waardoor
alles zamenhang en rigting verkrijgt; dan kunnen alleen
bekwame mannen , mannen van buitengemeen talent , zich
staande houden in eene hooge betrekking ; dan kan de
Vorst , wetende dat zijne Ministers niet slechts door
hem , maar ook als het ware door de geheele Natie
worden bewaakt , een groot gedeelte ook der belangrijkste werkzaamheden aan hunne behandeling vertrouwen , om zich meer uitsluitend aan de regeling en
het overzigt der groote Staats-aangelegenheden te wijden. Wie zal ontkennen dat dit wenschelijk zij ? Misschien zou men nog verder kunnen gaan en beweeren
dat het behoort tot het wezen van elke ware Monarchie.
Doch waarschijnlijk zou het niet zoo ligt vol te houden

schikt voor beraadslagingen van dien aard , voor de ware
belangen des Lands werkzaam te wezen , een voorstel
daaromtrent aan de Tweede Kamer gedaan ; en wel een
voorstel van zoodanigen aard , dat wij reeds verlangende zijn 's mans heldere begrippen omtrent regtsgeleerdheld en Staatsregeling daaruit , zoo veel van ons afhankelijk is , 'neer algemeen te doen kennen.
Wij verzetten ons nu tegen eene revolutionaire stelling ; tegen de leer welke de Ministeriele verantwoordelijkheid niet slechts wenschelijk acht , maar als onafscheidelijk van alle wettige Regering beschouwt , en
wier voorname grond hierin bestaat , dat alle wettige
Regering ontleend is uit het Volksgezag en , middelijk of ontniddelijk , verantwoordelijk blij ft aan het
Volk. Volgens die leer is ook bij ons de Natie de
eenige ware Souverein ; de Staten-Generaal vertegenwoordigen haar ; de uitvoering van haar veronderstelden
wil is opgedragen aan den Vorst. Zoodanige lasthebber is uit den aard van de zaak verantwoording aan
zijne lastgeveren schuldig. Immers , ware hij zulks
niet , hi] zou ligt misbruik taken van het toevertrouwde
gezag : de oppermagt van het Volk zou worden thiskend , de invloed van het Volk zou worden vernie-

zijn dat , waar Ministeriele verantwoordelijkheid bestaat ,

tigd. Doch hier doen zich gewigtige zwarigheden
op : het verdenken , de beschuldiging , de veroordee-

dit alles nevens haar aangetroffen wordt , en daaren-

ling , het ter dood brengen van den verantwoorde-

tegen zou , niet zonder veel schijn van waarheid , aan-

lijken honing zou oorzaak van gestadige onrust ,

geinerkt kunnen worden dat ook zonder. Ministeriele

woeling , factiezucht en burgeroorlogen worden. Der

verantwoordelijkheid meermalen datgene ,plaats gehad

halve , de vastheid van den 'croon moet nit de in -

heeft hetwelk men van haar alleen meent afkomstig

standhouding van het Volksgezag in overeenstemming

te zijn.

worden gebragt. De Honing , hoewel hij eigenk k

noch onverantwoorilelijk noch onsehendbaar is , zal
als zoodanig aangemerkt
namelijk bij eene fiche
worden ; openlijk als zoodanig worden erkend ; vetheven boven alle beschuldiging wezen , en de wraak
van het beleedigde Volk zal in het bloed der verant%%oordelijke Ministers worden gekoeld.
Het is wederom onze bedoeling niet in het alge!peen te ontkennen , dat Staatsregelingen op dergelijke
grondslagen gebouwd kunnen en mogen ingevoerd
worden. Zelfs verlangen wij niet thans in nadere
ontwikkeling te treden om de hooge nuttigheid eener
zoodanige Staatsregeling te betwisten. Maar wij zouden wenschen met eenige duidelijkheid aan welmeenende Landgenooten te doen zien , wat er van diegenen kan worden verwacht welke in Nederland zich
niet ontzien , zelfs in de hoogste Staatsvergadering , met
steeds verrneerderende stoutheid te beweeren , dat alleen
deze leer met de waarheid overeenkomstig is en dat
dezelve overal behoort toegepast te worden ; dat die
leer tot een zoogenaamd Algemeen Staatsregt behoort
en dat dus elke vorm van regering , in welke geene
Ministeriele verantwoordelijkheid is en de Monarch
desnietternin op onschendbaarheid aanspraak zou willen
maken , eene voor den vrijen mensch ondragelijke miskenning is van de onvervreemdbare regten van het
Volk : zoodat , waar geene Ministeriele verantwoordelijkheid is erkend , dezelve , gelijk nu bij ons ,
moet worden , niet verzocht , maar gevorderd ; waar ze
niet toegestaan wordt , de Vorst overeenkomstig wettelijke vormen kan worden gevonnisd en gestraft ; en
waar flit met inachtneming van die vormen niet mogelijk is , zamenzweering , opstand en moord niet geoorloofd , maar pligtmatig ; niet pligtmatig slechts ,
maar le plus saint des devoirs, de heiligste van alie
verpligtingen wordt. De petitie bij ons ; de dood van
Lodewijk XVI, ten minste voor zoo veel den worm
der regtspleging betreft ; het in brand steken van
het Serail , het is alles uitoefening van hetzelfde regt:
het is altijd la lot de responsabilite ; hier en te Parijs volgens l'ordre legal ; te Konstantinopel , om met

medestanderen is ; noedanige verantwoordelijkheid deze , op
welhen grond en met welke oogmerken zij die verlangen.
Den grondslag van dien wensch , of 'lever van dien
eisch , hebben wij gezien ; het is de Yolks Souvereiniteit. Het zal niet moeijelijk zijn te toonen hoedanig,
zoodra men uitgaat van dat beginsel , de Ministeriele
verantwoordelijkheid behoort te zijn. Eene Wet waarblj
ze tot de zeer enkele en zeer moeijelijk bewijsbare
gevallen van hoogverraad en misbruik van 's lands
penningen werd bepaald , zon schijnbaar eenige voldoening voor het oogenblik kunnen geven ; doch alleen
als eerste stap naar het goede , als un acheminement
vers le bien. Het is niet genoeg dat de hoogste Staatsdienaar ter zake van overtreding der Grondvvet of out
andere misdrijven in regten kan worden vervolgd , de
Ministers moeten zich in den eigenlijken zin verantwoorden voor het Volk ; zij moeten aan de vertegenwoordiging der Natie rekenschap geven van al hetgeen
zij hebben verrigt , en zoo nadert men langzamerhand
tot die hooggeprezene verantwoordelijkheid der Ministers , welke de bewegingen van het Bestuur in alles
belemmert ; de handelingen van het Gouvernement
aan het onophoudelijke toezigt ook der minst bevoegde beoordeelaren onderwerpt ; de Ministers maakt
dienaars van het Volk , dat is , zoo dergelijke orde
van zaken eenige bestendigheid verkrijgt , hoofden
eener Oligarchie ; of in onrustiger tijden gunstelingen
van de Fortuin , door wier rondsnorrend wiel zij
straks in den afgrond worden geslingerd. Dat is die
geroemde verantwoordelijkheid der Ministers , welke door hen die ze van de onschendbaarheid van den
Monarch onafscheidelijk achten , alleen kan worden be.
doeld ; die den Koning als 't ware zou plaatsen buiten den Staat ; die , ma de geestige en tevens zeer
juiste uitdrukking van M.me de Slael te gebruiken ,
une republique plus un Roi daarstellen zou ; mar
die volkoinen overeenkomstig is met het op den voorgrond gestelde beginsel der Volks-Souvereiniteit.
Het is ook duidelijk welke de oogmerhen zijn , tot
bereiking waarvan de verwezenlijking van dit verlanBenjamin- Constant en den I-leer - de Gerlache te spre- gen een middel te meer opleveren moet. Het Rijk
ken , exercie tumultueusement.
der Nederlanden is eene Constitutionele en RepresenHet zou daarom wenschelijk zijn dat velen , die in tative Monarchie : dat is , zegt men , geenszins een
ons Rijk met de beste bedoelingen de nuttigheid der Staat waar de Souvereiniteit , schoon door eene GrondMinisteriele verantwoordelijkheid beweren , met zorg- wet in de uitoefening getemperd en aan het genateen
vuldigheid onderzochten zoowel wat zij zelf eigenlijk overleg der vertegenwoordigers van di Natie in somdaaronder verstaan, als voornamelijk welke daaromtrent mige opzigten verbonden evenwel onverdeeld bij den
de .denkwijze van vet het grootste gedeelte hunner Koning berust ; maar een uitvloeisel van het nieuwe

zoo

Staatsregt van de Franscheh hetgeen eerst Montesquieu
Bet is aan de Redactie der Nederlandsche Geda'
en Rousseau met wegslepende redenering en betooverenden stip , naderhand de jaeoltnen met een ander ten bijzonder aangenaam geweest , in de toezending
soort van - wapens hebben gepredikt : eene nog zeer on- van zeer belangrijke stukken een blijk der deelneming
volkoniene cepie • van het voor alle deelen der wereld van kundige landgenooten te ontvangen. Evenwel
algemeene • model , naar hetwelk sedert 1789 alle revo- daar zij eenheid van beginsels , van meeningen., van
lutionaire Constitutien ontworpen- en , zoo he t schijnt , plan en zelfs eenigermate van stijl tracht te bereiken ,
alle vroegere en latere Monarchale Staatsregelingen zou het haar moeijelijk wezen zoodanig gebruik van
door revolutionairen uitgelegd worden. be Souverein die mededeelingen te maken , als zij out het gewigt van
is altijd en overal het Volk ; die Sonverein heeft den inhoud wenschelijk rekenen zou. Liever doe men
vertegenwoordigers we lke de tolken zijn van deszelfs haar schetsen geworden , ook uitgewerkte en- gedetailwil , en lasthebhers aan welke de uitvoering van dien leerde schetsen ; of wel over helangrijke punten enkele
wil opgedragen is. Die vertegenwoordigers zijn l' As- opmerkingen slechts , wenken , aanhalingen van merkde Nationale Conventie , het waardige plaatsen uit Dagbladen en vooral ook uit
semblee Constituante ,
Parlement en de Staten - Generaal : de lasthebbers zijn andere geschriften. Alsdan zou zij zich daarvan , overde Koning bij ons , de President in Noord Amerika , eenkomstig eigene beginsels en op eigen toon kunnen
in Frankrijk te voren het Uitvoerend Bewind. Deg bedienen : de denkbeeldeo met welke zij zich vereenizich zelve altijd gelijkblijvende strekking is door hen gen kon , zou zij brengen in den haar eigenen voren. Vooral
die de Staats-aangelegenheden besturen , het goedvinden is de Redactie dankbaar voor de bescheidene teregtder meerderheid ten uitvoer te doen leggen. Dat wijzingen die in het openbaar , en meer nog voor die
goedvinden nu wordt door drukpers en tribune , na- welke haar op eene nog vriendschappelijker te
derhand , als deze middelen worden geacht op zich beurt zijn gevallen. Met ernst , met wantrouwen op
zelve geene genoegzame kracht te bezitten , door ver- zich zelf, zal zij bedenkingen en tegenwerpingen overzoekschriften en eindelijk , des noods , met geweld ge- wezen ; en zij vleit zich door deze openlijke verklaring
openbaard. De Nederlandsche Staatsregeling kan en op de hulp van, bekwame en welgezinde Nederlanders
mag niet anders worden verstaan. Eene andere uitleg- ten dien opzigte althans , eenige aanspraak te hebben.
ging zou de noodzakelijkheid der vernietiging van die Merkwaardig is aan de Redactie voorgekomen een
Grondwet bewijzen ; want er is geene praescriptie tegen de opstel , waarin over de verwerping van het Budjet
regten van den mensch , waarvan dit Staatsregt slechts worth gehandeld. Het toont door eene zeer eenvoudide eenvoudige en altijd eenvormige toepassing is. ge redenering , hetgeen trouwens op velerlei wijs duiDie leer is in de laatste jaren miskend ; maar thans delijk kan worden gemaakt , dat de weigering ook
komt men op nieuw onbewimpeld voor dezelve nit. De van die Fondsen , welke als 't ware tot het leven van .
petitie in de.Belge heeft het uitdrukkelijk geopenbaard , den Staat worden vereischt , de vernietiging der Condat men zeer ten onregte den Staatsvorm in welken stitutie en de daarstelling eener volstrekte Aileen.
wij leven beschouwt als eene gematigde Monarchies heersching is. Eenig gewag te maken van het plegtDezelfde Heer Bosch , aan wiens verdiensten wij reeds anker hetwelk de geeerde inzender uitwerpen wil, hoe
hulde hebben gedaan heeft eene ter - goeder trouw men overigens ook zou mogen denken over dat middel
getneende , doch voor zijne medestanders op dit oogen- schijnt ondienstig in een tijd waarin Nederland moral
blip welligt al te naive verklaring in het licht gege- niet wankopen_ moet aan de energie van het Gouverneven door , zonder eenige uitzondering of beperking , ment. Overigens gelooven wij dat slechts in een gete beweeren dat de wil van het zoogenaamde Hoofd val de Factie eene poging zou beproeven , die haar
van -den Staat voor den wil zijner zoogenaamde onderdanen zelve tot een spoedig verderf zou kunnen brengen.
behoort te wijken. H et ware misschien voorzigtiger ge- Het gevaar zou ontstaan alleen uit de vrees voor het
weest, zich voor als nog met uitdrukkingen van algemeenen gevaar.. Zoo die doordrijvende partij slechts de overaard , 'met. onbepaalde en als het ware elastiehe uitdruk- tuiging verkreeg , dat er standvastigheid bij de Regering
ook dit_ vergete men niet — opgewektheid bij
kingen te vergenoegen. L'organisation complete des ga- en
ranties constitutionelles bevat alles en bevat niets ; bevat de Natie bestaat, -zij- is niet sterk en niet onverstaneven zoo veel als de omstandigheden zullen vereisschen. dig genoeg our hetgeen zij reeds verworven heat

door rockeloodieid wederom in de wangschaal te stelJen. Al worden Frankrijks Couranten en redevoeringen door vreemdelingen of door verfranschte Courantiers en sprekers of schreeuwers geplunderd en nagebaauwd , de toestand der Nederlanden is daarom niet
aan Frankrijks toestand gelijk. In dien hoofdzetel
eener omvventeling die nog niet uitgedoofd is , zou
men welligt op nieuw anarchie kunnen zien , op
nieuw door de dwingelandij van een schitterend zwaard ,
op nieuw door veroveringszucht achtervolgd. Hier is de
Natie voor een groot gedeelte erkentelijk en bedaard ;
bier is algemeene liefde voor de Dijnastie : en zoo
er al door niisdadige aanblazing op enkele plaatsen
onlusten mogten ontstaan ; bij de trouw van het meerendeel der bevolking , bij het verband tusschen de
rust van Europa en de innerlijke kracht van dit Rijk ,
zou de uitkomst niet lang twijfelachtig zijn.
Het is desniettemin van het uiterste belang , bij
tijds gebeurtenissen te verhoeden welke , inzonderheid
voor een gedeelte van het llijk , noodlottige gevolgen
zouden hebben. [Tit dien hoofde is het inderdaad te
betreuren dat in oogenblikken , zoo beslissende als de
tegenwoordige zijn , Nederlanders , in wie eene zeldzame vereeniging van scherpzinnigheid , wegslependen
still en welverdienden roem wordt geiCerbiedigd , en die
zoo veel invloed op de openbare meening kunnen hebben , zich onttrekken aan de vervulling van een'
pligt die , hoe onaangenaam ook , door de vaderlandsliefde voorgeschreven wordt en op hen voornamelijk
rust. Mogten zij , mogten ook die genen welke ons
niet de mededeeling hunner opstellen hebben vereerd ,
zich van de noodzakelijkheid overtuigen om nog meer ,
vooral ook nog meer periodieke geschriften zamen te
stellen geschriften , waarin de inderdaad Monarchale
de Godsdienstige en in een woord de Nederlandsche
beginsels , schoon op verschillenden toon , in denzel fden geest en met dezelfde oogmerken moeten worden
geleerd. Zelfs onervarenheid en jeugd zijn niet altijd
verontschuldiging genoeg. Die eene vroegtijdige opleiding genoot in wetenschappen , waaraan men thans gedurige herinnering behoeft , mag zich van eene vroegtijdige , mits omzigtige en bescheidene , openbaarmaking
zijner gevoelens , door geene overdrevene angstvalligheid te rug laten houden. Rijk zijn de Noordelijke Gewesten , rijk is inzonderheid deze stad aan jongelingen
die overvloedige tijd en gelegenbeid hebben om door

toepassing van hetgeen zij op eene Vaderlandsche
Hoogeschool met Vaderlandschen ijver en Vaderlandsche naauwkeurigheid hebben onderzocht , zoo zij het
verlangen , zich een naam en , wat meer zegt , de bewustheld eener tijdbesteding te verschaffen die voor het
Vaderland nuttig zou zijn. Niet tot hen is deze toespraak gerigt , bij wie vadsigheid en laauurheid het
waardige gebruik van den gelukkigsten aanleg belet;
zij betreft hen , wier nederige schroomvalligheid pligtverzakende eigenliefde wordt.
.

.

In de Vergadering van den 20 November , waarin
onderscheidene gedeeltelijk vrij zonderlinge verzoekschriften zijn behandeld , heeft de Heer de Brouchere
eene , het is waar gansch niet onaardige , redevoering
over het menschonteerende vanstokslagen gehouden.
Waarom echter hij die redevoering heeft gehouden , is
ons tot nu toe eenigermate raadselachtig geweest. Niemand toch trad als lofredenaar of pleitbezorger van de
stokslagen op ; de Commissie van petitien had de wenschelijkheid der afschaffing in Naar rapport uitdrukkelijk
vermeld ; men verzette zich niet tegen het voorstel otn
het stuk , waarin die afschaffing werd gevraagd , neder
te liggen ter Griffie niemand zou eenige bedenking tegen het drukken van het rapport hebben gehad , en in
alien gevalle had die bedenking afgewacht kunnen
worden. Zoodat inderdaad naauwelijks eene andere
reden voor die uitbazuining van philantropie kan
worden bedacht, dan dat de Heer de Brouchere , in de
hoop dat er tegenspraak mogt ontstaan , eenige welklinkende periodes bij zich gestoken of van buiten
had geleerd, en dat hij , gelijk het meerinalen is gegaan , het genoegen van den redenaar boven het genoegen der Vergadering heeft gesteld. De tirade had op dat oogenblik geen bepaald doel ; en de
nuttige strekking zou dus dezelfde zijn geweest , indien
het opstel in den Courier des. Pays Bar geplaatst en
door de onderteekening vu deipute of liever nog tin
jurisconsulte aan de algemeene aandacht was aanbevolen geworden.
De Heer de Brouchere als hij wederom , wanneer het spreken geenerlei doel hebben kan , een
naauwelijks wederstaanbare lust gevoelt om te spreken ,
vrage zich of , eer het door anderen worde gevraagd ,
of het houden eener dergelijke ontijdige oratie met de
orde en de betamelijkheid strijdt. Ook vergete hij niet ,
dat overtuigen van overschreeuwen verschilt. — Overigens
gelooven wij met hem , dat de tegenwoordigheid der Ministers in de Vergadering zeer wenschelijk is , niet
zoo zeer om op elke onbescheiden vraag of geregteliejke ondervraging , interpellation , een antwoord te geven , maar om , bij oplossing , inlichting en wederlegging , tevens iedereen voor wien het nuttig wezen
mogt , te herinneren aan dien eerbied voor het wettig
gezag , betamelijk inzonderheid voor den Vertegenwoordiger van een Volk, hetwelk eerzuchtige verguizing
van het Gouvernement niet met ware vaderlandsliefde
verwart.
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De Regering- heeft thans , zoo men aan eene
Franschgezinde en revolutionaire Factie geloof hechten

ning is slechts in een geval juist : wanneer men zeker
is van de zwakheid der Regering en van de lijde-

moet , geene keus dan zich in haar armen te werpen
of middelen van geweld te gebruiken. IIet eerste wa-

concessien hebben ten dien aanzien bij velen welligt

re noodlottig. Speelbal en werktuig geworden eener

eenige hoop doen ontstaan ; maar eer op die hoop voort-

partij , die zich de Natie noemt en de ware publieke

gebouwd worde , overlegge men of die concessien buiten eenige bedenking van Dicidanigen aard zijn ge-

mening overschreeuwt , zou het Gouvernement deszelfs achtbaarheid en zedelijke kracht bij de wezenlijke Natie , waarschijnlijk voor altijd verliezen en het
Nederlandsche Volk , in plaats van zich aan te sluiten om den Troon , zou onderzoeken welke behoedmiddelen het tegen onruststokerij , onverdraagzaamheid
en buitenlandschen invloed in zich zelf en in het behoud zijner eigenaardigheid bezit. Moeten dan , overeenkamstig het gevoelen van de Factie zelve , maatregelen buiten de Grondwet genomen worden : de Staat ,
gelijk men het noemt , door een coup d'etat worden

lijkheid der welgezinde bevolking. De zoogenaatnde

weest dat rnen daaruit tot onstandvastigheid , vreesachtigheid en voortdurende toegeeflijkheid , ook waar
deze blijkbaar tegen de belangen van het Vaderland
strijdt, zou mogen besluiten. Men overlegge dit wel ;
want de Factie is niet sterk genoeg om zich , tegen
een Gouvernement dat niet verkiest te worden geregeerd , staande te houden. Zij heeft daartoe niet genoegzaam vaste wortelen geschoten bij eene grootendeels erkentelijke en over het algemeen , althans in
vergelijking met vroegere tijden , zeer welvarende be-

gered ? Het is waar dat de misdadige aanhang , welke
in sonnnige Gewesten de kwaadvvilligen vereenigt , de

volking. Om de tooneelen van Ierland te hernieuwen
zou behalve dat er nog sneer zou moeten gebeuren ,

wankelmoedigen drijft en de welgezinden tot stilzwijgen brengt , inderdaad door haar gedrag , door menigvuldige overtredingen van de Wetten van het Rijk
en inzonderheid ook door het dreigen met eene de Constitutie eigenlijk vernietigende poging , regt en kracht
aan de Regering heeft gegeven otn , gelijk de toch

ook de voorspoed die in Belgie heerscht , door de

wel vrijgezinde Montesquieu het uitgedrukt heeft , een
sluijer over het standbeeld der Vrijheid te werpen.
Wenschelijk is zulks evenwel niet. De Factie , si
/e Gouvernement ne tombe pas a ses genoux , verlangt

de Grondwet en derzelver beginsels , ook buiten de

bet Gouvernement tot zoodanig uiterste te brengen ,

gedempt. filet ligt thans buiten ons bestek in de aanwijzing der veelvuldige middelen te treden welke daartoe

owdat zij zich vleit eenen des noods gewapenden opstand te kunnen bewerken , welke althans voor Belgie

ellende der Iersche Catholijken moeten worden vervangen. lndien de Regering , na eene zeldzanie bereidvaardigheid tot bevrediging van alle regtmatige
wenschen te hebben getoond , eindelijk in de noodzakelijkheid mogt worden gebragt, om , tot handhaving van
Grondwet middelen te zoeken ; dan zouden , wanneer
het gelukken mogt bier of daar misleide ingezetenen
in het harnas te jagen , die onlusten spoedig worden

ten gevolge zou moeten hebben , de verkrijging zoowel van

zouden kunnen aangewend worden. Maar — de Factie
houde dit wel in het oog — die onlusten , een Vorst

betgeen de ultra-Catholyken in 1R15 aan de Verbondene Mogendheden , als ook grootendeels van hetgeen

uit het Stamhuis van Oranje - Nassau heeft het op den
Nederlandschen Troon aan zijne onderdanen verk,laard ,

de ultra-Liberalen altijd , slechts met eene korte tus-

zouden worden bedwongen door alle die middelen welke

schenpozing na 1825 , hebben gevraagd. Die bereke-

de Goddeljle Voorzienigheid hem in handen gegeven

heeft , en waarschijnlijk noodlottiger zijn voor de Gewesten in welke men zich daaraan schuldig had gemaakt dan voor het Vaderland in het algenieen.
Naar onze meening is het in deze oogenblikken tijd ,
noch voor toegeeflijkheid , noch voor eenig zoogenaamd
coup-d'etat, Er is nog een derde weg , die ook door
bet Gouvernement zou kunnen worden gevolgd ; of liever , om conduit onze gedachte te zeggen , die eenig
en @leen door het Gouvernement behoort ingeslagen te
worden. zullen trachten in een volgend Nommer onze
denk beelden hieromtrent nader open to leggen.

OVER DE VERANTWOORDELLIKHEID DER MINISTERS IN
VERBAND MET DE ONSCHENDBAARHEID VAN DEN
MONARCH.

111.0 en laatste Artihel.
In het 2e Artikel hebben wkJ getoond hoedanige
Ministeriele verantwoordelijkheid , op welke gronden
en met welke bedoelingen , op dit oogenblik door hen ,
voor wie de Regering zich wachten moet , wordt verlangd.
De Beige heeft , in zijn Nommer van den 23n dezer ,
die leer op nieuw in de volgende regels zamengetrokken : Les gouvernans , quelque rang qu'ils occupent ,

doivent compte au peuple dont ils gerent les affaires ,
dont ils administrent les inte'rets : voila la loi fondamentale iternelle oil la responsabilite de tons les
agens de l'autorite publique est"' arretee en toutes
lettres. Les institutions positives qui en e'manent ,
peuvent et doivent organiser cette responsalilite ,
qui existe toujours de droit , et qui lend constamment a exister de fait quand la loi ne lui en offre pas
le mogen, elle s' organise elle me"we en revolution !
Nog eene opmerking is er die welligt het nieest
de aandacht van weldenkenden verdient. Die leer ,
welke als eenige behoederesse van den Troon
voorgesteld wordt , vernietigt hetgeen ze - verdedigen
zou haar verwezenlijking wordt de onmisbare voorwaarde van de onschendbaarheid des Konings genoemd ,
doch inderdaad kan zij daarmede in geene overeenstemming worden gebragt. Het is wel noodeloos te
betciOgen dat , wanneer de driften der menigte gaande
zijn gemaakt wanneer het Souvereine Volk offers
zoekt voor de beleedigde Majesteit van de Natie ,
het onderscheid tusschen de verantwoordelijke Mi•

nisters en den onschendbaren -Monarch moeijelijk in
het oog wordt gehouden. Doch de onschendbaarheid
gnat niet bij de uitkomst en met de daad alleen , zij
gaat ook regtens te niet. Wat de handelingen der
hooge Staatsdienaren betreft , kan de Vorst , omdat hij
ten dien aanzien eenigermate lijdelijk worth geacht
eene verontschuldiging bezitten. Die verontschuldiging
bezit hij niet ten opzigte van een aantal zaken die
hij uit eigene beweging verrigt. Immers veel , al was
het bij voorbeeld slechts de keus der Ministers ,
blijft aan het goedvinden en de willekeur des Konings
overgelaten : veel , hetgeen op het geluk der bevolking
een' beslissenden invloed hebben kan : en zoo de Natie daardoor in het ongeluk wordt gestort , moet , krachtens dezelfde redenering op welke de algemeenheid
der Ministeriele verantwoordelijkheid rust , hij en "}zij
alleen daarvoor aansprakelijk zijn. Nooit toch kan ,
hetgeen tot verkrijging van zoodanige voorwaardeluke
onschendbaarheid noodzakelijk zou zijn , de Koning`
zoo • geheel van alle werkzaamheden worden buitengesloten , dat , als 't ware het Koningschap een post slechts
van vertooning , van representatie zou wezen , die bij
maatregel van bezuiniging afgeschaft zou kunnen worden. Daarenboven indien eens de Koning in zaken
waaromtrent de Minister geraadpleegd behoorde te worden , zonder iemands voorkennis of raadgeving te
werk was gegaan ? Indien hij buiten de perken der
Grondwet was getreden of , hetgeen in de gevolgen
hetzelfde zou zijn , geacht werd die overschreden te
hebben ? Wat zal er plants hebben in ons Rijk ?
De Ministeriele verantwoordelijkheid is nooit van
Staatswege erkend zoo dezelve al eens plotseling ingevoerd werd , hoe zou het zijn met de zestien vroegere jaren ? • De Wet , die de Minister aansprakelijk
stellen zou , kan geene te rug werkende kracht het)*
ben. Zal dan de Souvereine Natie geregtigd zijn om
den Vorst . . . . . ? Dit zijn vragen , zegt men , van at
te moeijelijken en teederen aard ! Hoe , zou men , dat
wij dit voorbeeld gebruiken , den mantel van den verra- .
dernitlosmgchue,tmordighegeen daarin verborgen is , ter aarde te doen vallen
Hoe , wij zouden de valsche beginsels niet tot in den
laatsten schuilhoek vervolgen , niet tot in de uiterste
gevolgtrekking mogen bestrijden , omdat eerst dan zon
worden gezien hetgeen er de gansche afschuwelijkheid
van bewijst ; omdat daar aan het einde zou staan
l'exemple terrible , waarvan de Heer de Secus in de 2e
Kamer gewag heeft gemaakt ! Hop , wij zouden niet

ss
•

•

aan het Licht inogen brengen dat die verantwoordelijkheid Gerlache op' den 2" .Maart 11. heeft gezegd , omtrent de
der Ministers , waarop tegenwoordig door inenig een aan- voordeelen die hij als noodzakelijke gevolgen der
gedrongen wordt , ult hetzelfde beginsel voortgevloeid is. Ministeriele verantwoordelijkheid beschouwt :
Alors
y aurait unite dans la marcIte du gouvernement ;
hetwelk in Frankrijk het gereede voorwendsel opgele- •
verd heeft om het hoofd van den wettigen Monarch , ) alors les ministres seraient d'accord entr'eux et
die niet meer verantwoordelijk was dan de Koning der ) avec eux-memes ; alors vows ne verriez plus un miNederlanden het zon zijn , het hoofd van een braven ) nistre vier ici sa responsabilite , tandis qu'un autre
en volklievenden Monarch , door de bloedmuts tot een ) dirait qu'il veut lien s'y soumettre pour les actes
offerhande geheiligd , door de straffende big des Sou-. ) qui le concernent personnellement. Vous ne verriez
• pas un tninistre conseiller au roi dans un rapport
vereinen Volks te doen vallen.
Ongelukkig het Land waar oniderwerpen van derge- ) public de ne pas proposer de lois sur l'instruction
lijken aard telkens en met zeker welgevallen op den • et un mois apres une commission nommie pour prevoorgrond worden geplaatst ; waar de partijzucht onop- ) parer les materiaux de la loi refuse'e.."
Doch wanneer
houdelijk delft in de grondslagen van Staatsregeling en dezelfde redenaar betoogt dat die verantwoordelijkheid
Maatschappij ; waar het onderzoek in ondermijning ont- tot het wezen van iederen Constitutionelen Staat behoort ,
aardt of wel tot voorbedachtellike ondermijning aange- op gronden welke net een' Monarchalen regeringsvorm
wend wordt. Maar ongelukkiger nog en nader bij het niet vereenigbaar zijn , dan vragen wij : kan en mag
verderf dat Land , waar , als zoodanige vraagstukken al zouden die voordeelen op geenerlei andere wijs
eenmaal te berde gebragt zijn , de Regering en de worden bereikt , de gansche Staatsregeling daaraan opwelgezinden zich aan de openlijke wederlegging van geofferd worden ? Nederland is geen Gemeenebest.
verderfelijke dwaalhegrippen onttrekken. Nooit zou In het Rijk der Nederlanden is , evenmin als te voren
het met den betreurenswaardigen invloed der valsche in de Republiek , eene Souvereine Natie bekend ; maar
Theorien in dit Rijk zoo ver zijn gekomen , indien wel een Souvereine Vorst , een Koning bij wien het
zij steeds met nadruk vooral daar waren tegengespro- hoogste gezag berust , en die eene Grondwet tot
ken , alwaar het stilzwijgen van het Gouvernement , rigtsnoer aangenomen heeft. 1n iederen Staat is een
near de meening van velen , voor toestemming geldt. hoogste gezag 't welk aan God alleen verantwoorOok in de Noordelijke Gewesten hebben verscheidene delijk is : met de verantwoordelijkheid aan menschelijk
stellingen uit deze Theorien ontleend en die , door gezag gaat het denkbeeld van hoogste gezag te niet . ,
verzachtenden toon en schitterenden eene beval- of liever het gaat over op hen aan wie de verantlige houding kunnen verkrijgen , eene zekere mate van woording afgelegd wordt. Dat gezag kan op onderpopulariteit. Hoe zou dit ook anders kunnen zijn ? scheidene wijs uitgeoefend , op onderscheidene wijs en
Door Dagbladen-lectuur of lectuur die daarmede gelijk- in verschillende mate getemperd worden : het is en
soortig kan worden geacht , hebben oppervlakkigheid en blijft in de Monarchie bij den Koning , in de Ariszelfsvertrouwen zich ook bier van het grootste gedeelte tocratie bij de Aanzienlijken , in de Democratic bij
des lezenden Publieks ineester gemaakt ; en zij die het Volk. Naar een ander kenmerk , zoolang men
aangaande het Staatsregt lets meer wenschen te wezen niet met benamingen speelt , zal vruchteloos worden
gaan zelden buiten den kring der laatste halve Eenw
gezocht. In dat hoogste gezag , in die zelfstandigheid
wier karakter steeds revolutionair is geweest. Voor en onafhankelijkheid is de grondslag der onverantwoorhet welzijn van bet Vaderland , hoe moeijelijk het delijkheid en onschendbaarheid gelegen. Ziedaar den
moge zijn , is het noodig dat aan die vooringenomen_ oorsprong van het regt : de waarborgen bestaan in de
heid , of liever aan die uitsluitende bekendheid met magt die men bezit en in het pligtgevoel hetgeen de
denkbeelden die reeds zoo veel ellende hebben ge- onderdanen behoort te bezielen. In eene Republiek ,
sticht , een einde worde' geinaakt , en dat de aandacht hoedanigen naain zij ook drage , kan de voornaamste
wederom op die eenvoudige
waarheden worde geves- lasthebber van het Volk , de eerste Amhtenaar , de
..__ •
fig , welke de vrer2:Pre geslachten tot ons hebben Voorzitter van het Uitvoerend Bewind , bij ovcreenovergebragt en waarop de ondervinding van alle tijden komst en fiche eene soort van onschendbaarheid bebet merk van innertijke waarde heeft gedrukt. Veel zitten dezelve kan dagelijks door een Decreet der

is er dat ortnerking verdient in hetgeen de Heer de

_Souvereine Natie , of van die zich in haar plants heeft
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geRteld , somtikls met volkomen regt , opgeheven wor- waarop zij de misdadige berekeningen hunner glorieden. Daarentegen , de onschendbaarheid van den Sou- dorst en baatzucht hebben gevestigd. Als het eentnaal
vereinen Monarch kan niet zonder Majesteit - schennis zoo ver is gekomen baat geene Wet , geene Staats1e minste aanranding ondergaan , orndat zij steunt op regeling meer ; de waarborgen van welvaart en rust
deszelfs onverantwoordelijke betrekking als Opperhoofd zijn dan alleen gelegen in de welberadene en onvan den Staat , die aan geen aardschen meester of last- wrikbare standvastigheid van het Gouvernement en in
gever is onderworpen. Maar wat nu , zoo die onschend- de gehoorzaamheid en trouw der bevolking. De agebare en onverantwoordelijke Monarch buiten de perken nadering of te rug keer van uitersten van dien Gard
treedt zijner bevoegdheid ; misbruik maakt van zijn kan , wanneer de geest der tijden en de omstatfdighegezag ; niemands regten eerbiedigt ; de onderdanen ver- den daaraan bevorderlijk zijn , door geene vefordenindrnkt en vertrapt ? Wij antwoorden dat zelfs in eene gen of instellingen op den dour worden tegengegaan.
volstrekte Alleenheersching de Godsdienst , de zeden , Andere middelen worden vereischt. Men beijvere
de gewoonten en herkoinsten van het Volk een dik- zich Godsdienstigheid en Vaderlandsliefde te kweeken ;
werf onwederstaanbaren invloed oefenen op den Vorst ; Volksdeugden , en daaronder de tot nu toe Nederlanddat ook voor het eigenbelang de liefde der onder- sche Volksdeugden van bedachtzaamheid , goede trouw
danen wenschelijk is ; dat , ten zij men een Aziatisch erkentelijkheid en gehechtheid aan het Stainhuis van.
D6spotismus bedoele , zeer vele zaken geheel onaf- eerbiedwaardige Vorsten , te bewaren en te versterhankelijk zijn van 's Vorsten willekeurige beschik- ken. Men beijvere zich eene leer , die het Staatsking , en dat er altijd velerlei middelen overig zijn gebouw ten val brengen zou , tegen te gaan en de
om , ook zonder wederkeerige schennis van de regten prediking derzelve worde , volgens betere wetten , door
van den Monarch , aan verregaande dwingelandij regt- regtvaardige gestrengheid , welke ten dien aanzien tot
inatigen tegenstand te bieden. 1)och waartoe , als er van de allereerste en voornaaiuste pligten eener Regering
eene behoorlijk ingerigte Monarchic wordt gesproken , behoort , zonder eenige bedenking achtervolgd. Men
dien Staatsvorm steeds met eene volstrekte Alleen- beijvere zich vooral — en moge deze belangrOke heersching verward ? Immers kan , ook waar slechts taak door Nederlandsche Staatslieden ninnner wedereen de Souvereiniteit voor zich en zijne Nazaten be- oni veronachtzaamd , niininer met flaauwheid of tea
zit , dat gezag for den wettelijken invloed der onhalve waargenotnen worden — nooit in de Vergadering
derscheidene Standen , door Staatsinstellingen van verder Staten - Generaal verderfelijke leerstellingen zonschillenden card , door deelgenootschap van het Volk der wederlegging of antwoord te laten : ook die
aan de Wetgeving , op eene voor den onderdaan vol- hoogstgevaarlijke stelling niet ,welke zoo menigmaal
komen geruststellende , ja zelfs voor de vastheid der in de 2e Kamer is vermeld : die wij thans opzetteljjk
Monarchic bedenkelijke wijs worden omschreven en
hebben bestreden en voorbedachtelijk , in den eigenlijodk in zeer enge grenzen beperkt. Daarenboven zoo- ken zin des woords , revolutionair hebben genoeind ,
danig is de stemming der tegenwoordige tijden dat dewijl zij strekt om het Souverein gezag in Nederland
wel een Despoot , ten gevolge eener omwenteling die te verplaatsen.
rust en orde , tot welken prijs ook , wenschelijk heeft
gemaakt , den lediggeworden Zetel met verbazende
gemakkelijkheid beklimt , maar dat geen wettige Monarch zich ligt tot Dwingeland op zou kunnen
werpen. Maar indien evenwel . . .. .. Dan zou de
De Heer van der Spiegel is overleden ; de Heer
overheersehing niet door , maar niettegenstaande de
Brugmans
door een , naar onze overtuiging , zeer inStaatsregeling gelukken. Trouwens dat zijn de kunstgrepen onzer scherpzinnige Theoristen. Als men hunne constitutioneel Besluit der 2de Kamer van het gevolg
eener wettig op hem uitgebragie keuze , tot nadeel van
buitensporigheden wederlegt , is het als of een tegenoversteld niterste aangeprezen worth ; en wanneer dat het Vaderland , verstoken ; de Heer .Fontein Verschujr is
middel faalt , dan werpen zij ultzonderingen , hoogst- zoo het schijnt buiten staat om in de eerstvolgendg
zoo belangrijke weken deel aan de beraadslagingen te
zeldzame en in den tegenwoordigen stand van zaken
nemen : zoodat waarschijnlijk drie , en indien er voor
naauwelijks denkbare uitzonderingen voor, tervvij1 men
den Heer van Hees kan worden bedankt , welligt vier
over het vaststellen van regels en het erkennen van
plaatsen door de Provinciale Staten van Holland zullen
beginselen spreekt. Wat ; zoo behoorde hun geantwoord te worden ; wat , indien in eene Repu- worden vervuld. Het ontbreekt ons aan plaats en gelebliek het Souvereine Volk een onafzienbare reeks genheid om thans in nadere ontwikkeling te treden ;
maar wij gelooven aan de goede zaak geen ondienst te
der afgrijsselijkste gruwelen begnat : wat vooral in
doen door , behalve den Heer Saooneveld , twee manners
eene Monarchic , wanneer eigenbelang , overdrijving
die niet solliciteren , te noemen : Mr. van Assert , Hoogeerzucht en dweeperij zich van opgeruide Volksdriften
leeraar te Leijden en Mr. Junius van Reinert , Advocaatbedienen , orn den waren geest der Staatsregeling
Generaal bij het Hoog-Geregtshof te 's Gravenhage.
to verbannen ; om den Monarch van alien kracht
en invloed te berooven ; orn hem de liefde der ingezetenen , ook wanneer hij die verdiend en verworven
beeft , door schandelijke kunstenarijen wederom te ont;ukken ; om het Vaderland in jainnieren te storten ,
-
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De Regethig, zeiden *lj in het vorige Notnmer
meet itooit buigen voor eene partij ; en zij bevindt zich
ook nu hog niet in omstandigheden van zoodanigen aard
dat zij , om de Grondwet te beschermen zich boven de
Grondwet zou behoeven te verheffen.
Het is miet te ontkennen dat de toestand van het
Gouvernem.ent moeijelijk is ; doch er is een middel om
die moeijelijkheden te overwinnen. Geenerlei besluiteloosheld of uitstel komt daaromtrent te pas ; want met
'gegronde verwachting van eenig goed gevolg kan geen
middel btfiten dat aangewend worden. Dit eenige middel is piigtmatig en eenvoudig; het is : regeren overWel is
tenkontstig den waren geest der Constitutie.
**Jar de nitdrukkingen der Grondwet laten aan iedere
uitlegging oVervloedige ruimte , en hare meeste bepalingen zondett , in het afgetrokkene beschouwd , getnakkelt* e'en geheel anderen zin kunnen bekomen dan dien
tij Ontworpen zijn geworden maar het oogmerk
:(16t zamenstelling ligt niet in het duister ; en , wanneer
men die wet ten grondslage Iegt eener zuivere Demotratie , dan is het ter wederlegging genoeg op de welbe-kende Geschiedenis onzer eigene tijden te verwijzen.
Nederlands Constitutie is Monarchaal. Zij is me&
eehe poging geweest tot vereeniging van den voormaligen stand van zaken met de denkbeelden welke in de
laatste tijden grooten opgang hadden gemaakt deze
denkbeelden , bedWongen door de kracht van het eenhoofdige gezag , zouden eene strekking naar verbetering in plaatg van naar omkeering , verkrijgen. Wat
is er gebeurd de Volkeren waren voor deze proefne*ming niet rijp ; de zuurdeessein der Fransehe wijsbegeerte werkte nog voort. Overal waar de Vorsten ,

. meer ingenomen met de Theorie dan gedachtig aan
de ttisem§taniiigheden

-

door de indrukken van het

.00gentlyiik bedwelMA en op de voortduring derzelve ge-

te plotseling en te veel ifivloed aan het Volk te
weinig kracht aan den Troon hadden gegeven daar

moesten de revolutionaire beginsels , die men zeer ten
onregte met republikeinscke beginsels verwart , spoedig
op nieuw de overhand hebben. Door de vreesselijke
herinneringen aan de onderscheidene soorten van dwingelandij , die zich opgevolgd hadden van het begin der
omwenteling of , werden gevaarlijke leerstellingen voor
een' korten tijd onderdrukt : doch het gelukte weldra ,
wat geleidelijke ontwikkeling dier leerstellingen was ,
als toevallig misbruik te doen beschouwen; de naderende Anarchie verschool zich wederom achter de beeldtenissen van vrijheid en regt. In plaats dat de Monarchie
zich van de revolutie zou hebben meester gemaakt ,
maakt de revolutie zich wederom meester van de
Monarchie.
Thans onderzoeken wij niet , in hoe verve ook onze
Regering veel behouden of langzamerhand weder overgenomen heeft , dat eigenlijk voor altijd buiten eene
wettige Monarchie had moeten worden verbannen ; en
hoe zij tevens , hetgeen met de eerste dwaling in
naauwer verband staat dan men gewoonlijk veronderstelt , ingenomen met vrijgezinde of Liberale beginsels
haar eigen natuur en wezen te dikwerf heeft tegengewerkt. Zij onderzoeke dit zelf; en , indien zij in der
daad van de hoofddenkbeelden , naar welke het Nederlandsche Staatsgebouw opgetrokken werd , in sommige opzigten afgeweken is , dan is het nu , daar de ondervinding het gevaarlijke van die afwijking leert
pligt en voorzeker ook tijd , op dit oogenblik nog
tijd , tot die hoofddenkbeelden weder to keeren en
dezelve als onbedriegelOken leiddraad te kiezen.

De uitkomst van dit onderzoek is voor ons tegenwoordig doel vrij onverschillig. Immers gesteld dat
de Regering steeds in het oog heeft gehouden , dat
in elke Monarchie het eenhoofdige gezag altijd het
hoogste gezag blip; en dat , noch om aan gevreesde
Volksmenners to behagen noch ook om aan de Administratie meerdere kracht te verleenen , revolutio-
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beginsels of revolutionaire vormen toegelaten
mogen worden , ook dan heeft zij dit veel te weinig
aan den dag gelegd : ook dan heeft zij nog iets anders te verrigten , dan eenvoudig het ingeslagen spoor
te vervolgen.
Zij moet REGEREN overeenkomstig de Constitutie.
Naar onze meening heeft zij tot nu toe veel te uitsluitend geadministreerd ; en zij is , terwijl zij geen
gebruik maakte van hare wezenlijke regten , in het
administreren misschien verder gegaan dan met regt
of belang van het Monarchaal gezag overeen zou
kunnen worden gebragt. Het is de bestemming niet
van eenig Gouvernement , hetwelk geen uitvloeisel der
Volks-Souvereiniteit . is , enkel te administreren en zich
tot eene bloot Uitvoerende Magt , hoe krachtig die ook
in haar werkkring moge zijn , te verlagen. Hooger
is deszelfs plaats en meer edel is zijne roeping. Het moet
staan aan het hoofd van eene zich zelve ontwikkelende
Natie ; de openbare meening niet volgen , maar haar
onderzoeken , vonrgaan , besturen , des noods tegenwerken en bedwingen. Het moet zich , daar het overeenkomstig , niet met het voorbijgaande Volksgevoelen ,
tnaar met den blijvenden Volksgeest regeert , een' duurzamen en heilrijken invloed op dien Volksgeest verschaffen. Het schroomt niet aan den Burgerzin levendigheid bij te zetten , omdat het die , waar zij in
uitgelatenheid ontaardt , door zedelijke kracht gemakkelijk beteugelen kan. Tot bereiking van dat heerlijke
doel moet niet de Monarch zelf en alleen de algemeene
bestuurder zijn van het Rijk , hij moet het hoofd wezen van een Monarchaal Gouvernement. Hij moet
zich met schrandere , kundige , vooral ook Godsdienstige en brave menschen omringen. Hij moet zelfwerkende Ambtenaren hebben. Dan eerst kan ten aanzien
der gansche Regering hoogachting en vertrouwen ontstaan : zoo lang die gevoelens zich bepalen bij den
Vorst , wiens werkzaamheid altijd door de zeer enge
grenzen der menschelijkheid is beperkt , zal de wezenIjke kracht der Regering , wanneer haar ontwikkeling
het meest wordt vereischt , zeer weinig beteekenende
zijn. Eerst wanneer in hooge en lagere kringen de
behandeling van ieder vak zoo veel mogelijk geheel
aan dengenen wordt overgelaten , welke door het oordeel van hen , die zelve daarin uitnemende kundigheden • bezitten , als • de kundigste aangemerkt wordt ;
eerst wanneer ieder voorname Staats-Ambtenaar zeif de
zaken , die hij het beste verstiat , gelijk • hem het
besti voorkomt ; bepalen en regelen kan , en op zijne
'mire

.

.

beurt die personen onder zich gebruikt welke hij als
de meest geschikten beschouwt : eerst dan smelt als
het ware het ligchaam der Ambtenaren met de Natie
in een ; eerst dan heeft de Regering niet slechts het
regt en de bestemming , maar ook de middelen om de
waardige leidsvrouw te zijn van het gansche Volk en
hetzelve met vasten tred op het pad van welvaart en
roem te doen gaan. Tot nu toe heeft men van den Staat
te veel een kunstig weefsel gemaakt, welks uiterste
draden in de handen van den Monarch worden ge•
legd. Men heeft te veel de Regering als bestierderesse der groote Staats-machine , als het hoofd der
administratie doen werken ; met voorbijzage der gewigtigste en edelste bestemming van ieder Gouvernement ; die in het toezigt op de ontwikkeling en het
gebruik der Nationale krachten , in het regeren bestaat.
Elke Regering behoort beginsels te hebben , die te
openbaren en in alles op den voorgrond te . zetten ; een
plan daarop te bouwen en hetzelve met eenheid en
nadruk ten uitvoer te leggen. Die beginsels moeten uit
den aard van het Gouvernement zijn ontleend. Eene
Regering wier beginselen strijden tegen haar eigene
natuur , bevordert haar eigen verderf. Eene Regering
die geene beginselen heeft , is blootgesteld om zelve
door den overweldigenden invloed eener plotseling oprijzende partij medegesleept te worden. Eene Regering
die beginselen heeft , maar de energie niet bezit om ze
behoorlijk te doen gelden , kan geenszins het standpunt bereiken waarop zij zich , door innerlijke waarde
alleen , een blijvend overwigt in de Nationale Vertegenwoordiging en in de Natie zelve verschaft.
Daarom is er in dit Constitutionele Koningrijk
slechts een middel , om aan die bestemming met waardigheid te voldoen regeren overeenkomstig Monarchale beginsels ; gedachtig , dat zij door eene Constitutie een bepaalde rigting en een beperkten werkkring
hebben verkregen ; vooral ook gedachtig dat hetgeen
Monarchaal is , de grondslag en de levensader is van
dezen Staat. Laten er Aristocratische en Demoeratische instellingen in opgenomen worden : het geheel
moet desniettemin de kenmerken der Monarchie behouden. Wat Monarchaal is , geve aan het geheel
eenheid en toon ; zoo het anderdrukt en overweldigd
wordt , geraakt men ongemerkt in een anderen Staat :
het onderscheid zal spoedig welligt te last en op
eene duidelijke wijs worden gevoeld. Het gezag van
den Vorst blijve beperkt maar geenerlei gezag worde

boven het zijne geplaatst. Nooit kan eene Monarchale
Regering deze waarheden miskennen , zonder zich
ongeluk en ondergang voor te bereiden.
Doch zijn de omstandigheden thans niet buitenge•
woon ; en zou het uit dien hoofde niet dienstig wezen
reeds nu zich van dat meer krachtige middel , hetwelk de Factie zelve aangeraden heeft , te bedienen
Maatregelen van dien aard achten wij niet raadzaam ,
zoo lang er geene volstrekte noodzakelijkheid bestaat:
dat deze reeds aanwezig is , daarvan zijn wij in geenen deele overtuigd. Niet als of er geene dan gewone middelen moesten aangewend worden : maar ,
als de Regering onze Staatsregeling verdedigt ,
ze in 1815 overeenkomstig den geest des tijds is
ontworpen ; als een Monarchaal , eensgezind en krachtvol Ministerie die Monarchale beginsels — aan Democratische bestanddeelen der Constitutie wordt tegenwoordig, ook zonder herinnering , overvloedig gedacht —
die miskende monarchale beginsels , volgens een wel
overlegd plan en ondersteund door den onverzettelik
ken wil van een' verlichten Monarch , eindelijk als
den grondslag van alle de handelingen van het Gouvernement openbaart ; als de Regering , nu de 2e Kamer
zich meer en meer boven den Koning schijnt te verheffen ,
het voornemen om niet langer eene zoo verregaande
afwijking van de Grondwet te gedogen , niet slechts
bezit , maar ook openbaart ; regtstreeks en nadrukkelijk ,
inzonderheid aan die 2.: Kamer , hetzij door vaderlandlievende , onvertsaagde en uitdrukkelijk daartoe gemagtigde Ministers , hetzij op eene andere wijs openbaart ; als dus de Nederlandsche regering in dit beslissende oogenblik de waardige houding verkrijgt ,
welke alleen redding zonder binnenlandsche onlusten
aanbrengen kan , en alleen voor het roemrijke Huis van
Oranje en voor het Hoofd des edelaardigen Nederlandschen yolks betamelijk is : dan durven wij voorspellen dat zelfs nu , schoon deze middelen veel vroeger en altijd in het werk hadden moeten worden gesteld , de meerderheid der 2e Kamer het Gouvernement
zal ondersteunen. Niet weinige Zuid•Nederlandsche
leden , die thans eke lijn trekken met de tegenpartij , zouden zich zoo gaarne aan die onteerende en inzonderheid voor hunne Gewesten onheilspellende vereeniging
onttrekken ; doch , al is het dat zij meerdere zelfstandigheid en kracht aan den dag behoorden te leggen , het Gouvernement althans kan hun die wankel.moedigheid niet verwijten , zoolang het geenerlei pogingen doet om zich zelf en den waggelenden Staat

te beschermen. Men geve hun , men geve den welgezinden in de Zuidelijke Gewesten een ander uitzigt , dan om als nuttelooze offers hunner trouw aan
den werkzamen haat van een' magtigen aanhang overgeleverd te worden.
Hetgeen wij door regeren uitgedrukt hebben , is
vooral thans noodzakelijk. Werkeloos te zijn , is
het zekere middel om magteloos te worden. Even
afkeerig van eenige strekking naar een niet bereikbaar Despotismus , als van alle verdere toenadering tot
de Anarchie , welke ten aanzien der drukpers reeds
in de Wetgeving doorgedrongen is , toone men te
weten wat het ook overeenkomstig de Nederlandsche
Grondwet is Regering te zijn. Doch zou men omtrent
die meerderheid genoegzame zekerheid hebben ?
Volkomen zeker kan men daarvan niet zijn ; maar
wel , dat , zoo het Gouvernement geenerlei kracht-ontwikkeling beproeft , de begrooting zal worden verworpen ; de transitoire Wet , of de gewijzigde begrooting zal worden verworpen ; de belasting na 1829,
in een groot deel des Rijks niet , ook niet op bevel
van regtbank of administrative magt , zal worden betaald ; dat men zich alsdan vruchteloos wenden zal tot
het welgezinde deel der bevolking , hetwelk niet in
staat is om in de valschelijk voorgestelde en nooit
behoorlijk verdedigde beginsels , waartoe dan eindelijk de toevlugt zal worden genomen , eensklaps
waarheid en refit te erkennen ; en dat men zich met
bitter zelfsverwijt zal beklagen , de gelegenheid , one
zoo vele weldenkenden als kern der gansche bevolking te scharen om den Nederlandschen Troon , op
eene onverklaarbare wijs te hebben verzuimd. Vreemde Mogendheden hebben belang bij onze rust ; wij
weten het , maar wij weten tevens dat gewapende tusschenkomst een noodzakelijk , doch een zeer groot
onheil zon zijn , welks voor het Vaderland nadeelige
gevolgen, al behoeft men geenerlei bekommernis omtrent
de uitkomst te voeden , onberekenbaar zouden zijn. De
Regering steune op eigene kracht. Help u ! God en onder
Gods zegen ,00k de Natie zal u helpen. De Edel- Mogende Heeren zullen gedachtig zijn dat er tusschen Nobles en
Puissans een voegwoordje staat : dat , zoo de Grondwet
door het gedrag der Tweede Kamer niet geschonden
ivierd , maar vernietigd , het Nederlandsche Volk , —
niet het hier en daar opgeruide gepeupel — het Nederlandsche Volk tusschen den Koning en de Factie uitspraak zon doen ; en dat de Vorst door hun eigen
gedrag op het regte standpunt zou worden geplaatst ,
oin met zijne Bondgenooten ernstig te onderzoeken
van hoedanige Constitutie het Tractaat van Louden
aan de Nededanden ten waarborg verstrekt.
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De Provinciale Staten van Holland zijn bijeen geroe-

eene Monarchale Constitutie de in dit Rijk vastgestelde

pen tegen den 4 December. Welligt vier plaatsen

en ook door de Provinciale Staten bezworene Staatsre-

zeicien wij , moetenworden vervuld ; nog meenen wij

geling is , dan zijn het Monarchale beginsels waartan

ons te mogen vleijen dat de lieer Fontein-Verschuir

evenzeer die kiest als die wordt gekozen , doordrongen

voor wien het volstrekt onmogelijk Schijnt aan de op behoort te zijn. Monarchale begthsels ! Naauwelijks
handen zijnde gewigtige beraadslagingen tied te neinen

zigt men dit woord , of menigeen ziet AlleenheersChing

zich de pligtmatige opoffering getroosten zal eener
trekking, waarin hij thans niet alleen geenerlei nut ,
inaar ten gevolge zijner gedwongene afwezigheid zed

in het verschiet en een Slag , hutirling en baatzuchti-

veel nadeel zou doen.
De gevoelens omtrent de Verkiezingen VersChillen ,
naarmate van het oogpunt waaruit men de Tweede Kamer beschouwt. Geen wonder dus zoo men niet zelden

tegen de ultra-Liberale leer : niet gelijk ze naar willei
keur en Despotismus den toegang gemakkelijk makett
maar gelijk zij in den geest onzer welbegrepene
wet opgesloten , het vereenigingspunt van Republikei-

beweert , of uitsluiting van elk die eenigerlei betrekking heeft tot het Gouvernement , of dat er meer kooplieden en groote fabrijkanten zitting moeten hebben ; of

nen en Koningsgezindett zijn ; gelijk zij vroeger in ons
Gemeenebest , zonder de ontwikkeling der Natie te beletten , haar tegen partijzucht behoed zouden hebben

gen huichelaar in dengenen -die het gebruikt. Monarchale beginsels ! Zij alleen handhaven de vrijheid

nog

ge-

dat voorstanders van onderscheidene gevoelens aanwezig

gelijk zij in 1813 en 1815 aangenomen zijn. Zij

behooren te zijn , opdat de waarheid door tegenspraak

bieden de opoffering niet van persoonlijk gevoelen aan
het persoonlijke en veranderde gm-belch van den Vorst :
zoodat men btnnen twee dagen zich vereenigt net twee
geheel strijdige wetten ; — zij sluiten de Oppositie
eveninin uit , en laten het Volk niet over aan eigehdunkelijke beschikking. De verdediger der Monarehie
wil eenheid en onafhankelijkheid in den Staat , omdat
verdeeling en onafhankelijkheid tweedragt en WO
veroorzaken moet ; doch die Monarchie acht hij de beste
waarin , zonder miskenning van het eenhoddig gezag , de
mogelijkheid van onderdrukking zooveel doenlijk Weggenomen is. iiij den eerbied die een onderdaan betaamt
voegt hij die vrijmoedigheid en • zelfstandigheid , welke
ook waar het aan den Vorst ongevallig iriogt zijn , voor
de regten en belangen der Kroon naar eigen overtuiging zorgt. Hij bestrijdt iederen maatregel dien beklagenswaardige wankelmoedigheid aangeraden heeft ,
en onder alle de aanvallen tegen den TroOn is er
geene die hij gevaarlijker acht , clan wanneer een
valsch Liberalismus de levensbron zelve der Monarchie
ver iftigen wil.
W aartoe in deze Oogenblikken 6Ver den kin
van sommige uitdrukkingen der Grondwet getwise
Iedereen ziet dat het - out geen betamelijken waarwaarborg tegen de willekeur van den Vorst , om geen
herStel va i regtmatige grieveh is te doen ; maar oni
bedoelingen te bereiken , onvereenigbaar met onze
Staatsregeling , met Maatschappelijke orde , met de
vrijheid van de Protestantsche gevoelens , met
de
eigenaardigheid van het Nederlandsche Volk. Is itet
dan voor weidenkend-en tijd oat te twister r over het
mindere of meerdere van een wettig en noodzakelijk
gezag welks vernietiging wordt bedoeld , en hetgeen
naauwelijks stet* genoeg schijnt om den aanval te
woderstaan ? Zou men zich niet liever aan- een aloeten sluiten o n i met vereenigde kracht dat gedeelte
der Constitutie Mans te beschermen , hetwelk than:
het meesst verd-ediging hehoeft

in het licht worde gesteld. Men merke evenwel op ,
dat de verwijdering van alien die meer dan gewone
gehechtheid betoonen aan het wettige gezag , zamenhangt
met het stelsel om afscheiding en botsing , in plaats
van vereeniging , tusschen de onderscheidene deelen van
den Staat te bewerken ; dat ook Godsdienst en Wetenichappen , maar niet volstrekt clOor Godsdienst-leeraars
en geleerden , verdedigd moeten worden en dat verschil van meeningen hocgstnoodlottig is ten aanzien van
taken , waaromtrent Staatsregeling of mensCheliSk gevoel
geene betwijfeling gedoogt.
Naarmate onze GrondWet minder dan andete sConsti-

-

ttitien waarborgen tegen eene min goede keute bezit ,
behooren de Kiezers met ernstiger a
. ngstvalligheid te
zorgen , dat de VertegertwoordigerS der Natie brave en
Godsdienstige "menschen zijn : want braaf held en Godsdienstigheid zijn de grondslagen van Nationaal geluk :
dat zij eene meer dan gewone mate van gezond verqtand kennis van Wetgeving en Staatshuishoudkunde en
vooral vaste beginsels omtrent het Nederlandsche Staats-

regt bezitten. Als toevoegsel bij dit alles , is ook welsprekendheid eene onwaardeerbare gave ; gelijk het antlers meestal eene leniging is van het kwaad , als het
nieuwe lid de geschiktheid tot aanbeteling van zijn
gevoelen mist.
Doch welhe zijn de beginsels die men in leder lid
der Hooge St cats -Vergadering vorderen moet ? die , Welke
de grondslagen. der Staatsiegeling zijn. En indien nu
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ONGENOEGZAAMHEID ONZER WETGEVING OIVITRENT DE
MISDRIJVEN DOOR DE DRUKPERS BEGAAN.

Derde en laatste Artihel.
De Heer de Gerlache dacht zeker de hoogste lofspraak aan de Wet van 16 Mei 11. toe te voegen , toen
hij bij de beraadslaging over dezelve heeft gezegd :

Queue que soit in succeptibilite de certain: fonctionnaires de l'ordre judiciaire ou administratif ,
elle ne trouvera pas plus de • garantie dans la loi
Wij
gue Dieu , le r oi et les itats-gene'raux.
voor ons vinden in die bewoordingen juist uitgedrukt hetgeen wij beweeren : dat de thans bestaande
wetgeving ten dien opzigte ongenoegzaam is en ongrondwettig. Hetgeen de reden , de orde der maatschappij ; hetgeen de Grondwet van het Rijk beveelt
tegen schennis te behoeden , dat alles is , volgens het
getuigenis van dien Vertegenwoordiger zelve zohder
yaarborg buiten de wet geplaatst, overgelaten aan
schendigen moedwil. Deze regtelooze toestand , wat is
zij anders dan losbandigheid ; en deszelfs erkenning ,
wat anders dan de huldiging der regeringloosheid ?
Wij hebben reeds vroeger getoond , dat het Opperhoofd
van den Staat geenszins gewaarborgd is tegen de krenking
yan deszelfs onschendbaarheid; wij zullen , hierin de aanwijzing van den Heer de Gerlache veilig kunnende
volgen , bevinden dat de bestaande wetgeving nog andere regten der maatschappij buiten de bescherming
laat , die zij , vooral tegen het inisbruik der drukpers
zoo zeer behoeven.
Wij laten de uitdrukking : gue Dieu ne trouve pa:
de garantie dans la loi , voor rekening van dien Heer;
;mar wij vragen of er sets heiliger , sets eerbiedwaardiger wordt gevonden dan de Godsdienst ? En of
zij die den grondslag , die den band uitmaakt van
alle Ilaatschappijen ; die in Nederland bovenal steeds

is geeerbiedigd , en door onze voorvaderen als 't ware
met de vrijheid werd vereenzelvigd , aan al de buitensporige aanvallen van ongeloof en spotzueht behoorde
bloot gegeven te zijn ? De Grondwet bevat een afzon derlijk hoofdstuk over de Godsdienst : een genoezaam
bewijs van de waarde welke zij aan dezen grondzuil
van den Staat hecht : zij belooft daarin bescherming aan
elke Godsdienstige gezindheid ; en echter wanneer wij
de wetsbepalingen naslaan waarin het gebruik van het
voor de Godsdienst zoo gevaarlijke wapen aan regtmatige beperkingen moest zijn onderworpen , dan zoeken wij
te vergeefs naar eene bepaling welke de Godsdienst
tegen besehitnping en verguizing beveiligt.
Wij willen het onderzoek over onderwerpen die tot de
Godsdienst betrekking hebben geenszins heperken ; veel
minder nog de beslissing van den regter inroepen over geschillen, welke alleen in de Kerk of in de scholen der Godgeleerdheid kunnen worden uitgemaakt. Wij wenschen
niet door strafwetten iemand te weerhouden van het aankleven van eigene begrippen over de heiligste aangelegenheden : de Hemel verhoede dat dit in de gedachte inoge komen, hetzij aan ons , hetzij aan den thans vrijgezinden Heer
de Gerlache Maar het is geheel lets anders , de aanranding
te bestraffen van hetgeen tot nog toe in elke beschaafde en
Christelijke maatschappij als heiligdom , als eenige steun ,
als bron van wezenlijke beschaving aangemerkt is. Na overweging van alle de redenen , waarmede men tracht te
bewijzen dat de vrijheid van Godsdienstige begrippen
daardoor zou worden beperkt , kunnen wij ons moeijelijk overtuigen dat zij die dus spreken het ernstig meenen.
Zoo lang er onderscheid is tusschen niets te gelooven en
echt godsdienstigen zin ; zoo lang niet bewezen is dat zelfs
de vrijheid tot het eerste niet noodzakelijk behoeft gepaard
te gaan met bespotting van het heiligste en hoogste Wezen en van de wijze , waarop Het door de onderscheidene
rvezindheden wordt vereerd : zoo lang meenen wij vrijheid te hebben alle die redenen als drogredenen te
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besch~n,ven ; lOt> lang ~nHen \vij het dalr\100r honden k\\'aarlaard ige bespotting, welken men in alle geschrifdat het regt der tnaatsehappU \vordt gêkrenkt, \vanneêr ten en redeneringen der factie ziet heerschen: VaR
de drukpers zich niet ontziet de verhevenste waarheden daar dat los rukken van alle banden die de maatschapvan de Godsrl ienst Inet bitteren spot te vervolgen en, pij en hare dienaren aan een hechten, en die niet kun~~Jij'{ ook in het Rijk der Nederlanden te veel is ge- nen worden verbroken zonder alle denkbeeld van den
schietl _ de vergiftigde en verpestende zaden van ongeloof Staat te vernietigen.
De invloed . dezer verderfelij f{e stellingen is zelfs
en zedeloosheid te verspreiden.
La 8usceptibilité de certainl fO'llctionnairel de l'or.. tot in de w~tgeving doorgedrongen. Onder den
dre Je'lediciaire Ole adl1linisl1·atif IJle trou'Vera pas de schijn va,n- te beletten dat eene kwalijk geplaat-

Wie zou voor eene k\va1ijk geplaatste gevoeligheid der alnbtenaren den \vaarborg der
straffende geregtigheîd in willen roepen 1. "ril althans hegeeren dit geenszins: 'vU verlangen veeleer dat de hande'Ol ingen der openbare Jnagten aan de beoordeeling van,het
algemeen niet worden onttrokken, en ,vij ontveinzen niet
ctat het hier eenigzins .moeijelijk is de grenslijn tusgchen schuift en onschuld te trekken. Maar het kan
de bedoeling der Grond\vet niet zijn dat deze beoordeeling in een \verktuig' "rorde herschapen om alle
gezag in de maatschappij -om ver te \verpen. Dan is het
niet Illeer de gevoeligheid van eenig ambtenaar J die
achter de beschcfllling der wet zoude kunnen schuilen;
maar de rust en zekerheid van den Staat, \veJke,
londe.. die bescherJlling, niet meer kan gehandhaafd
\vorden.
Van al de revolutionaire denkbeelden die de factie
langs alle 'vegen heeft verspreid, zijn' er weinigen
aan ,velker algelneenlnaking zij zich meer heeft laten
gelegen liggen d~n aan dit: dat het Volk en de Regering twee geheel onderscheidene en van' elkander afgezonderde magten zijn; dat elke Regering, als buiten
het Volk geplaatst, er steeds op uit is om het VoII,
te verdrukken, deszelfs middelen uit te putten en
het te misleiden; dat dus het Volk steeds wantrou\vende jegens het Bestuur wezen moet; in één \voord,
dat eene soort van gestadige vijandschap alleen in staat
is ~In het noodzakelijk evenwigt tusschen de aanmatigingen der Regering en de regten en vrijheden des
Volks te bewaren. liet is ongelooflijk, hoe vele heil10o'Ze gevQJgen uit dit ééne dwaalbegrip reeds zÜ n
voortgesproten en nog dagelijks rijpen. Voorzeker n'jet
het _geringste is dit, dat men den oorsprong van alle
ambtelijke betrekkingen, vooral van diegenen "relke
tot het AlgeIneen Bestuur in aanra'king stonden, h~eft
nlisl{end en verac'ht. Van daar ,niet eene ern.stige. doch
gematigde beoordeeling der handelingen van het openbaar gezag, niet {-ene bescheidene aan\vU zing van deszelfs d\valingen; Jllaar de toon van beschiulping, van

garalllie dalls la lol.

ste gevoeligheid van zekere ambtenare~ de. hescherIning der wetten zoude kunnen inroepen, en het regt
van openbare beoordeeling van derzelver handelingen verijdelen, heeft men 'hen overgegeven aan de
Inoed\villige verguizing en beJeediging, voor welke
de drukpers een zoo gereed luidde! aan de hand: biedt;
men heeft hun tegen de pijlen van den laster gee~ ander \yapen verlèend, dan hetgeen aan elk particulier
hU de straf\vet is toegedeeld.
Het is bekend, hoe bij de discussien oVer de Wet van
16 Mei 11. onderscheidene redenaars dit kwaad als
Inet den vinger hebben aange\vezen. De Heer Geel.
hand J)ellafaille, in de avondzitting van den ·25 Ap~il;,.
met scherpe trekken den heilIoozen nasleep van de
losbandigheid en het misbruik der dl'ukpers afschetsende , riep '"te regt ten opzigte der ambtenaren uit:
" Waar is de man .die zij ne ,vaardigheid gevoelt, welk·è
"zich aan zulk een staat van slavernij zoude willen
" onder\verpen !" Niet minder krachtig hebben zich
toen de Ileeren }fochema, S-{jphenl en anderen over
de zaak uitgelaten; en wij Illogen onze lezers naa'r
huonne 'redevoeringen vemijzetl, welke door de StaatsCourant zijn medegedeeld.
Doch wat stelt lnen nu tegen deze redeneoringen
over? Hoor den Heer de StliBsart: er. is geene
reden om aan eenen ambtenaarèen privilegie te geve~ ;
!' on 'Ile tJoit aUCUl~ motif áe privilège en la fave1lro : '"ia

vie de r ltomme public, plus connue gue celle de ·(hom.
me privé, lui fournit de~ alltêcéden,~ po/er c:(Jnf~1'
dre la CalO'Dlnie, et Ie place, sous ce rapport, minI
'letle posi/ion plus saii.ifai~tlte.
Nog eens,: hetgeJdt
hier geen privilegie van eenig Rlnbtenaar ~ het is
het regt der maatschappij het\v~lk beschemling eischt.
Doch de geheele ~edenering draagt de g~\vone· blijken
van oppervlak'kigheid, wel~e d~zen redenaar eigen
schijnt: het zijn ofraa\je gezegden, _ die °op de °tribuD.e i
in eene fabel, of oo'~ \vel, in een omgekeerd~n z(n , ::jn
eene aanspraak aan Napoleon goed Inogen klinken,
Inaar \veinig licht 'bijzetten aan het PU'Qt Ï'n geschil.
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Kan men wel lets beters zeggen van hetgeen ee 1 leer zeggen : loin de croire la presse periodique aussi danin nog weer blinkenden Stijl , in de zittin ,1 o-eremse , que quelques membres out paru le su oser
van den 27 April in het midden bragt ? Si la vie Lou hij nog willen verdedigen de stelling :
Lee

Le Hon

privie des citoyens est un agile inviolable, la vie publigue des magistrate, les actes , les relations , les resullats et l'influence dont elle se compose , appartiennent aux investigations et a la censure de sous.
("est la une virile , qui , arrivee jusgu'a nos esprit* ,
a besoin de pene'trer dans nos moeurs. Ses inconve'•
a
miens pratiques pour les amourpropres diminueront
la
tnesure que s'affirmira et surtout que lexercera
liberte de la presse. Zoo het bijzonder levee der burgers
eene onschendbare vrijplaats moet wezen , de eer van den
magistraat behoeft en behoort niet aan gestadige aanvall en
Moot te staan. Onderzoek en censureer de handelingen
van denzelven zoo veel gij wilt , wanneer gij u daartoe
.geroepen voelt; maar eerbiedig zijn eer zoo veel ais
die van elk anderen burger , ja meer nog indien het mogelijk was , omdat de maatschappij hem met gezag
heeft bekleed` , en dit gezag voornamelijk steunen moet
op- eene openbare achting , die ook door onverdiende
verguizing kan worden verzwakt en vernietigd. De
wensch van den Heer Le Hon is vervuld. De openbare schrijvers hebben gretig de zeden aangenomen ,
welke deze spreker gaarne algemeen doorgedrongen zag.
Men heeft den geessel der censuur niet gespaard ; en
wij zijn reeds zoo ver in onze constitutionele beschaving
gevorderd dal , ambtenaar to heeten en aan de openbare minachting te worden prijs gegeven bijna , althans in een gedeelte van Nederland , gelijkluidend is.
_ De Heer van Crombrugghe heeft, fangs eenen anderen
weg , de zaak een schijn trachten te .even. Volgens
den Courier des Pays - Bas, ion dit lid der StatenGeneraal, in de Vergadering van den 25 April , onder
,anderen gezegd hebben : La censure des acies de l'ait-

toriii sera souvent acerbe ve'he'mente, illjuste ; mais
le mal trouvera son remede a 14 source mine gni le
•ij hebben dunks ons , de gelegenbeid geproduit.
hed ore de ondervinding te raadplegen ; doch zijn daardoor
niet gerust gesteld onatrent ile waarheid van deze en soortgelijke algemeene gezegden. Met ver-trouwen vragen wij
aan elk onbevooroordeeld lezer , of het niet eene we.zenlijke drogreden is te beweren., dat het ,kwaad , hetwelk door de. drukpers wordt gesticht , in de drukpers
zelve het tegengif yin& ? Dan behoortien de dagbladen
. welke de beschuldiging plaatsen, .tevens de verdediging
op te nemen ; dan behoorde de biiliikheifl zoo algemeen
zijn ,...dat de bladen -waarin het gedrag der Regering wordt geregtvaardigd , ,even zeer ols , die welke
haar aanvallen werden geraadpleegt1 ; Alan hehoorden er
Beene voorbeeldert to bestaan dat men nienwspapieren
op openlijke plaatsen heeft verbrand of op andere wijzen nog dagelijks vernietigt , alleen omdat zij andere
bc'ginsels - vet kondigen dan men gaarne algemeen zap,verspreid dan behoorden gedienuige geestelijken zich
to onthouden . om den Vaderlander,' den Standaard van
itlaanderen , den Catkoligue , enz. - alleen ter lezing aan
hunne geloovige kudde aan te prijzen , en daarentegen
het dobrdringeti van anderen door bun vermogenden
"invloed met alle magt to beletten. Zou overigens gemelde spreker het nog durven verantwoorden , hetgeen
hij op het boven aangehaalde liet volgen : les exces
-

-

de la liberte de la presse ne peuvent jr mais donner
lieu a des desordres. Zou hij nog op dit oogenblik

journaux n'ont d'infuence que quand ifs disent ce pee
tout le monde pense. Quand its prgfessent des opinions exagere'es ou fausses , ifs soul desavoues ?

Hoe veel ware hier bij te voegen , indien men voiledig wilde aantoonen dat de tegenwoordige wetgeving,
welke de znisbruiken der drukpers behoorde to beteugelen verre is van aan dat oogmerk te voldoen ; verre
dus ook van die verantwoordelijkheid te handhaven ,
die de Grondwet des Rijks zoo naauw met de vrijheid
der drukpers heeft vereenigd. Het openlijh , snits
niet rev:treas., prediken van oproer is daarbij , door
de niet toevallige , maar wel overdachte opneming van
het woord directement gewettigd : de straffen zijn te
gering om ecnigen invloed to hebben of , als eeeigzins
evenredig met het misdrijf , to worden beschouwd. D:e
Wet werd bij de dagelijks toenemende stoutmoedigheld der factie , ook omtrent de in onze tijden naanwelijks wederstaanbare periodieke drukpers , gemaakt ;
als of in de Nederlandsche Wetgeving noch op de
regtsbeginsels , noch op de omstandigheden , noch op
den geest onzer Eenw moest worden gelet. Van die
verordeningen heeft in de Tweede Kamer eon Minister
des Konings gezegd : b On reclumait la liberte de la

presse; yams venez de faire tine loi dont les sages di9positions seront envie'-s par les wares peuples.
wij
merken ze als eene proefneming aan , door den Koning
op den beklagenswaardigen aandrang der Tweede Kamer vergund , en die reeds veel te fang voortgedunrd
heeft. Sedert wij ons eerste artikel over dit onderwerp
mededeelden heeft de ondervinding belaas ! het hate
bijgedragen om onze aanmerkingcn te versterken. De
stroom is meer dan ooit aan het woeden : het misdrij
holt straffeloos voort. Men heeft gevraagd of wij dez- n
stroom door correctionele vonnissen dachten te kunnen
stuiten? Men had ons even goed , wanneer het Lard
vol dieven en moordenaren was , kunnen vragen of
strafwetten genoegzame kraeht zonden bezitten. Wil
durven niet zeggen dat , na de wetteloosheid waarin
wij eenige maandeu hebben verkeerd, wetten al 166n
de rust des Vaderlands zullen herstellen ; mar
overal waar eene wetgeving bestaat , moeten, de btginselen van bet regt en de grondslagen tier maatschappij worden geeerbietligd.Inl de Vergadering van
den 25 April , over de vrijheid der drukpers sprekende , 'zeide de Heer Fabri Longre : Si on en abuse

il sera toujours facile d'obtenir sans -retard le concours de vos PP.:— wij gelooven dat de StatenGeneraal wel zouden doen , de uitnoodiging daartoe van
Regeringswege niet of te wachten.

2 December.
De Tweede Kamer heeft voor de wezenlijke belangen des
Vaderlands in deze oogenblikken geen tijd. Het is heden de
vierde slag dat zij beraadslagen zal over het verzoekschrift
van den vreemdeling Fontan.* De Heer de Celles merkte
daaromtrent gisteren op dat ook de kleinste zaak zoodra
zij zamenhangt met eenig algemeen beginsel eene ge-
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wiglige zaak wordt; dat zij als het ware verdwijnt
om plaats te maken voor het beginsel , en de Vergadering zich bevindt in dezelfde verpligting als de
regter die , ook wanneer het de geringste aangelegenheld geldt , met de meeste naauwkeurigheid de regts-

den , wat zullen wij zeggen van de poging om die
belangrijke punten niet slechts incidenteel tot een onderwerp van geheel ontijdige redeneringen te maken
maar incidenteel daaromtrent in de grootste verwarring

beginsels onderzoekt. Deze redenering is valsch. De

tot een besluit over te gaan. Indien het daarstellen
van betrekkingen tusschen de Tweede Kamer en de

vraag is niet of de Vergadering eene geringe zaak
met overhaasting behandelen mag ; of zij de belangen

Ministers , niettegenstaande een Koninklijk Besluit ,
incidenteel mag geschieden , dan kan alles voortaan

van onbekende en zelfs verachtelijke personen ,

wan-

incidenteel doorgedreven worden ; dan behoeft dezelfde

neer die belangen aan haar toevertrouwd zyn ,

niet

meerderheid slechts voor de inzending van zoodanige
petitie , als zij voor haar oogmerk noodig heeft , te

met gelijke oinzigtigheid als de onderwerpen van het
grootste gewigt en met al die tijdbesteding welke
tot volledige toelichting noodzakelijk is , behandelen
inoet. De vraag is ook niet of , wanneer bij de
behandeling eener op zich zelve zeer onbeduidende
zaak , de aandacht op voorname punten onzer Staatsregeling worth gevestigd , deze punten dien ten gevolge tot voorwerp van bedaard en erns. tig onderzoek
kunnen worden gemaakt. Het kwam hier alleen aan
op de vraag of een vreemdeling regt heeft om , volgens Art. 161 , een verzoek in te dienen bij de Staten Generaal. Het onwettige van petitien aan de Sea-

ten - Generaal in 't algemeen is , op eene uitmuntende
wijze, betoogd in eene dezer dagen te Leijden daaromtrent uitgekomene brochure ; waaruit blijkt dat de Kamers geenszins , in den zin van dat Artikel , als eene
bevoegde 'nage kunnen aangemerkt worden , en dat de
inzending van verzoeken aan dezelve een misbruik is
dat ten eenemale tegen den aard der zaak en de bedoelingen der Grondwet strijdt. Na dat deze waarheid
gedurende zoo vele jaren is iniskend , kan zij door
velen worden betwijfeld ; maar als de Grondwet het
regt van petitie , zelfs aan de bevoegde magt , tot in-

gezetenen

beperkt , dan is de Tweede Kamer ten
aanzien van vreerndelingen in alien gevalle incom-

petent , en de Heer de Celle: gelieve indachtig te zijn
dat de regter zich van de behandeling ook der gewigtigste zaken onthoudt wanneer ze zijn buiten deszelfs
competentie. Laat het waar wezen dat de petitie van

Fontan met belangrijke punten van ons Staatsregt
in aanraking is ; de or* van den dag was bier
eenig en alleen Constitutioneel en buiten dat zou
zij , uit aanmerking van het gedrag zoowel van
den verzoeker zelven , al& van een ten zijnen opzigte te beleefd en te zachtzinnig Gouvernement , alleen
betamelijk zijn geweest. En zoo het nederleggen ter

grit& reeds ten sterkste behoort afgekeurd te wor-

zorgen. waartoe dat miskennen van Art. 107 der
Grondwet ; waartoe die vrees voor eene meer kalmer
overweging ; waartoe dat ontwijken eener behandeling
in de Secties ! Wil men niet slechts de magt maar
ook de woeste drift eener revolutionaire Conventie
Geen Lodewifh XVI zit op den Troon , en wij raden
niemand aan de rol te spelen van Mirabeau.
•••••••■•••••■•■

Spotternij ten aanzien van het ongeluk is over 't algeineen , volgens de krachtige uitdrukking van den
Heer Le Hon , sans bienseance et sans konneur.
wij
voegen er bij , dat al wat zweemt naar hetgeen de Franschen noemen le genre bouffon , uit eene Staatsvergadering behoorde te worden geweerd : bij het versje van
den Heer L#chlama Ntjeholt, hebben wij ten minste
ons voor onze landgenooten geschaamd. Maar het verband waarin de redenaar die uitdrukkingen , lang voor
dat de Heer /*Hama gesproken had , heeft gebruikt ,
bragt ook ons terstond in den waan , dat hij eene zeer
verkeerde toepassing derzelve op de redevoering van
den Heer van Alphen bedoelde. Ja zelfs , toen hij zich
in eene inderdaad zeer welsprekende improvisatie deswege heeft verontschuldigd , meenden wij nog de schandelijke handelwijs te ontdekken van iemand die na
blijkbaar een bijzonder persoon in het oog te hebben gehad , zich , nadat de pip heeft getroffen , laf hartig en
met een kwaadaardigen lach • achter de algemeenheid
der uitdrukkingen verschuilt. Aileen toen de Heer Le
Hon bij . cede heeft verklaard , aan de redevoering van
den Heer van Alphen niet te hebben gedacht , alleen
toen Ain wij terug gekomen van ons gevoelen. burners
la chaleur de l'improvisation is niet van z66 gevaarlijken aard , dat men daardoor onwillig een valschen eed
zou kunnen doers.

In de Nederlandsche Staats-Courant van 26 November worth het als een vreetnd beginsel beschomird , wanneer men beweert dat COnstiWionele . Moizarchien
ningsgezinde Ministers moeten hebben. Wij
voor ons
zijn van gevoelen dat , zOndet een Monarchaal - MiniSte,
vie , handelende naar .Monarchale begins*, de vreeitzame redding van den Nederlandseheri . Stant niet meer
mogelijk is.

Gedrukt bij II. P. DE SWART, te 's Gravenbage.
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Maandag den 7den December.
De aanval tegen het wettig gezag is zoo zeer het
werk van onbillijkheid en overdrijving dat dezelve
zoo het Gouvernement standvastigheid betoont , hoe
bedenkelijk de omstandigheden mogten zijn , zal worden gekeerd. Intusschen daar in de Dagbladen en ook
in de tweede Kamer met zoo veel ophef van den toil
der Belgen gewag wordt gemaakt zal de volgende
opmerking ten aanzien van onze Noord-Nederlanders
welligt eenige nuttigheid hebbeu.
wij leefden rustig en vreedzaam , het betere
verlangende , maar dat goede niet miskennende hetwelk wij in eene ruiine mate genoten. Geenszins blind
voor de gebreken die in het bestuur van 's Lands
zaken van tijd tot tijd aan het licht kwamen , waren
wij overtuigd dat de Regering het welzijn der onderdanen verlangde : bovendien waren wij aan revolutiegeweld en keizerlijk bewind nog gedachtig. \\Tars
van alle partijzucht waarvan de ondervinding ons het
heillooze had geleerd , waren wij ter goeder trouw gehecht aan de Grondwet , oorspronkelijk op onzen bodem
gerijpt , overeenkomende met 's Lands gebruiken en
zeden , bevestigd door eene Dijnastie welke evenzeer
in den roem . als in de ellende van het Vaderland rijkelijk
heeft gedeeld. Wij gevoelden ons een vrij Volk , bestems' om eervol in de rei der Natien te bloeijen.
leefden in het genot van hetgeen een spaarzaam
voorgeslacht bij een had vergaderd : voorzeker omdat het
veronderstelde dat ook zouden volharden in die echt
Nederlandsche burgerdeugden , waarvan onze vaderen zulk
een schitterend voorbeeld hebben achiergelaten. Thans
is het soins als wierden wij naar eene omwenteling

zijne voorzaten ontving en aan zijne kinderen hoopt
over te brengen , als een erfdeel van echt maatschappelijk geluk.
Het is meer dan ooit het oogenblik dat de Noord -Nederlanders , zonder zich op eenigerlei wijs aan de opregte vereeniging met welgezinde Belgen te °nat.( kken , de handen in een moeten slaan. Van onze
innige vereeniging hangt , naast God , ons behoud al.
Men kan het tegenwoordige rijk der Nederlanden doen
uit een vallen ; maar men kan niet van een scheuren
hetgeen door de liefde voor hetzelfde Vaderland , door
de trouw aan dezelfde verhevene Godsdienst , door de
dankbare vereering van een waarlijk groot voorgeslacht , door eenerlei taal en eenerlei zeden , door eene
geschiedenis , met onverbrekelijker banden dan kunstig
uitgedachte Staats-vormen , aan een is gehecht.
Indien anderen begeeren hunne ware vrijheid aan
den verouderden waan van ingebeelde Volks regten op
te offeren , en te vernietigen hetgeen zij zich zelven
niet hebben geschonken : W1J BEGEEREN HET MET ; wij
zullen handhaven , hetgeen de vrucht is geweest eener
voortlevende en in 1813 aan den dag gelegde Nationaliteit ; de vrucht van onze eigene keus en van die
edele trouvvhartigheid welke Nederland en het geliefde Vorstelijk Stamhuis iiaauwer dan ooit verbindt.
Spreken wij ronde taal. Noord-Nederland of, om de
uitdrukking van het Tractaat van Parijs te gebruiken ,
HOLLAND bestond als onafhankelijke Staat , voor het

door Belgie vergrooting van grondgebied bekwam. HOLLAND moet als onafhankelijke Staat worden geeerbiedigd , wat ook het lot van Belgie moge zijn. Nimmer
gedoogen dat z n lot in de waagschaal

gevoerd , die nietnand onzer begeert ; wat zeggen

zal HOLLAND

wij, van welke ieder •aar Nederlander een afgrijzen heeft !
Zeggen wij met vrijmoedigheid , terwiejl het nog tijd

gesteld , of zijne bestemming aan de uitspraak van
vreemde scheidslieden worde onderworpen. heb-

is , dat men een Volk , hetwelk zijne waarde gevoelt ,

ben herinneringen , die wij niet kunnen loogche-

geene instellingen vreetnd aan deszelfs zeden vreeind
aan tie daaruit ontleende Grondwet , opdringen kan ; en dat

verlagen : wij zullen het tegenwoordige weten te verdedigen , omdat wij het als het

het zich niet lijdelijk instellingen hat ontrooven , welke

onze beschou wen .

in het nationaal bestaan ingeweven zijn ; die het van

nen zonder ons te

Nog eens : sluiten wij de handen in een.

Scharen
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wij ons om den Vorst , die de Nederlandsche Kroon
met eere gedragen heeft en ook dezer dagen aanvanhelyk heeft getoond , dat hij voornemens is eene factie
die zijn ongeluk en het ongeluk zijner onderdanen bedoelt , te bestrijden. Laten wij gematigd blijven , zonder zwak ; inoedig , zonder vermetel te zijn. Vertrouen wij op den God onzer vaderen , die Nederland
uit menig onheil heeft gered ; en de hoop zal niet
worden te leur gesteld welke wij thans nog voeden,
dat de duisternis , die ons omringt en die welligt nog
toenemen moet , plaats maken zal voor een heerlijken dag !

naauwkeurige toetsing onderwerpen. Grievend is het
zelfverwijt van den regter die , omdat hij geene genoegzame kennis van de wetten of van het pleitgeding
had , tot de veroordeeling eens onschuldigen heeft medegewerkt. Grievend zal ook het naberouw dergenen
zijn die , door gemis der kundigheden welkc men in hen
had verondersteld en door gebrek aan voldoende bestn-

dering der voorgelegde zaken , het Vaderland in ellende hebben gestort. Ach ! dat sommige welgezinde sprekers zich later op de lijst ingeschreven hadden. p De
redenaars" dus lezen wij in de in ons vorige • Nom-

iner reeds aangehaalde uitlegging van Art. 16i , heb.
hen , zonder dwaze eigenliefde ate bezittea , toch
•
te veel ontzag voor zich zelven om den schijn te getoelating van den Heer Brugmans zijn sedert Sang
ven van zich -eenigzins door de betere redenen van
verdrongen door andere onderwerpen van dagelijksch
anderen
te laten overreden , en al waren zij ook over
gesprek. Intusschen is ook de drift ten opzigte van dat
punt eenizermate bekoeld ; en welligt is het uit • tuigd geworded , zouden zij toch voor de eere van
-hun opstel geen ja kunnen zeggen , als zij vooraf in
dien hoofde juist nu de tijd , nog eenige *aantnerkin»
lange redenen de noodzakelijkheid betoogd hadden
gen daaromtrent in het midden te brengen.
,De redevoeringen hebben zich bijna uitsluitend tot Ovan neen te- moeten zeggen."
Vreemd was de vraag van den Heer Angillis , welk
het punt der comptabiliteil bepaald : en wij geloobijzonder
belang de Zuidelijke leden zouden hebben om
ven niet dat , behalve de Heer de Jonge , iemand
dat punt in het hart aangegrepen heeft, Hij alleen tegen hunne overtuiging den Heer Brugmans buiten .de
De beraadslagingen der tweede Kamer omtrent de

heeft, met afsnijding van overtollige quaesties en met
wederlegging van alle specieuse en ook sophistische
bedenking en onderscheiding , het geschil tot deszelfs ware eenvoudigheid wedergebragt en , op dat
standpunt gekomen , krachtig en kort ; want in die
uitvoerige rede was niets te veel; zijn gevoelen gestaafd. VVierd dit voorbeeld gevolgd , het zou het
eenige middel zijn om aan de beraadslagingen , die
anders gedurig meer uitgerekt en verward zullen wezen,
eene waardige en doeltreffende houding te geven.
Dan zou het ook moeijelijker zijn om , doordravende op
een argument , waarvan de valschheid , zoodra de zaak
in 'haar geheel wordt beschouwd, duidelijk blijkt ,
zich den schijn te geven als of men lets van groot
belang en een onwederspreekbaar bewijs van gemoedelijke overtuiging voorgedragen had. — De Heer
Luyben heeft herhaald , hetgeen de Heer van Dam van
Isselt , de Heer Weer,: , hetgeen beiden reeds tegen
de toelating hadden gezegd. Men doe aan ieders openhartigheid en onafhankelijkheid regt ; doch ook van
de zucht om zich te onderscheiden moet iedereen onafhankelijk zijn , en bij onderwerpen van bijzonder gewigt , vooral wanneer men van vele kundige en brave
ambtgenooten verschilt , niet slechts te werk gaan

mar overtuiging , maar ook vooraf zijn gevoelen aan

Vergadering te sluiten Daarop had een kind- hem ten
antwoord kunnen geven : om geen vriend van den Heer

van Maanen en geen •erdediger van het Monarchaal

gezag in de Kamer te laten brengen : zoodat , in ver#
band met deze soort van spotternij , de daarop volgende
vermelding van den overvloed van uitstekende mannen
in de Provincie Holland de gedaante verkreeg eener
weinig betamende ironie , waarvan de in den letterlijken zin van het woord uitmuntende rede van den Heer
de Jonge de krachtigste terugkaatsing• is geweest. De
Gazette des Pays-Bas heeft de redevoering van den
Beer Angillis in haar geheel , en uit die van den Heer
de Jonge, bijna niets overgenomen ; waaruit men misschien zou kunnen afleiden , dat de snelschrijver van dit
Gouvernements-blad de Nederlandsche taal niet ver.;.
staat. Under alle de Noordelijke leden -heeft alleen de
Heer Donher Curtin* zich geenszins van zijne moe+
derspraak bediend.
Opmerkelijk is het- dat, terwi ejl nagenoeg nlle Noord:Nederlandsche leden voor de toelating zijn geweest , de
drie Noord-Nederlandsche Bladen , in welke redeneringen
omtrent Staatsaangelegenheden opgenomen worden zich
alien ten sterkste daartegen hebben verklaard : een bewijs

dat de Afgevaardigden uit het Noorden , bij deze gelegen=
held althans , niet onder den invloed van het Journalismut.
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hebben gestaan. De aanmerkingen in de Noordstar , n° .
10 , zijn dezelfde the de Heer de Jonge en andere sprekers
hebben wederlegd ; docli tegen alle erkentenis van dwaling had dit 131ad zich behoed door , reeds voor den aanyang der discussie , als 't ware eene gelofte van volkomen stilzwijgen te doen. De Arnhemsche Courant van
10 November, schijnt in het geheel niet op de hoogte
van het onderwerp te zijn geweest ; wij lezen aldaar :

het han immers niet worden ontkend, dat de Permanente Commissie van het Sijndicaat COMPTABEL is aan den
lande . ; en dit is juist door vele leden , aan vie men
noch scherpzinnigheid noch kunde betwisten zal , op
het nadrukkelijkste ontkend. De gronden , bijgebragt in
het Advertentie-Blad van den 11 November , hebben
althans geene meerdere waarde ; en het is inderdaad te
bejammeren dat men daarbij de bescheidenheid ,
de kieschheid , de welvoegelijkheid zelfs niet in
acht heeft genomen ; dat men aangevangen heeft :

de ontgroenpart# van vader Brugmans heeft wevervolgens
derom geen voortgang hunnen hebben ;
versteh heeft verleend tegen het gezond verstand in
deze malle kistorie , en zich niet ontzien aan het slot
den Heer Brugmans onder anderen toe te duwen :
Adieu ; ga naar uw werh te Amsterdam. ... laat het
Het
Vaderland loopen , het han uwe diensten missen.
zal niet noodig zijn, de onbetamelijkheid dezer uitdrukkingen te bewijzen : die toon voegt niet , wanneer men
over belangrijke onderwerpen spreekt tot een beschaafd
Fubliek ; en wij achten het des te weer noodig dit met
eenigen ernst aan den Schrijver van die regels te doen
bemerken , omdat de invloed van dat Iliad , dien wij
vertrouwen dat het in deze oogenblikken ten dienste van
Nederland zal besteden , door het vermijden van dergelijke aanstootelijke gezegden nog zeer verineerderen zou.
Bovendien zij het ons vergund de algemeene aanmerking te maken , dat Nederlanders , bij onderwerpen vatbaar voor verschillende beschouwing , in de tegenwoordige omstandigheden welligt niet gehouden zijn , de
factie door de kracht hunner redenering te ondersteunen. Veel goeds kon door de bestrijding der admissibiliteit nimmer worden bewerkt , en ons zou het
althans moeite doen lets toegebragt te hebben tot een
besluit , hetwelk voor het Vaderland nadeelige gevolgen
moest hebben, en van welks onregtvaardigheid en ongepastheid eene nadere beschouwing de schrijvers
zelve van bovengemelde Artikels waarschijnlijk reeds
zal hebben overtuigd.
Overbodig zou de ontwikkeling zijn der menigvuldige
gronden , vvaardoor ook wij in ons gevoelen otntrent de
niet comptabiliteit zijn versterkt ; als , hij voorbeeld ,
dat een lid der Permanente Commissie als zoodanig
in geenerlei betrekking staat tot het Land , daar ook
de rekening enkel aan het Atnortisatie - Sijndicaat
wordt gedaan; dat hij geene maniance van penningen
heeft en tot geenerlei borgstelling is verpligt ; dat hij
bij de Rekenkamer , die van alle bijzondere Lands comptabelen en anderen , volgens Art. 202 an de Grondwet , rekening en verantwoording vordert , volgens
Naar ten overvloede afgelegde verklaring , geenszins
als comptabel bekend is : een getuigenis , hetwelk de
schrandere Trenteseaux en de zijnen als nietsbeduidend ter zijde h ebb en ge egd ; maar dat evenwel afgegeven is door een Staatsligchaam omtrent eene zaak ,
die aan hetzelve bekend en binnen den kring van des

zelfs bemoeijenissen ligt. Niettegenstaande dit alles
heeft de meerderheid , voornamelijk op grond dat de
Heer Brugmans comptabel behoorde te zijn , zich niet
kunnen overtuigen dat hij inderdaad niet comptabel is.
Geer voorzigtig heeft men gehandeld , door geenerlei
consideranten voor zoodanige decisie te plaatsen.
Doch vat er ook van die zoo betwiste comptabiliteit
zij ; de tweede Kamer heeft in alien gevalle den wettig benoemden op eene manier behandeld, die tegen
alle denkbeelden van regt strijdt. Zij heeft hem het
bewijs opgelegd eener zaak die , althans na de gedane keuze , als waar moest aangemerkt worden tot dat
het tegendeel werd getoond. Zij heeft hem buitengesloten , omdat zij niet geheel zeker was van zijne admissibiliteit ; terwiejl na de gedane keus zij van het
tegendeel behoorde zeker te zijn om hem buiten te kunnen
sluiten. Nooit had — aangenomen de bevoegdheid van de
Kamer — de vraag anders moeten worden gesteld dan eenvoudig : is de Heer Brugmans comptabel ? Doch eigenlijk
had, na de inzage der geloofsbrieven in welke uitdrukkelijk staat dat de Heer Brugmans geen aan den Lande comptabelen post behleedt
deze onnniddelliik
binnen gelaten moeten worden. leder lid zou vrijheid
hebben gehad om , zoo hij Art. 92 verkeerdelijk toegepast achtte , een voorstel te doen tot veering van
dit misbruik in het vervolg : thans heeft de tweede
Kamer op de regten , en van de Staten van Holland
en van den Koning , inbreuk gemaakt.
De Staten van Holland doen de keuze. Zij behooren
zeker te zijn dat de benoernde de vereischten der
Grondwet bezit. Hun oordeel deswege is ten overvloede uitgedrukt in de Credentialen : en zoodra deze
in behoorlijke orde zijn bevonden , dat is , zoodra dat
oordeel er in aangetroffen wordt , mag de toegang
aan den benoemden niet vvorden geweigerd. De Kamer heeft de bevoegdheid om het bestaan , niet out
de regtmatigheid van dat oordeel te onderzoeken. Zoo
de tweede Kamer den Heer Brugmans als comptabel
beschouwt en de Provinciale Vergadering bent als
niet comptabel aangemerkt heeft , dan moet het gevoelen der Provinciale Staten worden gevolgd ; omdat
zij het regt der keuze hebben en dus hunne verklaring , hunne beslissing moet worden gegerbiedigd. Het
is zoo dat er praecedenten bij de Kamer bestaan ;
maar , volgens den aard onzer Staatsregeling , moet op
eene dwaling van de Nationale Vertegenwoordiging
niet voortgebouwd worden , en het komt er dus enkel
op. aan of , hoewel het regt van benoetning geheel
en zonder eenig hooger beroep aan de Provinciale Staten is overgelaten , de geschillen , in Art. 94 der
Grondwet bedoelt , in plaats van uitsluitend tot de inaclttneming der vormen betrekkelijk te zijn , zich insgelijks uitstrekken tot de toepassing welke de Kiezers gemeend hebben van de bepalingen der Grondwet te moeten maken.
Doch zoo de Provinciale Staten door eene verkeerde
opvatting blijkbaar de Grondwet hebben overtreden
Daar gelaten dat de keuze zelve bewijst dat die overtreding niet voor i€dereen duidelijk is , zou in dergelijk geval alleen de Koning , hetzij nit eigene beweging hetzij door de Staten-Generaal bij een voorstel van Wet opmerkzaam gemaakt , deswege eene
voorziening kunnen nemen. De handhaving der Grond-

wet , door vernietiging der keuze eener uitsluitend be-
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1
vuegde magt , kart uit den aard der zaak alleen vrij geruchten
, waarvan het eerste met schrik , het laatste
stain aan den Souverein , omdat de Souverein alleenmet schrik en schaatnte door iederen Nederlander die
boven alle de magten van den Staat is geplaatst en ' er geloof aan hechten kon , aangehoord werd --zott
alleen , wanneer de beteekenis der Grondwet twijfel- het Nvaardige begin van dergelijke omwenteling zijn.
achtig is , de Constitutie uitleggen mag.
Al was de tweede Kamer geregtigd om te onderzoeken of de toepassing van Art. 92 door de ProvinDe Noordstar
van 4 December wenscht behandedale Staten de juiste t oe passing was , zoo bleef zij bij dat ling van het Budjet bij Hoofdstukken ; waarboronde•zoek aan deGrondwet en dus ook aan de authen- gen aan de Nationale Vertegenwoordiging wegens
de
tiehe interpretatie der Grondwet gebonden. Zoo de uitgaven van het Sijndicaat ; aanneming van het conStaten-Generaal in hun kring bewaarders der Consti- treseing der Ministers , en een Besluit orntrent de contutie behooren te zijn , inoeten zij de regten van de flicten. Welligt is van deze vier punten alleen dat
Kroon niet miskennen. Daaronder behoort de uitleg- omtrent het Sijndicaat niet onderhevig aan vele en geging der vvetten , ook de uitlegging der Constitutie : wigtige bedenkingen ; aan bedenkingen , die uit den
anders zouden de Staten-Generaal de Souvereiniteit en inhoud en uit de beginsels der Nederlandsche Constihet hoogste gozag bezitten ; zij zouden dat alvermogen tutie zijn ontleend. Meent de redactie , dat de Regeverkrijgen , hetwelk de factie bedoelt en uitsluitend aan ring wel zou doen van zich eensklaps te verbinden tot
de tweede Kanter verzekeren wil. Nu heeft de twee- hetgeen aan velen hoogstbedenkelijk en zeer ongrondde Kamer niet slechts , zonder bevoegdheid , de keuze wettig schijnt, en bovendien ernstig en naauwkeurig
krachteloos gemaakt ; maar zij heeft dit gedaan op grond onderzoek niet slechts bij_ den Koning , mar ook ,
eener uitlegging van Art. 92 , strijdig tegen die welke volgens den aard onzer Staatsregeling , bij den Raad
de Koning , zoowel vroeger als ook door de be6ediging van Ministers en den Raad van State zou vereissche!. ?
van den benoemden thans , er aan had gegeven.
Met de uiterste bevreemding hebben wij gezien dat
Het is inisschien in de tegenwoordige omstandighe- de Noordstar dit niet slechts wenscht, maar verklaart
den gelukkig dat door het ontslag van den Heer Brug- dat de Regering moet toonen ook van hare zijde lets
mans aan de zaak , althans voor dit oogenblik , een ein. te willen toegeven , niet om de petitien , maar
de is gemaakt ; en het komt ons voor dat die Heer de omdat zulhs noodig is ter verhrfiging van het gemeen
benoeming tot Staatsraad in buitengewone dienst , als overleg der Staten-Generaal. t his concessien : niet
vergoeding der onaangename behandeling die hemis otudat de zoogenaainde Natie in het 'Gulden , maar ,
wedervaren ,en ook als blijk van 's Konings erkentelijk- ronduit gezegd , omdat het Publiek hetgeen de redaeheid voor zijne belangelooze Vaderlandsliefde , allezins tie der Noordstar ornringt , ze verlangt ; niet omdat
h eeft ver len . Inderdaad , zoo de Heer B rugmans , zij in het oog der Regering billijk en wenschelijk
overtuigd van de wettigheid en deugdelijkheid der ver- zijn , maar omdat anders het Budjet niet aangenomen
kiezing , geen ontslag had gevraagd , wat zou het ge- zal worden.
volg zijn geweest ? De Staten van Holland zouden peensVoorzeker moet de Regering geen misbruik makes
zins onverschillig en lijdelijk de krenking van hun van het bestaan eener factie , tot het opdringen eener
kiesregt hebben kunnen zien , en , gelijk men mag in elk ‘ ander geval niet aannernelijke begrooting ;
veronderstellen , zich tot den Koning , met verzoek out doch evenmin mag een weldenkend lid der Statenhandhaving in hunne Constitutionele bevoegdheid, heb- Generaal misbruik maker van de veriegenheid der
hen gewendr Aisdan of Never uit eigene beweging zou Regering , out met verwerping te dreigen eener bede ironing waarschijnlijk tusschen beiden zijn getreden. grooting die in elk ander geval aangenomen zou worAan den eenen kant het gevoelen van den Koning, van de een. Zoo dit ook ointrent financiele bedenkingen
eerste Kamer en van de Staten van Holland ; daarte- geldt , die tot de begrooting zelve betrekkelijk zijn ;
gen dat der tweede Kamer , verklaard door 45 tegen otntrent de voorwaarden die de Noordstar
opgc41 stemmen en strijdig met de handelwijs deer Kamer geven heeft , behoort nog meer opgemerkt te worden.
zoowel vroeger als ook nu. En de honing zou lijde- Zij betreffen onderwerpen , waaromtrent een lid der
lijk toezien dat , ten gevolge van de uitspraak eener Staten-Generaal een voorstel van Wet inbrengen mag;
geringe en partijdige meAxierheid ,
eene wettige doch daarbij bepaalt zich ten dien opzigte zijne
beschikking der bevoegde niagt , door den Souverein Constitutionele bevoegdheid. Tot nu toe hebben M.)
uitdrukkelijk bekrachtigd , eigendunkelijk van alle door genteend dat het onnoodig was voor Nederlanders te
de Constitutie daa•aan toegekende werking zou wor- betoogen , dat de weigering. van fondsen , ten einde
den beroofd ! Under welk Bestuur zouden wij dan herstel van grieven te verkrijgen , niet slechts eene
zijn geplaatst_? Indien twee , strijdige uitleggingen der inbreuk op de Coastitutie , maar de vernietiging onzer
iedigd , dan is het be- I Staatsregeling zou wezen. Waarschijnlijk zuilen wij
Grondwet tevens worden geeerb
ter zonder Grondwet te zijn ; en zoo de interpretatio
nu daarop nailer terug moeten konien ; en lumen
authentica bij de meerderheid der tweede .Kame• be- inmiddels uit de Staats-Courant van Berlijn tie vol.hoort , dan zou men onzen Staat spoedig in eene — wij 1 gentle uitdrukking over oak van onze gevoelens : Par
nchten deze uitdrukking niet onjuist — revolutionairele rejet absolu du biltijet , les chambres non settlement
Republieh kunnen berscheppen , en de benoeming van ! fraiickiraient les limites de fears attributions, mais
den Heer Le Hon of den Heer de Celles tot Minister , elfreindraient encore tear devoir , et declareraient
la
innenlandsche
van
B Laken
--ongegronde en ongerijm
de ' guerre au gourernement.
Gedrukt bij H. P. BE SWART , te 's Gravenhage.
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Woensdag den 9den December.
Ann

de eene zijde de voorgedragene Wet op het
Onderwijs , het Besluit waarbij aan den Heer Brugmans
ontslag is verleend en de stellige openbaring dat er
ten aanzien der tienjarige Begrooting aan geene transitoire Wet wordt gedacht ; aan den anderen kant de
benoeming van een Directeur-Generaal voor de Zaken
der 11. C. Eeredienst en de toezegging van waarborgen omtrent de handelingen van het Amortisatie-Sijndicaat doen gelooven wij duidelijk zien dat de Nederlandsche Regering voornemens is , zonder omzien ,
den weg van pligt en eer te vervolgen ; dat de zoogenaamde concessien alleen betrekking hebben tot hetgeen zonder voorbijzage der beginsels , ter voldoening
aan de betatnelijke wenschen van welgezinden kan worden gedaan ; en dat zij dus , gelijk wij in ons vijfde
Nommer hebben gewenscht en verondersteld , slechts de
voorbereiding zijn tot den onvermijdelijken strijd welke ,
met de wapenen der Constitutie en den bijstand van de

een gevaar hetwelk zij straks in eene andere gedaante
zal ontmoeten. Waarom niet reeds nu zich op de
hoogte geplaatst waarop men , overeenkomstig de Constitutie , hehoort te staan ? Waarom niet reeds nu ,
die beginvoor de beraadslaging over de Begrooting ,
sels onzer Staatsregeling , van welke blijkbaar afgewe.
ken is , aan de Staten-Generaal als rigtsnoer voor hen
zoowel als voor het Gouvernement , met waardigheid
geopenbaard ? Die handelwijs past aan de Regering ,
gelooven wij meer dan wanneer zij eerst na de aanneming der Begrooting zich bereid tot datgene verklaart , wat , behoudens de welvaart van het Rijk geen
langer uitstel gedoogt. Wel verre dat die edele houding haar thans nadeelig zou kunnen zijn , zou ook
ten aanzien der discussie over het Budget de zedelijke
kracht van het Gouvernement daardoor aanmerkelijk
worden versterkt.

Eindelijk is op den Zen December omtrent het verzoek van den Heer Fonian door de tweede .Kamer
beslist. Vier dagen heeft zij beraadslaagd over iets ,
zuchtige factie door de Regering zal worden gevoerd.
hetgeen volgens de Grondwet buiten den kring van
Die maatregelen hebben reeds vruchten gedragen. Zij
hare beraadslagingen ligt. Het regt van petitie aan
hebben waar het noodig was , erkentelijkheid , vertrou- de Staten-Generaal , indien het in de Nederlandsche
•wen ook wel vrees en nadenken verwekt. De aanne- Constitutie bestaat , kan althans , door Art. 161 tot
ingezetenen beperkt, geenszins eigendunkelijk door de
ming van het Budget , welks verwerping weinige dagen
tweede Kamer tot vreemdelingen uitgestrekt worden.
geleden bijna zeker werd geacht , schijnt thans naauDit evenwel heeft de tweede Kamer gedaan ; niet doer
het aannemen van het verzoek , maar door eenig
welijks twijfelachtig te wezen.
Eene ronde en nadrukkelijke verklaring aan de Sta- gevolg aan hetzelve te geven : door het nederleggen ter Griffie, en reeds door de discussie zelve
ten-Generaal zou evenwel niet overbodig zijn geweest. over het al dan niet overgaan tot de orde van
Praecedenlen
zijn daaromtrent onverDe geest onzer Staatsregeling is , ook ten gevolge den dag.
der schijnbare onverschilligheid van de Regering schillig. Engelands Constitutie is langzamerhand en
geheel door praecedenten gevormd; en worth op deomtrent de veldwinnende beginsels , ten eenema- zelfde manier voor de nakoinelingschap gewijzigd. Dit
Het is bier niet enkel om de red- is het geval niet met eene geschrevene en zonder ople
ding uit de verlegenheid van het oogenhlik te doen. zettelijke herziening niet veranderbare Constitutie. Geenerlei praecedent heeft tegen hare bepaling de mi ns te
Het kwaad is diep geworteld. Zoo het niet door de
kracht.
Niet slechts de inconstitutionaliteit der discussie en
bedaarde en krachtige toepassing van een waarlijk Mode verregaande onbillijkheid en onbetamelijkheid der
narchaal en waarlijk Constitutioneel sijstema bedwonbeschuldigingen tegen het Gouvernement , ook de hougen en uitgeroeid wordt ontwijkt de Regering thans
ding en het gedrag van de Kamer hebben op sommige

veldenkende bevolking , tegen eene magtige en muit-

-
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rens jets hoegenaamd te beslissen , het advijs Darer
commissie , als naar gewoonte niet zou kunnen innemen?
Op dezelfde wijs kan iemand zeggen : men heeft

het regt

alleen tot schriftelijhe indiening van een
verzoek. Zouden daarom onze Staten-Generaal de
mondelinge voordragt niet kunnen toelaten ? Noch het
een , noch het ander kunnen zij doen ; omdat ook door
hen de Grondwet moet worden geeerbiedigd. De inzending van het request kon niet worden belet ; maar
hetgeen als de petitionaris de Vergaderzaal binnen wade dringen , door den bode of schildwacht plaats hebben
zou dat had ten aanzien van het verzoek eens vreemdelings door het onmiddellijk overgaan tot de orde van
den dag moeten geschieden , even gelijk de Heer van
Maanen , die ook de verzending aan den Minister van
Justitie niet verhinderen kon , door eenvoudige ter
zijdelegging van het libel voldaan zou hebben aan
zijne verpligtiug. Was het menschhundig , den schijn aan

te nemen als of men een onderzoek wilde afsnfiden ?
Maar snijdt men dan het onderzoek af, omdat men beweert dat het niet bij de tweede Kamer behoort ? Zoo
men de mishandelingen bedoelt die Fontan zou hebben ondergaan ; de tweede Kamer kon daarorntrent geene
voorziening nemen ; zoo men den zin van Art. 4 bedoelt ieder Lid der Kamer kan een voorstel van Wet
in de Vergadering brengen. De edelaardige en meer

in het groot ziende Kemper , heeft eenmaal geheel
ander: gehandeld. Wij noodigen de Redactie uit om
te herlezen hetgeen bij de beraadslaging omtrent de
verzoeken van Gullet en Cauchois-Lemaire plaats heeft
gehad. Zij zal daaruit kunnen zien dat die personen
reeds vele maanden te Brussel waren gevestigd geweest en de hoedanigheid van ingezeten hun niet werd
betwist ; zoodat door het aanneinen van het voorstel van den
Heer Kemper men wet eenige gebreken in den vont), die de
Centrale Sectie aangewezen had , voorbij gezien , maar
geenerlei overtreding der Grondwet zou hebben begaan. De Heer van I?eenen veronderstelde , even als
wij , dat Artikel 161 het regt van petitie tot ingezetenen beperkt ; in die veronderstelling was het verzenden naar de Cornniissie even ongepast als het
ongepast wezen zou liaar prae-advijs in te winnen
omtrent het mondeling inbrengen eener petitie ; en
Kemper zou in die zelfde veronderstelling , al had hij
met de Noordstar tusschen de orde van den dag en
het nederleggen ter Griffie weinig onderscheid gezien ,
desniettemin omdat hij verder dan het tegenwoordig
oogenblik zag , den Heer van Reenen , gelooven wij ,
hebben ondersteund. Kemper wist dat aan de beginsels wederstand moet worden geboden ; en dat zoodra
men afwijkt van hetgeen men verpligt was te volgen ,
die afwijking zelva , at mogt de zaak ten opzigte
waarvan zij geschiedt gering en ,onverschillig zijn , even
gevaarlijk als strijdig met onze verpligtingen is. Doch
de Noordstar zou niet slechts de discussie toegestaan
hebben ; ook na de discussie zou zij voor het nederleggen
ter Griffie hebben gestezud vindt hevigheid , overhaasting , kleingeestigheid in tie orde van den dag.
Het is zoo ; haar gedrag zou aangenaam zijn geweest aan sommige zuidelijke leden en aan Fontan ;
vergeet Zij het Gouvernement ? Gansch anders heeft
eenmaal Kemper gehandeld. Het wordt noodig" , zeide

hij
dat dit onderwerp eenmaal worde afgedaan , ten
einde of de geschonden regten , zoo het noodig is , te
handhaven , of, zoo het blijhen mogt dat pier niets

strijdigs

met de Grondwet &eft plaats gehad ooh
het Gonvernement in eene ronde en duideltyhe verhla.
ring van de Kamer dien stern vinde, welhe het regt
heeft daarvan te vorderen.
Met genoegen hebben wij bij deze gelegenheid

onlangs alhier uitgekomene brochure overgelezen :

eene

Len

woord tot alien die net wet meenen ; over Art.
161 der
Grondwet. Dit werkje ongetwijfeld door eenen wel-

denkenden Nederlander gesteld , bevat verscheidene op.
merkingen die vooral in de tegenwoordige omstandigheden te regt worden herinnerd: als bijv. dat dot Artikel het voorwendsel van vele ongrondwettige handelingen is geworden ; dat men zich bij het petitioneren over Staatsaangelegenheden niet op Engelands
Constitutie mag beroepen; dat ook onze Grondwet slechts
beginselen bevat , die nadere toepassing vereischen ;
dat de Staat , al is de Monarchie gewijzigd , eene Monarchie blijft. De Schrijver,, wiens opstel van juiste
inzigten en warme Vaderlandsliefde getuigenis draagt
veroorlove ons eene bedenking op hetgeen hij bl. 36
heeft gezegd : ,, Nog eene ernstige en bepaalde deli„ beratie in de hooge Vergadering onzer Staten over
„ den inhoud van dergelijke ongrondwettige petitien en
„ zij bekomen door eene stilzwijgende en schijnbare
erkenning , ook bij ons als Volksregt wettigheid.”
Liever zouden wij meenen dat , wanneer de beraadslagingen der tweede Kamer of zelfs van de Staten-Generaal tot ongrondwettige uitkornsten hebben geleid
ook daarop toepasselijk is hetgeen in het te Leijden
over Art. 161 uitgegevene betoog wordt gezegd : „ Al
wordt de achtbare Kamer als bestorind door petitien ,
„ indien het petitie-regt aan de Kamer niet bij de Wet
„ is gewaarborgd , beteekent de onwettige daad niets.
„ Zij is inzich zelve nietig en van geene waarde ;
,, en het misverstand eener Wet , hoe oud het ook
„ zij , kan nooit eenig regt te weeg brengen. Zoo
„ spoedig de dwaling wordt aangewezen , moet ook
,, het kwaad hersteld worden. Verjaring geldt bier
niet , even zoo min als zij in misdaden behoorde te
gelden."
Art. 161 behoort tot die algemeene uitdrukkingen
•
der Constitutie , van welke zich de parti.jzucht , omdat
ze door geene Wet verklaard en toegepast zijn , zeer
,

,

gemakkelijk meester heeft gemaakt. Het is wenschelijk dat het Gouvernement nu reeds het stellige voornemen openbare omvoor zoo veel van de Regering

afhankelijk is , een ein
de aan bestaande ergerlijke misbruiken te maken. De meeste omzigtigheid zal bij de
uitvoering noodzakelijk zijn. Na de herhaalde lezing
van last betoog waaruit de zoo even aangehaalde regeli
zijn ontleend , houden wij ons bijna geheel overtuigd
dat Art. 161 niet op de Staten-Generaal toepasselijk is.
Dit punt verdient ten minste wel met ernst door de
Regering overwogen te worden. limners zou men het
zeer moeten betreuren indien zij bij de regeling van

een onderwerp waaromtrent voorziening noodzakelijk
is geworden , van een noodlottig misverstand , at was
het ook in mindere mate , deelgenoote wierd.
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Zondag den I3den December.
ORANJES STAM ZAL HEEL DE WERELD LEEREN
WAT HOUDING TITANS AAN 'S WERELDS VORSTEN PAST.

Met deze woorden van een verdienstelijken dichter zij ootmoedige hulde gebragt aan den Vorst , die
eene zijner voorvaderen waardige verklaring afgelegd
heeft. De 11 December zal gedenkwaardig zijn in
Nederlands Historie. Over den inhoud hetzij der Wet ,
hetzij van des Konings missive kan , wat de bijzonderheden betreft , op verschillende wijzen worden gedacht: maar dat de Koning zijne gevoelens en bedoelingen heeft kenbaar gemaakt ; dat hij , door zulks v66r
de beraadslaging over de tienjarige Begrooting te doen ,
heeft getoond niet sluiksgewijze , maar openlijk en zoo
als het een Souverein betaamt , voor de regten der
Kroon en voor de vrijheden des Volks , zooveel van hem
afhankelijk is , te waken ; dat hij vastelijk heeft besloten zich overeenkomstig de Constitutie te handhaven ,
els Hoofd van een Monarchalen en Nederlandschen
Staat , waarin het wereldlijk gezag door geenerlei geestelijken invloed behoort overmeesterd te worden ; dat
hij evenzeer toegeeflijkheid betoont aan billijke wenschen, als onverzettelijkheid ten aanzien van ieder onbetamelijken eisch ; dat hij de Wet van 16 Mei vernietigen
wil , die reeds veel te lang tot oneer der Nederlandsche
Staatkunde en regtsgeleerdheid heeft gestrekt ; dat in dit
voornemen — tot onderzoek der nieuwe voordragt zijn
wlj nog niet in de gelegenheid geweest — dat in dit
voornemen en in de voorgedragene Wet op het Underwijs de kenteekenen zijn van dat stelsel van regering ,
waardoor alleen het Vatlerland nog kan worden gered :
dit voorzeker is voor de Nederlandsche Natie reden
genoeg om met blijdschap eerbied en dankbaarheid
mede to werken tot bereiking van het grootsche doel
vestiging van orde en regt op de miskende grondslagen
der Nederlandsehe Constitutie. De toekomst moge zor,
gelijk zijn. Lam ons op onze vaderen zien : even als

zij bidden en werken ; even als zij liefde en trouw
bewijzen aan de Nederlandsche Dijnastie ; even als zij
de ware vrijheid erkennen genieten en tegen elken
aanval , van hoedanigen aard ook , behoeden. Wat
ook het gevolg van misdadige opruijing moge zijn , de
verklaring des Konings , op dit oogenblik gedaan
is genoeg om hem den eerbied van den weldenkenden tijdgenoot en van de onpartijdige nakomelingscbap te verwerven ; op dit oogenblik gedaan , is
zij het bewijs dat het Huis van Oranje de groothartigheid zijner voorzaten heeft overgeerfd ; op dit
oogenblik gedaan , draagt zij bet inerk eener inderdaad
Vorstelijke ziel.

Het schijnt dat een noord-Nederlandsch lid der
tweede Kamer , omdat hij overtuigd is van de grondwettigheid eener transitoire Wet , zich bevoegd en
verpligt acht om , zelfs in de tegenwoordige mustang.
digheden , tegen de Begrooting te stemiiien.
Naar ons inzien kan geen transitoire Wet voor.
gesteld worden.
1.° De Koning heeft stellig verklaard dat hij zoodanige Wet , ten opzigte van het 10 jarig Budget , als
inconstitutioneel beschouwt. indien hij deze overtuiging niet zeer spoedig verliest : en wie zou wat
ook over de zaak zelve zijn persoonlijk gevoelen moge
zijn , in het welbegrepen having van den Staat dergelijke veranderlijkheid kunnen wenschen ? dan mag
hij als Souverein , zelfs op het verlangen der StatenGeneraal , geene , zijns erachtens , verkeerde uitlegging geven aan de Constitutie,
2.4 De begrooting kan niet onbepaaldelijk door den
Koning , op aandrang der tweede Kamer worden gewijzigd ; anders zou de willekeur van de Kamer in
de plaats van het gemeen overleg worden gesteld.
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Het schijnt dat de Koning reeds alles gedaan heeft en de onbelemmerde inhaling van gewetensdwang
wat hij meent te kunnen doen ; hij mag geene Be- burger-oorlog en atmrchie. Zoutlen ook de noordgrooting aan de Kamer onderwerpen , van welker on- Nederlandsche leden , zoo het bedoelde gerucht waarheid is , niet wel doen net te zwijgen, zoodra een
genoegzaamheid hij te voren overtuigd is.
hunner het gevoelen van alien zal hebben opengelegd I
3.° Het Budjet wordt om de grieven verworpen :
op zich zelf zou het door eene waarschijnlijk aan- Niemand althans vernedere zich door het betoog van
zienlijke meerderheid aangenomen worden. Waartoe de ongerijmdheid dier zoogenaamde grieven : het revodus eene transitoire Wet ?
Oin voldoening te geven lutionaire beginsel zelf , van uit dien ltoofde te verten opzigte van die grieven ? Daartoe mag de Ko- werpen , zou aangetast moeten worden : elke ander°
ning zich niet laten dwingen. Tot wijziging der verdediging achten wij onvereenigbaar met een regt
Begrooting ? Die zou tegen het gevoelen niet slechts begrip van den aard der Constitutie en van de waardigvan den Koning maar ook van de meerderheid der ; held van het Gouvernement.
tweede Kamer worden gewijzigd.
Dus geene transitoire Wet. En wat nu ? In eene
regtbank gezeten als uwe ambtgenooten veroordeelen ,
zonder op schuld of onschuld te willen letten , zult gij
OVER DE BEG ROOTING.
bet doodvonnis bekrachtigen door uwe beslissende
10 December.
stem Zult gij niets der aan u toevertrouwde lading
over boord laten werpen , ook niet om het reeds zinBij de kunstmatige spanning , welke de woelingen
kende vaartuig te behouden ? Zult gij , Vertegenwoor- der factie binnen weinige inaanden te weeg gebragt
diger van het Nederlandsche Volk , uwe financiele be- hebben , is de uitkomst der beraadslagingen over do
Begrooting voor de rust van het Vaderland en welligt
z waren niet ten offer NA illen brengen ? Ook niet , nu het voor die van Europa van onberekenbaar belang.
gedrag uwer am btgenooten u regt daartoe geeft ? Ook die beraadslagingen zal , zoo het schijnt geheel afgeniet , nu de omstandigheden het als pligt van u eischen? weken worden an hetgeen zij eigenlijk behoorden to
zijn. De innerlijke waarda der voorgedragene .Wetten
Ook niet , om den Vorst en het Vaderland tegen onhei- wordt meer en meer als bijzaak beschouwd. Sommige ,
len te behoeden , waarvan noch aard , noch duur , vele leden der tweede Kamer willen aan het Gouvernement , tot dat de honing Dunne voorschriften zal opnoch uitgestrektheid berekenbaar is ?
gevolgd hebben , de toesteinming ten aanzien van geeno
Het verwerpen der Begrooting om grieven die daar- Begrooting , hoe ook ingerigt , geven ; zij willen ook
toe niet betrekkelijk zijn , is een daad die de eerste die fondsen aan de Ilegering onthouden , zonder welke
Kamer als 't ware wegneemt uit de Constitutie ; den de voortduring van den Swat onmogelijk is. Zij gebruiken hun stemregt geenszins tot dat einde waartoe
Koning eensklaps berooft van alle magt ; bet gezag de Grondwet het verleent : om namelijk de aanneming
uitsluitend en onverdeeld in den boezem eener af- van een goed Budjet of de verwerping eener slechte
deeling der Staten.Generaal vereenigt , en het lot der Begrooting te bewerken. Zij misbruiken dat regt om
zich daarvan , als van het krachtigste wapen in den aanNederlanden ; zoo de Honing , ondersteund door het val tegen het wettig gezag , te bedienen. En wat most
Volk , zich niet handhaaft als Constitutionele Souverein ; het gevolg zijn van dit gedrag , hetwelk naar het oordeel van menigen onpartijdigen beschouwer met geen
aan de hartstogtelijkheid der factie en aan de verdezachteren titel dan dien van misdaad en muitzucht kan
re ontwikkeling der revolutionaire beginsels geheel worden bestempeld ? Dat de beraadslaging van natuur
onderwerpt. Die daad kan niet anders dan als de vernie- verandert ; dat het onderzoek der groote financiele
tiging der Staatsregeling in massa worden beschouwd. aangelegenheden van het Bp waarinede men zich
uitsluitend behoorde bezig te houden , uit het oog verloren or op den achtergrond wordt gesteld ; dat , in
plaats van bedaarde overweging der voorgelegde ontwerpen , een hevige strijd tusschen opgewondene parMen wil dat vele zuidelijke leden voornemens zijn , tijen ontstaat ; dat het om aanranding of verdediging
van de Regering , om vernietiging of behoud der Staatszonder nadere openlegging hunner gevoelens , tegen regeling te doen is ; dat bij gevolg geoorloofd en pligthet Budjet te stemmen. Regt zoo ! Het is te doen noch matig wordt , hetgeen anders ongeoorloofd zou zijn ; dat
om de Begrooting , noch om overtuiging , noch om ge- de vaderlandlievende vertegenwoordiger der Natie genoodzaakt is tusschen twee zaken die hij verderfelijk
meen overleg. Thans moet de keus worden gedaan acht , de minstverderfelijke te kiezen en dus , gelijk
to ssehen het behoUd van het Vaderland met Oran je , de tegenpartij ieder laud jet verwerpt ieder Budjet ,
.
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ook waarin hij hoogstgewigtige feilen ontdekt , ter
handhaving van de maatschappelijke orde zich te laten
gevallen.
In dezen stand van zaken blijft het desniettemin van
belang , de onderhavige Begrooting ook uit een financieel
oogpunt te onderzoeken. Sommigen die zich niet openlijk als tegenstrevers der Regering willen verklaren,
of die het ongerijmde en oproerige eener stelselmatige
weigering van fondsen wenschen te ontwijken , zullen
rich op de gebreken van het voorgedragene ontwerp ,
hetztj die bij 'hen reden of voorwendsel zijn , beroepen.
Anderen zullen in de , naar ons inzien zeer ongegronde verwachting , dat er misschien nog wel eene IransitoireWet voorgedragen zal worden , hunne bedenkingen geenszins aan den drang der oinstandigheden ten
offer willen brengen ; en onder hen die voornemens zijn
het Gouvernement door eene goedkeurende stem te ondersteunen is er menigeen , die genoegzame aanmerkingen heeft om niet zonder eenigen weerzin tot de
aanneining te besluiten.
De regtvaardiging van het Budjet laten wij aan meer
bevoegde regters geheel over. Ook ontkennen wij niet
dat het mogelijk welligt ook raadzaam zou zijn , meer
eenvoudigheid en minder geheimhouding in het bestuur
der geldmiddelen te brengen. De maatregelen omtrent
's Lands financien leveren misschien overvloedige stof
tot gegronde berisping. De toestand der Nederlanden
schijnt ten aanzien der Nationale Schuld althans niet
gunstiger dan die van verscheidene andere Rijken ; en
schoon er in vele klagten , bijv. over de bovenmatige
hoogte der belastingen , zeer veel overdrijving en onnaauwkeurigkeid is , verdedigen wij thans ' noch het
bedrag der uitgaven , noch den aard der middelen waar
door ze worden bestreden , noch de wijze der heffing ,
noch eenig ander gedeelte van het financieel beheer.
Eene algemeene aamnerking is , gelooven wij , op dit
oogenblik van grooter gewigt. Zij betreft de houding
welke de tweede Kamer , ook bij de beoordeeling van
ten aanzien der Regering
bet Budjet op zich, zeff,
aangenomen heeft : eene howling die even strijdig tegen de Nederlandsche Constitutie als voor de ware belangen van het Vaderland schadelijk : wij bedoelen
de go,voonte , om het raadzame en gepaste van alle de
uitgaven tot in de kleinste bijzonderheden te onderzoeken.
Het raadzame en gepaste : want dit onderzoek strekt
niet om zich te overtuigen van de noodzakelijkheid
der gevraagde fondsen ter bereiking van de oogmerken van het Gouvernement ; maar wet , om die ontwerpen zelve ter toetse te brengen en , ingeval van
afkeuring , door weigering van geld de uitvoering
ook van
Van alle uitgaven
onmogelijk te maken.
die welke tot onderwerpen betrekkelijk zijn , meer bijzonder en uitsluitend aan den Koning overgelaten.
men tracht aan
Tot in de hleinste blyzonderheden :
het Bestuur de minst mogelijke ruimte te geven om
over de verleende sommen naar gelang van deszelfs
inzigten en van de omstandigheden te beschikken.
Deze handelwkjs achten wij onvereenigbaar met de
Constitutie. Volgens Artikel 61 heeft de Koning het
volopperbestuur van de algemeene geldmiddelen , en
gens Artikel 121 wordt de inwilliging der Staten.

Generaal vereischt op de' begrooting van de uitgaven
doch deze bepaling wordt door de
van het BO

bonding der tweede Kamer met de daad nitgelegd in
een zin , waardoor de kracht van 's Konings opperbestuur weldra ten eeneinale zou worden vernietigd. De
goedkeuring der Nationale Vertegenwoordiging , op eene
onbekrompene wijs en zonder zich in alle de bijzondere deelen van het dagelijksch bestuur te mengen ;

het uitvoerig verstag van het gebruik der geldmiddelen , hetgeen de Koning jaarlijhs aan de Vergadering
doet geven , Artikel 128 ; de instelling der Algemeene
Rekenkamer , Artikel 202 ; schenen , toen de Growlwet werd geinaakt , genoegzame waarborgen tegen willekeur en geldverspilling te zijn. Men veronderstelde
dat behoudens die voorzieningen , de Staten-Generaal altijd en in alien gevalle met genoegzame gerustheid eene ruime som aan den Koning zouden kunnen verleenen om daarmede de Staatsbehoeften , overeenkomstig zijne eigene inzigten , te bestrijden. Niemand dacht er aan dat de Koning , ook om de geringste som te verkrijgen , eerst genoodzaakt zou kunnen zijn aan de Staten-Generaal uitlegging en opening
zijner oogmerken te geven , en hen vooraf van de nuttigheid dier oogmerken te overtuigen.
Artikel. 127 neetnt reeds alle twijfeling weg :

De uitgaven voor ieder Departement van agemeen bestuur makeneen of zonderlijk hoofddeet
der algemeene begrooting uit. De penningen voor
een Departement toegestaun , kunnen alleenlijk en bij
uitsMiling worden gebruiht voor de uitgaven tot dat
I)epartement behoorende.
Het is dus niet genoeg dat
de Koning de inwilliging vrage eener bepaa!de sore :
die som moet in zoo vele Hoofdstukken worden verdeeld
als er Departementen van Algemeen Bestuur zijn : zoo
reel voor Binnenlandsche zaken , zoo veel voor Oorlog , Financien , Justitie , enz. Die bepaling schijnt
met wijze voorzorg gernaakt ; niet slechts wordt het
daardoor mogelijk na te gaan , of soms eene met de
Staatsbehoeften volstrekt onevonredige som wordt gevraagd ; men is tevens ontslagen van de vrees dat
de Re
gering , bij voorbeeld , om zonder bijstand van
de Natie groote ondernentingen tot stand te brengen
of een oorlog vol te kunnen houden , gewigtige deelen
van het Staatsbeheer vervvaarloozen zou. Doch de
Grondwet is ook niet verder gegaan. Zij legt aan de
Regering de verpligting niet op, om aan de StatenGeneraal vooraf te doen kennen hoeveel zij , bij voorbeeld op het Hoofdstuk der Binnenlandsche Zaken ,
voor Kunsten en Wetenschappen of voor Schutterijen ,
of voor Binnenlandsch Bestuur voornemens is te besteden : en wanneer de Regering niet alleen dit openbaart maar ook , ma de kunsten en wetenschappen
ten voorbeeld te nemen wat zij voor Academien
en wat voor lager Onderwijs behoeft , wat zij aan
Gent en wat aan Groningen te koste zal leggen ; of
zij het traktement van een ondertuinier of van een
boutefeu vermeerderen evil: dan daalt zij geheel of
van de hoogte waarop zij door de Constitutie is
geplaatst ; dan verliest zij hare regten en pligten ,
Haar natuur en wezen geheel uit het oog.
Doch , voert welligt een lid der tweede Kamer ons
to gentoet : „ ik dien van de noodzakelijklieid ook der
kleinste uitgaven de overtuiging te vi rkrijgen ont
mijne toestemming met gerustheid aan het geheel te
kunnengeven." Deze redenering ware juist indien
de R.oning geenerlei uitgaven mogt doen dan welke
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de meerderheid der Staten-Generaal noodig en nuttig
acht. 1)e Vertegenwoordigers der Natie moeten den
Koning niet aanmerken als hun' algeineenen opzigter
en betaahneester-generaal zij behooren hem , overeenkomstig de Grondwet , als hun Vorst en als den
Operbestuurder van het Rijk te beschouwen ; zij moe?slam
ten hem de beschikking laten over eene SO ►
berekend naar de bekende behoeften van den Staat en
van ieder Departement , naar de emstandigheden des
tijds en naar de algemeene inlichtingen die de Regering hun geeft; de inwilliging behoort niet te
worden voorafgegaan door een onderzoek van zoodanigen aard , dat het Opperbestuur daardoor aan den
honing ontrukt en bij de tweede Kamer overgeplaatst
wordt.
De Koning kan jaarlijks over een millioen voor
onvoorziene uitgaven beschikken ; en 'wij ontkennen
niet dat daardoor , en ten gevolge der nog vrijgeblevene af- en overschrijving tusschen de onderdeelen der verschillende Departementen , en door nog
andere hulpniiddelen welligt , de Regering voldoende
ruimte en speling bezit om zich in kleinigheden de
wet niet voor te laten schrijven. I)it is zoo : aldus
wordt het doel , waartoe de Regering regtstreeks
Inoest geraken , even goed door een omweg bereikt ;
men verzet zich niet tegen het beginsel 't welk de
tweede .Kamer langzamerhand op den voorgrond heeft
gezet , maar men ontduikt de gevolgen. liedriegelijke
gerustheid ! Zoodra men de stelling niet wederstaat
dat de Staten-Generaal , in plaats van eene algemeene
overzage der Staatsbehoeften te verkrijgen , over het at
dan niet verrigten der afzonderlijke uitgaven kunnen
beslissen , dan zal langzamerhand de stelling in voile
kracht toegepast worden. Met angstvalligheid zal het
gebruik van bovengemeld millioen worden onderzocht :
Art. 127 zal, even als Art. 161 en zoo vele anderen ,
door gedrongene en valsche uitlegging als une pierre
d'attente voorgedragen worden. De Grondwet heeft
aan ingezetenen het regt van petitie verleend : zij
heeft het aan vreemdelingen niet ontzegd; integendeel , zij heeft het beginsel erkend dat op alien beboort toegepast te worden. Even zoo hier. De Grondwet heeft bepaald dat de uitgaven voor ieder Departement een afzonderlijk Hoofdstuk zouden uitmaken :
zij heeft daardoor niet belet dat elke uitgave afzonderlijk op de Hegrooting gebragt , afzonderlijk overwogen , afzonderlijk al dun niet aangenomen kan worden.
Integendeel : die spec:aliteit ligt juist in haren geest
en is slechts de meer uitgebreide toepassing van het
daargestelde beginsel. Zoodra de Kamer het regt
heeft om wel verre van in het algetneen bezuiniging en vereenvoudiging te verlangen , met den honing over de kleinste uitgave te twisters ; als zij aanmerkingen maakt op het overdadig gebruik van vuur
en Licht , op het aanstellen van een bediende , op
den aankoop van een klokkenspel in een Academiegebouw ; en wanneer dien ten gevolge de gevraagde
fondsen van de Hegrooting afgetrokken worden , dan
is het billijk dat diezelfde uitgaven niet met andere
fondsen worden verrigt. Immers dan zouden de Staten-Generaal , gelijk men het noemt , om den turn
worden geleid. Neen ! zoo men voor zijne regten niet

zorgt , men zal de vernederende gevolgen dier zor•
geloosheid niet ontgaan ; en de Koning der Nederlanden zal over geen cent , zonder voorafgaande toestemming en opvolgende verantwoording , kunnen be.
schikken.
floe weinig men MI het ontwerpen der Constitutie
zoodanig jets heeft bedoeld , wordt met waardigheid
uitgedrukt in de Aanspraak waarbij , op last van
den Souvereinen Vorst , de grondslagen der Grondwe$
van 1814 , waaruit de onderhavige bepalingen zijo
ontleend aan de Notabelen worden inedegedeeld : „ De
geldmiddelen door de Algemeene Staten toegestaan
en ter beschikking van den Vorst gesteld , mogen
wel slechts alleen gebruikt worden tot de vastgestelde posten waartoe zij zijn ingewilligd ntaar
S9 de bijzoudere wijziging van dat gebruik zal door
,, geene vooroordeelen , onedele driften , kleingeestig99 heid of zucht tot tegenspraak kunnen worden bepaald of bernoeijelijkt , en de algemeene zaak , de
99 rigtige en spoedige uitvoering van alles , wat tot behoud
daarvan dienen moet , is aan den Vorst verbleven."
En in welk een ruimen zin dit behoort opgevat te
worden , blijkt onder anderen uit de daarmede in verband staande periode : „ Dat vrij en onbelemmerd
bestuur over de geldmiddelen zal ons ten waar„ Borg verstrekken dat, wanneer het er op aan mogt
„ komen .... de wapens op te vatten , het leger en
„ de vloot met spoed en kracht op de been en in
werking zullen kunnen worden gebragt.”
Men snag zich des te meer verwonderen dat onder
de tegenwoordige Grondwet een zoo verregaand tnisbruik ingeslopen is , omdat de minder juiste of althans tot verkeerde opvatting aanleiding gevende be.
paling der Constitutie waartoe de aangehaalde woor•
den betrekkelijk zijn : „ Alle de ingewilligde pen„ ningen worden gebruikt tot de vastgestelde postern
„ en geene anderen ; " in meergerneld A rtikel 121
door de duidelijke bewoordingen : Departementen yam
algemeen bestuur, zijn vervangen.
Doch waartoe zouden wij ons op eenige afzonderlijke bepaling der Constitutie , op de analogie en den
geest onzer Staatsregeling beroepen ? Zoo het bestaande misbruik in deszelfs voortgaande ontwikkeling
wordt geduld , gaat de gansche Staatsregeling te niet;
en voorloopig kan bijna de geheele Afdeeling 'ran de
magt des Konings uitgewischt worden. Dan ontneeint
men aan den Koning zelfs de uitvoerende Mogt : hij
behoudt die aithans in geen anderen zin dan waarin
zij door alle ambtenaren , ministers , burgemeesters
en veldwachters , uitgeoefend wordt. Dan gaat zelfs
het stelsel te niet , waarmede de revolutionaire
Theoristen zich menigmaal , althans aanvankelijk , vergenoegen ; het stelsel van geheel onafhankelijko
Magten , waarin het wettig gezag zich verdeelt. Do
Nationale Vertegenwoordiging oefent ook de uitvoerende Magt bij voortduring uit ; die magt kan
leen in zoo verre worden gezegd , nog bij den Ka.
fling te behooren als hij de uitvoerder is der bevelen die de tweede Kamer hem geeft. De StatenGeneraal zijn niet slechts van mede-wetgevers, mederegenten geworden : de tweede katner regeert alleen ,
door den Vorst en in zijne plaats.
,,
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Woensdag den 16den December.
De

verklaring des Konings is de nadrukkelijkste

thans noodig niet slechts kracht moed en stands astig-

wederlegging van al hetgeen sedert eenigen tijd om-

heid , maar ook wijsheid en beleid. Sommigen , zelfs

trent de waarschijnlijkheid van een maatregel buiten de

in de noordelijke Gewesten , zijn even bekommerd dat

Constitutie bijgebragt wordt. Eerbiediging der Grond-

de Koning zijn gezag , zoo het wederom naar behooren

wet : ziedaar wat de Koning verlangt ; ziedaar waartoe

wierd gegerbiedigd , zou kunnen misbruiken , als zij tot nu

hij de medewerking ook van de tweede Kamer inge-

toe omtrent alle de buitensporigheden der factie zorgeloos

roepen heeft. Het is niet de Grondwet , gelijk ze nu ,

zijn geweest. Laten die

door verkeerde

uitlegging verwrongen en misvormd ,

hunne angstvolle berekening ook dit niet vergeten , dat in

een wapen van heerschzucht en dweeperij zou kunnen

de Constitutionele IVIonarchien , waar men eensklaps eene

worden : het is de Grondwet , gelijk zij het natuurlijk

Nationale vertegenwoordiging ingevoerd heeft , des

gevolg der omstandigheden is geweest ; gelijk zij in

Konings gezag niet krachtig genoeg is cm zich ,

1815 ontworpen , aangenomen en in den beginne door

zonder de liefde en trouw der onderdanen , op den

vjand en vriend begrepen is geworden. De Koning

duur door eigene middelen staande te !louden. De

wil , evenzeer als bij de aanvaarding der Souvereini-

overweging hiervan moge aan alle Nederlanders tot

die de

opwekking en tevens aan hen , die ter goeder trouw

burgerlfjhe regten , welhe een inderdaad yr!) . volh hen-

nog beducht zijn voor onwederstaanbare overinagt van

sclietsen , genoegzaam verzehere ;

het Monarchale gezag , tot geruststelling en waarborg

teit , regeren overeenkomstig eene Grondwet

doch hij is , ook om

dit bij voortduring te kunnen doen , aan het Neder-

ver vooruitziende lieden bij

verstrekken.

landsche Volk verpligt en door de Grondwet gehouden ,
de grmdslagen van het Staatsgebouw , dat zijn , het Monarchaal gezag , de Godsdienstvrijheid en de zelfstandigheid van het Rijk , tegen oproerig vrijheidsgeschreeuw ,

Het is eene treurige waarheid , dat de pligtbetrach-

heerschzucht , dweeperij en buitenlandschen invloed te

ting in openbare betrehhingen is ondermjud.

bescher men.

vele personen wier bekende gevoelens onvcreenigbaar

Door

De vijanden van den Koning hadden wel gewenscht

met de handhaving der Nederlandsche Staatsregeling

dat hij , in plaats van met de Grondwet in de hand

zijn , worden gewigtige bedieningen bekleed ; en ook

hen tegen te gaan , zich van een zoogenaamd

coup

hieraan is het grootendeels te wijten dat in sommige

d'estat had bediend. De predikers van een pacte bi-

Gewesten , ten aanzien van het doen eerbiedigen der

lateral en een contra/ synallagmatique zouden zich dat

bestaande verordeningen en wetten , eene verregaamie

ten nutte hebben gemaakt.

Het Gouvernement heeft en voor de openbare rust en orde verderfelijke ooglui•
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pligtverwaarloozing plaats heeft gehad.

grip , dat er niet slechts aan de Staten-Generaal een

Ninbtenaren , die zich vijandig betoonen tegen het

uitvoerig verslag , maar gelijk inderdaad gebeurt , aan

Gouvernement, kunnen zich niet bekiagen zoo de

de tweede Kamer rekenschap en voorafgaande opening

Koning hun zijn vertrouwen onttrekt: de Koning is

van het gebruik der geldmiddelen moet worden gedaan.

het , die zich te regt over het misbruiken van zijn

Het spreekt van zelf dat door de leden eener Ver-

vertrouwen beklaagt. Het is daarom te hopen dat er

gadering welke uit den aard der zake vele schrandero

spoedig moge worden voorzien in een kwaad , dat de

en kundige personen bevat zeer belangrijke aanmer-

gansche kracht van de Regering verlamt ; en tevens

kingen omtrent alle deelen van het beheer kunnen wor-

zouden wij het wenschelijk achten dat , indien men

den gemaakt. Alles met beleefdheid te ontvangen , het

tot het afzenden van waarschuwende circulaires mogt

merkwaardige met zorg te onderzoeken en het goede

besluiten , dezelve onmiddellijk. in de Staats-Cou-

met erkentelijkheid te gebruiken behoort tot de plig-

rant wierden geplaatst ; niet slechts omdat zoodanige

ten die elke verlichte Regering met genoegen vervult.

afzending toch spoedig ruchtbaar zou worden , maar

leder lid van de tweede Kamer kan , individueel , even

ook omdat het met de waardigheid van het Gouverne-

als elk ander persoon , zijne aanmerkingen over ieder

ment overeenstemt , openlijk uit te komen voor die

punt van bestuur en regering ter kennisse brengen van

regeling van het bestuur welke in iederen welinge-

het Gouvernement ; iedere Afdeeling , ook wel de me( r-

rigten Staat volstrekt noodzakelijk is.

derheid of minderheid der tweede Kamer , kan dit altijd

king en

en bij elke gelegenheid doen. Maar : en dit is het wat
veel te weinig in het oog wordt gehouden : hetgeen

inlichting en raadgeving- is , moet niet de gedaante van
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vordering en voorschrift

verkrijgen. De tweede Kamer

brengt hare zwarigheden tegen de uitgaven die 's Rijks

2e. Artihel.

administratie vereischt , met de aanneming der Begrooting in verband ; even als ware de Koning verpligt , of

Het is , zeiden wij , eene tegen de Nederlandsche

die zwarigheden op te lossen tot volkomen genoegen

Constitutie en de ware belangen van het Vaderland

en overtuiging van de meerderheid van de Kamer , of

strijdige gewoonte , die bij de tweede Kamer zich lang-

wel , gelukt hem dit niet , zich , ook tegen eigen ge-

zamerhand heeft gevestigd , om zelfs de kleinste bij-

voelen aan , naar de inzigten van die meerderheid to

zonderheden der Begrooting ter toetse te brengen.

schikken.

Is lemand met den aard en de uitgestrektheid van

„ Doch mijne inwilliging wordt op de Begrooting

dit ingeslopene misbruik niet genoegzaatn bekend , hij

„ vereischt. 1k kan dus het Budjet , ook omdat

doorbladere slechts de processen-verbaal der Afdee-

sommige uitgaven mij of onnoodig voorkomen

lingen en , waarom moet er dit bijgevoegd worden ?

„ of onvereenigbaar met eene goede inrigting van

ook de antwoorden van het Gouvernement. Geene nit •

„ het bestuur , zelfs zonder rekenschap mijner be-

gave zoo gering , zoo nuttig of zoo gelled door de

„ weeggronden of te leggen , eenvoudig verwer-

Grondwet aan 's Konings goedvinden overgelaten , waar-

„ pen.” Dit hunt gij maar dit moos,1 ge niet doen.

tegen niet bedenkingen in het midden worden gebragt ;

De Koning han , daar hij het opperbestuur der geld-

Ministerie dienaangaande

middelen heeft, dat bestuur opzcttelijk inrigten op eene

heeft tot nu toe velen versterkt in het verkeerde be-

voor het Land verderfelijke wijs ; maar dit mag ha

en de handelwijs van het
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niet doen. De tweede Kamer han, door weigering van

van het Rffk in andere werelddeelen :

de noodige gelden, indringen in het Staatsbeheer ; maar

blijft dat gedeelte van 's Konings praerogative ,

dit, snag zij niet doen : omdat daardoor 's Konings

dien hij, wanneer de Kamer niet overtuigd is omtrent

perbestuur , tegen den aard onzer Staatsregeling te

het raadzame van het behoud , bij voorbeeld , der kust

gronde zou gaan. De Grondwet moet ter goeder trouw

van Guinea en van het etablissement te Sierra - Leone ,

en overeenkomstig haar geest opgevolgd worden. Zoo-

genoodzaakt zou kunnen worden om , nietijzigingen

dra men zijne Constitutionele krachten misbruikt om

te maken in het bestuur , maar om die bezittingen te

eene ongrondwettige overmagt te verkrijgen , is de

verlaten. De Koning regelt de bezoldiging ran ale
hollegien en ambtenaren die nit 's Lands has betaald
worden ,enbrengt dezelve op de Begrooting der Staatsbehoeften. De bezoldip,ing der ambienaren van de
regterliyhe snag! wordt door de wet geregeld :
Art. 61.

Grondwet niets dan een twistappel meer , tot dat het regt
van den sterksten zich boven de regten van alien verheft.
Onvereenigbaar met onze Staatsregeling is het ged rag
der tweede Kamer : de uitvoerende magt wordt , gelijk
wij in ons vorig Nommer aangeinerkt hebben ontnomen aan de Kroon en in den boezem eener afdeeling
van de Nationale vertegenwoordiging overgebragt. Is
het noodig, dit in de bijzonderheden duidelijk te maken ?

De Koning heeft

ha bestuur der buitenlandsche be-

trehhingen : Art. 56. Met reden hij is Souverein , en
bovendien ; hij alleen kan beoordeelen wat de bevestiging en uitbreiding derzelve vereischt. Nu leze men , bijvoorbeeld ,. de redevoering van den Minister van Buitenlandsche Zaken , van den 14 Mei 1829 : Les traitemens de

quelques agens diplomatiques a-t'on-dit , paraissent
trop eleve's. Cependant le gouvernement les a cakules sur les besoins indispensables des missions. Une
raodique addition au strict ne'cessaire qu'elles recoivent , eut problablement porte des fruits salutaires ,
en leur procurant les moyens d'etendre leurs liaisons
sociales , premier element des succes diplomatigues.
filais des resultats ainsi obtenus eussent difiicilement
ete susceptibles d'une evaluation en chiffres ;

en de

wenschelijke verhooging is achter gebleven,omdat de tweede Kamer niet van hare nuttigheid zou hebben kunnen worden overtuigd. Wat baat nu het toegekende bestuur, zoo de

Koning ook daarvoor geenerlei uitgave kan doen , zonder
uitdrukkelijk door de tweede Kamer als 't ware te zijn
geautoriseerd ?

De Koning heeft bfj uitsluiting het

opperbestuur over de volhplantingen en bezittingen

Art. 60. Waar
in

De tegenstelling is niet dubbelzinnig : tot het laatste
wordt het gemeen overleg der Staten-Generaal , tot
het eerste niets dan de wil des Konings vereischt.
Wat beteekent dit verschil , zoo de Koning tot vermindering van alle traktementen , van hoedanigen aard
ook kan worden gedwongen ; zoo hij van elke traktementsverhooging , van elke nieuwe aanstelling reken-

schap geven moet ? De een vindt dat de Staatsraden ,
een ander dat de Secretarissen-Generaal te ruim worden
bezoldigd ; een derde wil niet langer Administrateurs ;
een vierde geene Commissarissen van District , geen
Jagt-Departement , minder leden in de Rekenkarner ,
afschaffing van alle Policie-ambtenaren en geene StaatsSecretarie ; en niemand van die alien begrijpt dat , door
de wijs waarop die aanmerkingen worden gemaakt
zij ,eene wezenlijke inbreuk op 's Konings Constitutio
neel gezag zijn geworden I De Koning verheft in den

Adelstand , en door hem worden Ridders benoemd :
Artikel 63 en 64. Maar hoe , zoo de tweede Kamer, ook daarvoor niets bekostigen wilde of, gelijk men , waarschijnIbk bij vergissing , verhaalt dat
reeds nu aan een lid ontvallen zou zijn verkla,ift
iedere Begrooting te verwerpen , waarop een penning voor de Orde van den Nederlandschen Leen v
aangetroffen wordt ?
De Koning stelt Ministeriele

Departementen in , benoend derzelver hoofden en ontslant die naar welg,-evallen : Art. 75. Waar blijft de
vrije beschikking die de Grondwet hieromtrent , ook
in andere artikels , aan den Koning heeft toegekend ,
zoo de tweede Kainer hem met de daad voorschrijven
kan , het vereenigen , of splitsen , of afschaffen van Departementen ; ja zelfs dit is alreeds , nu laatstelijk
in eene der Secties gebeurd — aan

den Koning te
kennen geeft dat zij niet verkiest , dat deszelfs Minis-
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ter van Marine , gedurende 's Konings verblijf te Brus

komst te geraken. De stellige eisschen zoLden zoo

Fel , in 's Gravenhage resideert.
Welligt voert men ons te gemoet dat onder het bij-

menigvuldig , zoo verschillend en , hetgeen alles afdoet ,
zoo tegen eliander strfplig kunnen zijn dat de Koning

gebragte sommige zeer juiste aanmerkingen zijn , of die

geenerlei Begrooting zou kunnen voordragen waaronitrent men niet vooraf in ci.jfers stellig berekenen

althans vatbaar zijn voor onderscheidene beschouwing.
1)it betwisten wij niet ; maar , gelijk wij reeds zeiden ,

kon dat ze niet aangenomen zou worden. Men verbeelde zich niet dat deze zwarigheid , door het afzon-

vat als inlichting , of wensch , of raad allezins goedkeuring verdient worth ongeoorloofd zoodra men , in
den waan dat zaken van administratie of regering

derlijk sternmen over elk Hoofdstuk indien dit met
onze Grondwet overeen kon worden gebragt , weggenomen zou worden. Dezelfde zwarigheid zou bestaan

ter beslissing van de tweede Kamer moeten staan ,
de goed- of afkeuring der gansche Begrooting eenigermate van het opvolgen en onmiddellijk opvolgen dier

omtrent leder Departement. Bij voorbeeld , ten aanzien van het Ministerie van Binnenlandsche Zaken stelle

raadgeving afhankelijk maakt.
Nog eene andere tegenbedenking zou misschien geopperd kunnen worden , namelijk dat , schoon de

men de helft der leden voor een Administrateur der
Nijverheid , de helft tegen het behoud van die be-

Koning aan tnenigvuldige aanmerkingen geenerlei ge-

van gelden voor het lager Onderwijs ; hetzelfde verschil omtrent andere punten ; voorts dat niet telkens
dezelfde leden zich bestrijden , maar dat de gevoelens

trekking ; de helft voor , de helft tegen het verleenen

boor gaf , de meerderheid van de Kamer , al keurde
vij die aanmerkingen goed , evenwel niet zoo strengeIijk gebruik zou maken van haar regt dat zij , om
eenige bezwaren van ondergeschikt belang , de gansche
Begrooting zou verwerpen ! Deze redenering is nit tweederlei oogpunt niet juist. Vooreerst heeft de Kamer, vol-

zich op menigerlei wijze doorkruissen ; terwijl ieder , op

gens de Grondwet , het regt niet dat men hier bedoelt , en kan het door geenerlei ongrondwettige aanmatiging hebben verkregen. Ten anderen , indien zij
waarlijk dat regt bezat , zou zij geenszins naar willekeur daarvan al dan niet gebruik kunnen maken ;

ker ligt buiten de Constitutie , de leden , even als de
Jurij in Engeland , zoo lang in de vergaderzaal opge-

elk punt dat hem eenmaal wenschelijk voorkwam ,
onverzettelijk is. Dan zijn er slechts twee middelen
om nit dien doolhof zich te redden : of , hetgeen ze-

sloten te houden , tot dat er meerderheid of 'lever nog
eenparigheid zij ; of wel — en dit is niets anders
dan de ontwikkeling van het inconstitutionele beginsel
over elke uitgave ,
tegen hetwelk wij ons verzetten

het zou haar niet zonder oogmerk zijn verleend
en zij zou verpligt zijn zich daarvan te bedie

waaronatrent eenig verschil tusschen de leden mogt

nen. De zaak zou eene geheel andere en otngekeer-

zijn , afzonderlijk te stemmen.

de hooding verkrijgen. De Begrooting zou niet meer

Hiertoe zou men eindelijk , dos voortgaande moeten

door den Koning worden gemaakt ; maar , naar aanleidin g van 's Konings voorstel , door de tweede Kamer.
De Koning zou , tot haar gerief , eene schets aan de

besluiten. In hoe verre zoodanige administratie door

Vergadering inleveren om door haar _naar welgevallen
veranderd en omgewerkt te worden. Zij zou gehouden

de tweede Kamer wenschelijk zou zijn , stellen wij
ons voor nader te onderzoeken. Thans zij het genoeg
de ongrondwettigheid te hebben betoogd. De Koning
zou geen Souverein , geen Hoofd eener Constitutionele

zijn ook naar de kleinste uitgaven onderzoek te doen
nit te wisschen al wart haar niet geviel , en zich niet
te vereenigen met de Begrooting , eer dat alle haar
inzigten omtrent het bestuur,, ook tegen 's Konings

Monarchie meer genoemd mogen worden ; van alle vrije

gevoelen aan volkomen hadden getriumfeerd.

onderdanen moeten gaan. Niet om zoOdanigen Vorst to

,

De Begrooting wordt aangenomen of verworpen in

hoar geheel. Dus is men ten laatste we; verpligt zich
te vragen , of het kwaad dan wel bet goede daarin de
overhand heeft. Door aan enkele bijzonderheden te

beschikking beroofd , zou hij naauwelijks de Administrateur des Souvereinen Yolks kunnen heeten. Hij zou tot
in de kleinste aangelegenheden aan den leiband zijner

in 1813 geschaard
rondom bet Huis van Oranje niet out zeadanige
Monarchien te scheppen heeft Europa zich aan de
ketenen der Jacobijnsche omwenteling ontrukt.
verkrijgen , heeft Nederland zich

tiijven hangen , zou het onmogelijk zijn tot eene uit-
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zoodra de eerbiedwaardige Koning der Nederlanden

Onzeker nog is het of , nadat in Belgie ook de lagere klas-

eene houding aangenomen had , die bij brave ingezetenen erkentelijkheid en gerustheid , bij onruststokers of

sen zoo lang opgeruid zijn geworden , zelfs de aanneming
van het Budjet voldoende zal zijn , om overal , zonder ge-

geveinsde bedaardheid , of dc onzinnige woede eener
tuisdadige en teleurgestelde hoop te weeg gebragt heeft,
is de inwilliging der Begrooting waarschijnlijk geworden. De Koninklijke Missive van 11 December is

strengheid te gebruiken , de orde en rust te behouden of
te herstellen ; doch de verwerping zou , niettegenstaande
eene wijze gematigdheid van onzen Koning , het begin
van onheilen kunnen zijn , wier einde niet ware to
voorzien. Daarenboven , zoo het Rijk in verwarring

alechts de voortzetting van het stelsel , hetwelk reeds
in de voordragt der Wet op het Onderwijs opgesloten
lag. Zij bevredigt een aantal betamelijke wenschen
otitneemt , daar zij als 't ware de herhaling is van den
eed op de Constitutie , alle welgenieende bezorgdheid ;

geraakt zullen ook die finantiele bezwaren niet zoo
spoedig uit den weg worden gerulind ; veeleer zou weldra de bevolking , door waarlijk ondragelijke lasten , uitgeput worden ; dierbaarder bezitting dan geld of goed ,
zou in gevaar worden gebragt. Laat men toch , bij do

legt aan de kwaadwilligen een gedwongen stilzwijgen
op , of noodzaakt hen zich tot openbare vijanden te ver-

erkentenis dat het Gouverneiiient reeds zeer aanmerkelijke verminderingen op het Budjet toegestaan heeft ,
alien verderen aandrang , gelijk door de Heeren Donher
Curti us en van Vtzazna met zoo veel ernst en nadruk

klaren ; toont hun niet een vreesachtig Gouvernement ,
ntaar eene standvastige en moedige Dijnastie, omringd
door, eene getrouwe bevolking , en gereed om zoowel
Belgie van de overheersching eener te langen tijd on-

bij de tegenwoordige beraadslaging aangeraden is , uitstellen tot weer kalmen en geschikten tijd. Of behoort men
misbruik te maken van de moeijelijkheden , in welke het

gestraft geblevene factie te bevrijden , als de noordelijke Gewesten tegen het voortdringen derzelve te besehermen. Na deze waarlijk Vorstelijke boodschap , kon
de aanneming der Begrooting naauwelijks meer twijfelachtig zijn , en , als deze regels in het licht verschij-

Gouvernement zich bevindt : gedachtig dat eene zoo gunstige gelegenheid welligt niet andermaal aangeboden zal
worden ? Dit zou , naar ons inzien , eene zeer verkeerdo
berekening zijn. Ook wij zijn van oordeel dat de Regering , niettegenstaande hare prijzenswaardige bedoe-

nen,. zal de uitkomst reeds beantwoord hebben aan
onze verwachting.
bu rners deze Verklaring van den Vorst heeft grooten invloed moeten hebben op die Afgevaardigden nit

lingen , en wat de finantien betreft , en in menigvuldige
andere opzigten , zeer veel of gedaan , of nagelaten

bet noorden welke door finantiele bezwaren nog teruggehouden werden. Hoe verdwijnt elke bedenking van
dien aard , zoodra zij met de tegenwoordige oinstandig-

behoort te worden. Doch vooreerst achten wij het dwaas
thans aan te dringen op hetgeen wij in dit oogenblik

heden in verband wordt gehragt ! De hagchelijke toe-

niet zouden verkrijgen , zonder ons misschien met de

stand van het Rijk , zoo iemand die betwijfelen kon ,

Regering en het gansche Land in een gemeenschappelijk
verderf te storten. Ten anderen gelooven wij niet dat do

heeft dat alsnog buiten werking gesteld of uitgevoerd

is nu van den Troon geopenbaard. De Koning en het
Vaderland moeten door de trouwe huip van echte Nederlanders worden gered : dit is geene overdrijving

Regering de onedelmnoedigheid hebben zou , om na de uitredding niet meer aan de betoonde hulp en dc da:trop
gegronde verwachting , indien overigens daaraan kon

geene opzettelijke vergrooting van het gevaar ont door
schrik eene onverdiende toestemming te verwerven.

1

worden voldaan , te gedenken ; noch ook dat zij d3 !IDA.
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rakelijkheid niet zou beseffen om , ten einde tegen
soortgelijke gevaren in het vervoig veilig te zijn aan
zeer vele gedeelten onzer Staatsregeling wijziging , ontwikkeling en meerdere vastheid te geven. Eindelijk zij zal
niet ligt , ook wanneer zij er toe genegen mogt zijn ,
in de mogelijkhed wezen zich van het gehoor geven
aan billijke en algemeene wenschen te ontslaan. De
vroegere discussie over dit tienjarig laud jet heeft getoond dat , zoodra de omstandigheden niet geheel buitengewoon zijn, men de aanneming eener middelinatige Begrooting niet behoeft te duchten : en bovendien
Europa , vooral het Constitutionele Europa , wordt met
gebeurtenissen bedreigd , waarbij om tegen revolutionaire anarchie en militair despotismus te 'worden beschema , het wettig gezag door de Volken , de betamelijke vrijheid door de Vorsten moet worden geeerbiedigd.
Des Konings Missive moet zeer welkom zijn geweest aan de zuidelijke leden die , schoon zij met
tegenzin de aanmatigingen van dweepzucht en losbandigheid zagen , tot nu toe haar knellenden band niet
durfden verbreken. Moeijelijk zeer moeijelijk is hun
toestand geweest. De muitzucht , die zich van dagbladen , biechtstoel , naamlooze brieven en zelfs van huisselijke betrekkingen bedient , dreigde met allerhande
onaangenaamheid en leed. Daartegen stond hun eed,
het welbegrepen belang van den Staat en de wensch
van vreedzame burgers. Weinige weken geleden en
menigeen was nog in den waan dat de Honing zelf
de Constitutie als grondslag eener representative Republiek en de meerderheid der tweede Kamer als onbedriegelijken tolk der Souvereine Natie , zou erkennen. In het noorden scheen men onverschillig en
de grootheid van het gevaar naauwelijks te vermoeden.
De Koning zag met voorbeeldeloos geduld de pogingen der veldwinnende factie : Nederland sliep. De
gematigden in het zuiden hadden dus noch aanmoediging , noch steun ; en konden ook , eenigermate als
troost en vergoeding bij de akelige verwarring in den
Staat , dit ten minste verwachten , dat Belgie en het
,Catholicismus zich boven Holland en de Hervorming
zouden verheffen. Thans is het Mad gekeerd en een
einde , zoo het schijnt , aan hunne weifeling gemaakt.
De Koning roept het Nederlandsche Volk tot handhaving der vrijheden , die het van den Koning ontving. Nederland en Ora* gescheiden , zijn meermalen rampralig geweest : vereenigd hebben zij , waar
het vrijheid, Godsdienst en onafhankelijkheid gold ,
over Spa* , over Fraiikrijk , over het verbondene

Europa getriumfeerd. vereenigd hebben zij steeds een
holwerk voor ware burgerlijke Godsdienstige en Staatkundige vrijheid gevornid ; vereenigd vormen zij het
ook nu ; vereenigd reiken zij aan alle waarlijk Godsdienstige en vrijgezinde ingezetenen van Belgie de
vredelievende hand. Met de gevreesde overheersching
is het hier althans gedaan. Hier zal de Troon worden geschraagd door een Volk , hetgeen vrijheid , ook
onder een eenhoofdig gezag , weet te behouden en to
genieten ; hier zal het beginsel van verdraagzaamheid
zoo lang mogelijk , toegepast worden : verdraagzaamheld , gelijk de Hervorming ze met ijverige verdediging van eigene Godsdienst verbindt ; hier zullen wij ,
zonder taal en zeden aan anderen op te willen dringen , ons voor vreeinde taal en vreemde karaktertrekken wachten. Wij wenschen vrede , eendragt , vrijheid voor alien : daarorn zullen wij ons tegen losbandigheid , Priesterdwang en buitenlandschen invloed
verzetten. Op die voorwaarden alleen , kunnen wij
voortdurende vereeniging met Belgie verlangen. Behagen die voorwaarden niet , dan moge Belgie toezien en scheiden haar zaak van die van noord-Nederland af. Noch de waardigheid van het Huis van
Oranje noch de Hervorming , die in zoo vele op.
zigten ingeweven is met ons Nationaal bestaan noch
dc eigenaardigheid van het Nederlandsche karakter
door Godsdienstigheid en vijheidsliefde gevormd , zal
door Holland in de waagschaal worden gezet. Di a
houde men in het oog : eer zou de Nederlandsche
bodein weder tachtig jaar met het bloed van vriend
en vij and worden gedrenkt.
Nog kan misschien , met behnlp der welgezinde burgerij , de aanhang die in Belgie zoo diepe wortelen
schijnt geschoten te hebben , ook dAAr zonder flood.
lottige burgertwisten worden bedwongen, Wij hopen
dat de gematigde Vertegenwoordigers van het zuiden
en bij het uitbrengen hunner stein over de Begrooting ,
en in het vervoig , zich voor een oogenblik ontrukkendr aan de vrees voor Dagbladen en Priestergezag
den toestand der zaken wel zullen overwegen ;• wel
bedenken vooral dat , zoo burgerkrijg en buitenlandsche
oorlog ontstond , de zuidelijke Gewesten meer dan de
noordelijken zouden worden'geteisterd , en dat het bovendien , zelfs your de magt van Domes Kerkvoogd , gevaarlijk zou kunnen zijn , den sluimerenden geest van
de Hervorming al te zeer verlevendigd te hebben.
,
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In de vorige Artikeien is betoogd , dat de vitS waar-
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op de tweede Kamer zich bij gelegenheid der Begrooting
meer en meer invloed op het bestuur aangematigd
heeft , niet overeen kan worden gebragt met de Nederlandsche Constitutie. Doch is dit welligt te betreuren , en zou het inderdaad wenschelijk zijn dat wij
door eene Vergadering van 110 leden wierden geadrninistreerd?
Het gezond verstand en , daar zoodanige administratie werkelijk plaats heeft gehad , ook de ondervinding
geeft het antwoord op deze vraag. Runde en opvolging van algemeene regels zijn, voor het inwendig beheer van den Staat , onmisbare vereischten. Men zie
in hoe ver ze in 't algemeen bij eene talrijke Vergadering verondersteld niogen worden , en in 't bij zonder door de handelingen van de tweede Kamer aan
den dag zijn gelegd.
Niet ligt zal iemand ontkennen dat zich in elke
Nationale Vertegenwoordiging , zoo Lang ten minste
bet Volk eenigen prijs op het behoud zijner voorregten
stelt , uit den aard der zaak een aantal kundige leden
bevindt. Doch vooreerst kan men zeer wel algemeene
begrippen van Staathuishoudkunde bezitten , en echter
ten eenemale verstoken zijn van die practikate bekendheid met de deelen en onderdeelen van het bebeer welke men alleen door langdurige en uitsluitende ,
of althans opzettelijke behandeling verkrijgt. Daarenboven,
aI kon het voor ontwijfelbaar aangenomen worden , dat
leder vak in de Kamer ten minste e6nverdediger , en als 't
ware zijn Vertegenwoordiger zal hebben , het is de meerderheid die beslist. Het kan zonder onbescheidenheid als
zeker worden gesteld dat de meerderheid wanneer het
datgene geldt waartoe speciale kundigheden worden
vereischt , daarover niet met genoegzaine kennis van
zaken oordeelen kan. Dit nu zou aan de goede nitkornst niet hinderlijk zijn , indien het gevoelen der
kundigsten steeds opgevolgd wierd , en het mistrouwen
op zich zelf meer algemeen dan de eigenwaan kon
worden geacht. Thans is het tegendeel waar. Men
4egrijpt niet dat aan hen , die meerdere kennis bezitten , eenig geloof en vertrouwen behoort geschonken te
worden : men rekent zich altijd kundig genoeg om , na
eene oppervlakkige beschouwing , zich te regelen naar
eigene begrippen : eene ongegronde bedenking , eene
valsche redenering , door glansrijke welsprekendheid
Qndersteund , brengt menigmaal de achtbare vergadering
tot een besluit , hetgeen de onmiskenbare blijken eener
betreurenswaardige on weten d heid d raagt.
Dit is het geval in elke Vergadering in welke men
over onderwerpen belaadslagen wil , welke uitsluitend aan het oordeel en de beslissing van weinige
zaakkundigen behooren overgelaten te worden. De
tweede Kamer heeft geene uitzondering op den algemeenen regel gemaakt. De processen-verbaal der Afdeelingen en ook vele redevOeringen bevatten op iedere
bladzijde en menigmaal in elke periode het bewijs , dat
de meeste leden niet op die hoogte van wetenschap en
ondervinding en inzage in het Staatsbeheer zijn geplaatst , van waar men alleen met juistheid beoordeelen
kan. In de onlangs ingeleverde aanmerkingen ; oin nit
vele voorbeelden een niet onbelangrijk voorbeeld te
kiezen ; wordt gevraagd , welke Loch de nuttigheid is
onzer etablissementen op de kust van Guinea ? Men
schijnt dus niet te weten , hetgeen niet door een Minister behoefde te worden geleerd , dat , ook na de af-

schaffing van den slavenhandel , het van belang is g of
spoedig zou kunnen worden , aldaar bevestigde punten
te bezitten als inarkt voor de fabrijken ; in het bijzonder , gelijk de Heer van Hogendorp in zijne BOdragen zegt , voor de Vlaamsche linnens ; als middel
om betrekkingen in de binnenlanden te vorinen en om ,
overeenkomstig het stelsel hetgeen in de Vereenigde
Nederlanden altijd is gevolgd zooveel mogelijk overal
in de nabijheid te zijn , waar nieuwe uitwegen voor
den handel door gewijzigde omstandigheden geopend
kunnen worden. Zoo de bloei der fabrijken in Belgie
niet een duidelijk blijk van de nuttigheid van Java
was , had men welligt ook gevraagd waarom wij OostIndische Bezittingen hebben ? De Gezanten van den
Koning moesten , naar evenredigheid van de geringe
uitgestrektheid des Rijks , worden betaald : weinige
maand'en geleden is ook deze bedenking gemaakt :
waarop de Minister van Buitenlandsche Zaken niet ten
onregte op ironieken toon heeft gezegd : it est
regretter que les besoins individuels des diplomates tra-
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hissent tour leg efforts pour appliquer a ce budjet

systeme de Procruste , en l'e'tendant et en le retrecis-

le

sent d'apres la dimension des elate , semblables sous ce
rapport a ceux des militaires et des marins , dont
l'entretien demeure 4-peu-pres le
gneme quelk que
soit la contre'c qu'ils sont appele's a defendre.
Hoe
nienigmaal zijn niet opgaven , tabellen en staten gevraagd ,
Waarvan het vorderen reeds op zich zelf volslageno
onbekendheid met den aard en den omvang der zaken waartoe zij betrekkelijk zijn zouden , bewees ! Hoe
menignmal is het bij de lezing der antwoorden van
het Gouvernement , als of door den Minister — indien
wij ons van deze vergelijking mogen bedienen — collegie voor de Staten-Generaal wierd gehouden ! Overbodig is het hieromtrent in nadere bijzonderheden te
treden ; dock duidelijk is het voor elk , die eenigermate den loop der beraadslagingen heeft gevolgd
dat , ook bij de meeste bereidvaardigheid der Regering , het menigwerf onmogelijk is aan de meerderheid
van de tweede Kamer, omtrent de noodzakelijkheid van
uitgaven die zonder wezenlijk nadeel niet achter kunnen blijven , die vastheid van overtuiging te geven ,
welke niet meer door de wisselvalligheden der discussie heen en weder wordt geslingerd,
Daarenboven , ook wanneer elk lid eene zeer groote
mate van kennis ook der specialiteit bezat , zou desniettemin , naar gelang der uiteenloopende inzigten ,
ooginerken en belangen , de grootst mogelijke onbestendigheid en veranderlijkheid in de inaatregelen van
zoodanige besturende Vergadering onvermijdelijk zijn.
Dit zou overal worden gevoeld : sneer bijzonder in dit
, ten gevolge van de tegenstrijdigheid der oogpunten , waaruit in Holland en in lielgie dezelfde
zaken worden beschouwd. Nu eens zou de Landmagt voorgetrokken worden , dan weder de Marine;
nu eens de Roomsch-Catholijke , dan weder de Hervormde Godsdienst ; nu eens de handel ten koste der
nijverheid , dan weder de nijverheid ten koste van den
handel : alles , naar mate eene geringe meerderheid
zich heden voor het eene verklaarde en morgen het
tegenovergestelde besliste. Aan eenig stelsel van administratie kan dan niet langer worden gedacht. En
nog zou die veranderlijkheid wenschelijk zijn , wanneer
Men haar in vergelijking brengt met hetgeen ock
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plants zou kunnen hebben ; nameiijk dat eene factie
de overhand in de „Kamer verkreeg , en van dat oogen.
blik of uitsluitend kon beschikken over de geldmiddelen van het Rijk. Zoodra eene talrijke Vergadering
administreert , is even daardoor eenheid , zamenk.ng
en onpartijdige zorg uit de administratie verbannen.
Een hoofdbeginsel echter zou den boventoon in alles
behouden : dat van bezuiniging. Loffelijk , waar het
tegen nuttelooze en overdrevene uitgaven behoedt: in-.
tegendeel te misprijzen , zoodra besparing het voorname doe! is , aan hetwelk alle andere , alle edele
grootsche bedoelingen ondergeschikt of zelfs geheel
ten offer worden gebragt. Het behoort tot de niet
vereerende , maar vrij algemeene trekken van onzen
tijd , het geluk uitsluitend in eigenbelang en het eigenbelang voornanielijk in rijkdom te stellen. De
Staatkunde is , ook waar zip te voren ruitner en edeler
inzigten had , overmeesterd door dienzelfden baatzuchtigen en bekronipenen geest. De regeringen , en vooral
de Vertegenwoordigers van het Volk , hebben meer en
meer het geluk der Natie in de verrijking der ingezetenen en bijgevolg , schoon welligt door eene onpiste gevolgtrekking , in de
deze algemeegen gezocht. Ook de tweede Kamer
ne strekking kan niet worden miskend — heeft zich
telkens gevraagd niet op welke wijs het wezenlijk
geluk des Nederlandschen Volks kon worden bevorderd : want alle middelen daartoe schenen in het tooverwoord bezuiniging opgesloten te zijn : maar hoe de
taatsmachine , gelijk men ze noemde , met de minste
kosten aan den gang kon worden gehouden. Van
daar dat de Regering , die aan de overdrevene zucht
naar bezuiniging niet kon voldoen , als een ontrouwe ,
onbedrevene overdadige rentmeester werd beschouwd ;
dat weldra ook de gansche Regering de gedaante
van een lastpost verkreeg , waarvan men zich niet
kan of mag ontslaan , maar waarvoor men ten
minste niet meer dan volstrekt noodzakelijk is , behoort te besteden. Geene inderdaad verhevene gezigtspunten ; geene , eene edelaardige Natie waardige
denkbeelden meer ! Niet langer heeft men onderzocht ,
vat bevorderlijk was voor de Godsdienstige en zedelijke opvoeding van het Volk ; de instandhouding der
Staatsregeling overeenkomstig haar geest ; de waardigheid der Kroon ; de aanmoediging van Kunsten en
Wetenschappen ; de eer van het Rijk ; de ontwikkeling en verlevendiging van zoo vele krachten , die
elke , die in 't btizonder de Nederlandsche Natie bevat , maar die door nadrukkelijke opwekking en ondersteuning in beweging moeten worden gebragt. In
plaats van aan het Gouvernement , wanneer het te dien
opzigte heilzanie oogmerken had , behulpzaam en erkentelijk te zijn heeft men hetzelve al te zeer tegen gewerkt ; heeft men berekend , met hoe weinig
een Volk kan worden geregeerd : niet in den waren
en grootschen zin van dat woord : maar met hoe weinig
de zaken afgedaan , en de groote raderen van bet Beattuur voor noodlottigen stilstand behoed kunnen worden. In dat onderzoek heeft men eene bekrompenheld en kleingeestigheid getoond , die de verbazing der
verontwaardigde nakomelingschap zal verwekken.
Allen war den glans van den Troon door uiterlijke

pracht zou kunnen verhoogen wordt op rekening van
belagchelijke Vorstenhoogmoed gesteld door een edeldenkend Koning verstnaaden door de schrandero
spaarzaantheid der Nationale Vertegenwoordiging ontzegd ; men schijnt niet te willen opmerken dat dit
uitwendige , watmen ook van het genoegzame der
liefde en erkentelijkheid iiioge zeggen, eene zeer nuttige strekking heeft tot instandhouding van eerbied en
ontzag. De tractementen der ambtenaren , van die
altijd-slaafachtige agens du pouvoir,, kunnen niet te veel
worden besnoeid : zoo veel arbeid , zoo veel loon ;
zonder te bedenken dat er arbeid is die niet kan
worden betaald , maar moet worden vereerd
weshalve
te dien opzigte de uitdrukking honorarium , eerbewijs
te regt voorheen werd gebezigd ; dat langdurige voorbereiding en moeitevolle studie 66k aanspraak heeft
op eenige vergoeding ; dat de ambtenaren , in hoogere
kringen , overeenkomstig hun stand in de maatschappij moeten Leven ; dat de kracht der Regering aansnerkelijk worth verzwakt , wanneer men bijna in elko
klasse glansrijker uitzigten dan in die der ambtenaren heeft , en dat voortreffelijke Staatslieden dienaars , maar ook sieraden weldoeners , zuilen zijn van
den Staat. In plaats van voor de eer en de waardigheid der Natie zich opofferingente getroosten ,
zuinigt men ook ten aanzien van buitenlandsche betrekkingen , met geringe geldelijke winst en aanmerkelijk verlies van invloed en achting. Schoone kunsten en echte geleerdheid , welke alleen tegen barbaarschheid , die zich ook in beschaafde vormen omhult , ten behoediiiiddel kunnen strekken , zijn voorwerpen , zoo het heet , van kostbare nieuwsgierigheid en
nuttelooze weelde. Ziet weder de nu onlangs overgelegde processen-verbaal : behaalt u bij hetgeen omtrent de wetenschappen aangemerkt is. De Academien
moeten gedeeltelijk worden vernietigd ; niets moet aan
het Athenaeum te Franeker van .Rijkswege worden
besteed ; voor de Historie der Nederlanden , wier ontwakende studie een onberekenbaren invloed op den
Volksgeest zou kunnen hebben , vraagt de Regering
eene weinig beduidende sow, en men wil dat dens
nog vermindering onderga. In een woord , niet bet
geld tot goede en voordeelige oogmerken te gebruiken , geld te beparen is de hoofdregel , het eenigo
grondbeginsel van die baatzuchtige Staatkunde ge.
worden.
Het Keizerschap werd te Rome aan den meestbiedenden verkocht. Weldra zou men , overal waar de
omwentelings-theorie de zege behaalt een soortgelijk
schouwspel kunnen zien. Immers , wanneer het Volk
of de Volksvertegenwoordiging regeert ; wanneer men
eene herssenschimmige volkotnenheid van alles-louterende Staatsvormen beoogt , en even daarom noch aan
persoonlijke hoedanigheden , noch aan de instandhouding
van het Nationaal karakter bijzondere waarde meent to
moeten hechten ; wanneer alzoo de banden tusschen de
Volken en de Nationale Dijnastien worden geslaakt
en wanneer bij dit alles karige uitzuiniging de veiligste weg schijnt tot waar en bestendig geluk : dan zou
de eer en last der administratie — verder zou do
magt der Koningen niet gaan — zeer wel aan den
minstinschrijvenden aanbesteed kunnen worden.
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N een ! de uitkomst heeft niet beantwoord aan onze
billijke verwachting. Met 55 tegen 52 stemmen is het
tienjarige Budjet der ontvangsten verworpen. Neen ! niet
idle welineenende leden uit het noorden hebben doorzien ,
hoe nietsbeteekenende , orn geen ander woord te gebruiken , hunne finantiele bezwaren op dit oogenblik zijn.
En evenwel verheugen wij ons , vooraf onze hoop , onze
waste hoop aangekondigd te hebben : want het was
eerie Nederlandsche gedachte, toen wij die Afgevaardigden beoordeelden !mar' ons eigen , naar ons verontwaardigde en Vaderlandlievende gevoel ; toen Nvij

in

hen veronderstelden eenig mistrouwen op zich zeif,
eenig vertrouwen op de Regering en , in het belang
der Natie, eenige opoffering van eigene begrippen , dAitt ,
waar het de onderschraging betrof van een soinniige
trtteken reeds bijna - krachteloos Gouvernement, de rust
van den Staat en de uitdooving eerier misschieti voor
geheel Europa heillooze vlam.
Het is mogelijk , en bet is althans onze haftetijke
Wensch , dat alles wat• de Begrooting betreft, ook nu
nog , zonder aanmerkelijfie botsing , tot stand, worde
gebragt dat de' Kotiing, minder bereketiende' wat
schien zijn regt - dan %vat in deze oogenb-likken
taadzaam zou zijn , ten spoedigste een gewijzigd ontwerp voordrage , hetwelk nog voor 1 Januarij door
die beide Karn-ers ritoet . Wofden ondertOcht en goedgekeura. Het is inogelijk . dat ook zonder oogentitikkelijke verwarring , eene Of andere belasting overeenkomstig den wensch van erikele leden gewijzigd
en het grootsche duel hetgeen iij zich in deze be
langvolle dagen voorgesteld hebben . worde here ikt.
Maar al mogt een gewapende opstand in de zuidelijke
Gewesten : want wij zulten niet latter datgene verbergen waardOor het RP - wordt bectreigd en de . oh-
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franco per post.
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door de houding van het waarlijk Nederlandsche Volk ,
door de trouw en opoffering van welgezinde Belgen
worden voorgekomen en gestuit ; het zou voor de
algemeene belangen van het Rijk , en op dit oogenblik
en voor 't vervolg , veel voordeeliger zijn geweest , indien nadat de Koning zijne onderdanen als 't ware
tot verdediging van wettig gezag, (odsdienstvrijhPid
en Nationale onafhankelijkheid opgeroepen heeft , degave aannerning eener Begrooting, waarhij de Vorst
reeds zoo veel aan de wenschen der twee -de Kamei
toegegeven heeft , een doOrslaand blijk opgeleverd had
en van vertrouwen op het Gouvernement en van de'OVettuiging , dat buitengewone krachtontwikkeling tot gpoe‘=
dig herstel der maatsehappelijke orde wordt Vereischt.
Het is 16ar', de Kamer heeft zich net &tie aanzien
lijke meeiderheid': voor` dem tierijarige nitgaxierf verklaaicf
het- is waar , verScheidene - Peden uit het itildeti , Van
wie Men vroeger riaauwelijks eenigerlei toestenthing

to genloet had gezien , hebben de Regering ten dien
ondersteun'd; het iiNtaar , daarin , zoowel allf in
de geheele handing der oppositie, zijn de nitWerkselin

Olizigte

duidelijk geweest van de' theerdere energie' van- het
Gouvernement : zonder die erier g. ie zou het Gotit=erant:.=
ment waarsc'41rilijk re - edi geenertei kett-s= hebben
gehad , dan tusschen de aan vending ,. op grond vain het
verbreken der Grondwet door de. tWeede Kanier -, *in
middelen buiten de Constitutie , waarvan de uitkomst
rnisschien zelfs in het noorden , twijfelachtig zou zijn
geweest en de Voordragt: eener inwsitoire wet , - die
de' kortiri-g als' cingibildWetti;g beSclioii'Vyt , die , na' ad
geheurde , de volkOmerie' miskenning variden
acrd van het getneett 6voi'leg, en- awl - de factie geld=
genheid geVeti net allecin oin de Regering in eel)
toestand van. %',0ailiturenle anankelijkheid' te. !louden ,

inaar om ria' eenigeraijd-' den tegenwoordigen: kaME, m et
gewapende opstand bestaat reeds in voile kraeht: al Voordeeliger kansett te' vertiletiketi. Het- is' nLit
utogt de rebellie door -. de Vvisjsheid van onzen. Vora', to cifitkennen - dat' de a-AM:Leming dee veet- op dt: ti fp?.
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ven , bij alle de zorgen die tegenwoordig op het Va-

stremming in het Staatsbeheer op de eene. of andere

derland drukken eene gelukkige gebeurtenis mag wor-

wijs voorgekonien wordt , niet veel anders in het ge-

den genoeind ; doch het blijft evenzeer waar , dat het
eenkbeeld om de eene wet aan te nernen en de andere
te verwerpen , eel] zees ongelukkig denkbeeld is geweest ;

beurde ontwaren dan eene finantiele discussie , waar-

en dat het geeerde lid , aan wien wij schoon het ons

bidden wij u , ontwalkt uit die gevaarlijke , uit die
verderfelijke gerustheid. De verwerping van bet Budjet is slechts een der vormen , onder welke het nakende onheil zich vertoont. Dat onheil is het aan-

onmogeluk is ons over te plaatsen in zijne wijze
van beschouwing , zelfs nu eene in zoo vele opzigten
welverdiende acliting niet ontzeggen , veel minder nadeel zou hebben gedaan , indien hij zich tegen beide
wetten had verklaard , dan nu hij een middenweg , het
pad der weifelenden en zwakken , aangewezen heeft.
Meer dan een lid uit het zuiden , die zich eer aan het
Gouvernement dan aan de factie aangesloten zou heb ben , meende nu een uitmuntend middel gevonden

over gij u welligt weinig hebt te bekommeren en
die althans spoedig vergeten zal zijn. Ontwaakt ,

wezen eener factie, die ten oogmerk heeft ons , wij
zeggen : -niet aan Belgie of Frankrijk ; want dit zou
dragelijk zijn en de hoop op herstel niet benemen
maar aan den Fransehen geest , waardoor wij het overblijfsel van oud-vaderlandsche braaf held zouden ver.

liezen ; aan de heerscahppij der geestelijkheid , die

to hebben om beider misnoegen te ontgaan. - Boven-

ook ten koste van eendragt en rust , naar de vernieti-

dien vergete men niet dat de geheele taktiek der tegenpartij , en de toepassing der bekende oproerige stelling in de verwerping der ontvangslele opgesloten ligt ,

ging streeft der Protestantsche Kerk , te onderwerpen.
En het ontbreekt de factie aan de middelen niet om ,

wet op de ontvangsten , niet

en dat eene transitoire
minder dan eene transitoire wet op de gansche Begroo-

ting aan de geheirne oogmerken beantwoorden zou.
Waren de uitgaven verworpen , de honing .zou tot de
voornaamste , krachtens de uitdrukkelijke voorschriften
der Grondwet zelve , geregtigd en gehouden zijn doch
geene belasting kan worden geheven , dan uit krachte
van eene wet. Ook is de regeling der uitgaven eene
zaak tusschen de Regering en de Staten-Generaal : door
het heffen der niet geautoriseerde belasting zou de Regering in onmiddelijke aanraking zijn met eene op vele
plaatsen opgeruide bevolking ; waarbij nog kornt dat
ingeval eener transitoire wet op de ontvangsten , de
bij de lagere klassen van verscheidene Gewesten in
den haat gebragte belasting op het Gemaal , voortduren

en een gewenscht middel opleveren zou , om ook diegenen in beweging te brengen welke min vatbaar zijn
voor andere beweegredenen.

Zoo is dan noord - Nederlanders , en , zoo onze
stem ook tot sommigen uwer nog doordringen kan ,

zoo de tegenstand aan den aanval onevenredig is , zich
van de vormen der Constitutie , tot tegenwerking van
de Constitutionele beginsels , meester te maken : eenige
stemmen meer , eenige zwakheid bij het Gouvernement ,
en het is genoeg om den Staat ter beschikking te stellen van die revolutionaire, onverdraagzame en , zoo
niet Frankrijksgezinde , in den eigenlijken zin van het
woord Fransche partij.
Wanhoopt evenwel niet ! Het wisselvallige lot ook
van de belangrijkste discussie beslist niet over het
lot van waarlijk vrijgezinde Volken. De Nederlandsche
Staat kan worden vernietigd ; wat nood , zoo liet

Nederlandsche Volk zich boven de puinhoopen verheft ? Nederlanders ! weet gij niet meer waarom
het geteisterde Holland in 1813 uit de stormen
der omwenteling met jeugdige krachten herrees ? Het
was , omdat uw eigenaardig karakter door geen
overheersching of geweld uitgewischt had kunnen
worden. Bewaart , veredelt ook nu dien Vaderlandzal u in alle omstanschen geest ; hij hij alleen
digheden tot veiligen gids kunnen strekken. Als gisj
over vrijheid en verdraagzaamheid hoort twisten ; ala

echte Nederlandsche bewoners der zuidelijke Gewes-

gij de Grondwet van beide zijden hoort inroepen ; dan behoeft gij u in geene bespiegelingen en redeneringen

ten 1 de verwerping der wet op de tienjarige ontvangsten voor het Vaderland in menigvuldige opzigten

te verdiepen : vraagt slechts wat uwe Vaderen gewild ,
wat zij u aanbevolen hebben ; wat gij bij de verdrij-

noodlottig. Velen uwer , van het middenpunt der gebeurtenissen verwljderd of ten gevolge hunner bezig-

ving van den dwingeland hebt bedoeld. Vraagt slechts
Nederlanders ! aan uw gezond verstand , bovenal aan

haen en • betrekkingen minder met den waren toe-

uw Vaderlandlievend hart : moet de Hervormde Kerk ,

dragt der zaken bekend zullen ntisschien , zoo de

door uwe voorouderen op bloedigen bodem gevestigd , in

naam der verdraagzaamheid , aan de vereenigde aanvailen van dweepzucht, bijgeloof en ongeloof worden overgeleverd ? moet de honing , in wien gij den Stadhouder eerbiedigt gelijk uwe vaderen hem zouden hebben gewenscht ,
in naam der vrijheid , tot ambtenaar en slaaf eener Verga-

den 'croon was geplaatst ; omdat het Monarchaal gezag
genoegzame kracht scheen te zullen hebben mn de woelingen van strijdige bestanddeelen te hedwingen ; outdat de beginsels van vrijheid en verdraagzaatnheid , gelijk die steeds de zuilen van Hollands grootheid wareu
geweest , in de Grondwet opgenomen worden ; onidat
men vertrouwde dat eene Regering , in den echt Neder-

dering worden gemaakt , die hem en ons naar de hartstogten en belangen eener afwisselende meerderheid zou
beheerschen moet de Hollandsche Natie , na het Fran-

landschen en Nassauschen geest , alle hinderpalen zoo

ache juk doorgeworsteld te hebben , in naam onzer

overvvinnen. Zoo de uitkoinst verwachting bedriegt

vereeniging met de zuidelijke Gewesten , met onversehilligheid aanschouwen dat haar e igenaardigheid , als

verloren zijn wij niet , indien beiden , Holland en het
huis van Oranje , gedachtig zijn aan de aloude en on-

grondslag van het Rijk der Nederlanden , wordt miskend ?

veranderde betrekking. Niet te vergeefs doet de Ge-

Gij vooral , noord-Nederlanders en Protestanten ! Sluit
u Ban een. Lam Godsdienst , eerbied voor het wettig

schiedenis het gedrag van den onvergelijkelijken Stichter onzer onafhankelijkheid kennen. Ook hij heeft

gezag , vrijheidsliefde , verdraagzaamheid en gevoel Vail
uwe eigenwaarde als Volk en als Christen-gezindheid
levendig bij u blijven. Die vereeniging sluit het verlangen Diet uit , ont met Catholijken en Belgen in goede verstandhouding te verkeeren doch gij moet in dit
belangrijk tijdstip de kern en het middenpunt zijn van
deg ansche welgezinde bevelking. Wij willen niemand
verontrusten ; maar niet zoo ver moet onze goedaardigheid gaan , dat wij ons het dierbaarste en heiligste met
verachtelijke ongevoeligheid zouden laten ontrukken.
lJillijkheid moet ons bezielen jegens de zuidelijke Gewesten ; billijkheid jegens de Franschsprekende bewoners , wanneer zij , zonder benadeeling der groote belangen van het Nederlandsche Rijk , het vrij gebruik
en de eerbiediging hunner moederspraak verlangen.
Christelijke broederliefde , ook ten aanzien van iederen verlichten Catholijk , die de uitbreiding zijner
Kerk alleen door gepaste overreding tracht te bewerken.
Zucht tot eensgezindheid zelfs met hen die de grondslagen onzer Staatsregeling berispen ; mits zij niet
trachten de theorie die hun gevalt , in ons Staatsgebouw over te brengen.
Tusschen Holland , de Hervorming en het huis van
Oranje bestaat een onverbrekelijke band. Men misdui-

geene melte en zorgen gespaard om alle de Nederlanden vereenigd te houden ; maar , toen bijgeloof , adeltrots en eigenbelang de bereiking van dit doel welligt
onmogelijk scheen te maken , toen werd de Pacificatie
van Gent wel is waar geenzins vernietigd , maar de
Unie van Utrecht werd gevorind. Noord-Nederlanders
of , om uw wereldberoemden naam te gebruiken , Hollanders ! versmaadt uwe welgezinde medeburgeren niet ; tracht
de eendragt met hen te behouden ; neemt de wederzijdsche
vooroordeelen zooveel mogelijk , uit den weg. Maar
Hollanders ! sluit u om het huis van Oranje. De
Voorzienigheid schijnt Hollands luister aan den luister
eener Nationale Dijnastie , en het welvaren van beiden
aan Godsdienstigheid en Godsdienst-vrijheid verbonden
te hebben. De Vorsten uit deze Dijnastie , getuige
's Konings krachtige Verklaring , zullen bij de onpartijdige zorg die hen voor alle hnnne onderdanen bezielt ,
niet vergeten dat de Godsdienst hun rigtsnoer en steun
de handhaving der vrijheid hun roem , de Nederlandsche geest de rijkste bron is hunner zedelijke kracht.

Zoo , ja zoo alleen zullen ongeschonclen voor volgende geslachten en voor dat Huis , de leerzame voorbeelden der Voorvaderen worden overgebragt.

de deze herinnering niet ; zij kan in deze oogenblikken
groote nuttigheid hebben ; zij moet ten waarborge aan
de welgezinden , en aan de factie ter waarschuwing

Men heeft dezer dagen veel gesproken van de mogelijkheid van 'een coup d'e'tat , in geval de Begrootings-

verstrekken. Dat drievoudig verbond tegen onverdraagtaamheid en willekeur , werd reeds door Vader WILLEM

wetten wierden verworpen. Sommige zuidelijke bladen ,

gesloten : het is bij Hollands verlossing vernieuwd ; en

waarschijnlijk om aan muitzuchtigen tegenstand een

n ooit zou het Rijk der Nederlanden opgerigt zijn , indien deze band daardoor had verbroken moeten worden.
Ho/land schroomde niet met Catholijken en Walen on-

schijn van regtmatigheid te kunnen geven , duiden
maatregel aan , die tot tegenwerking hunner misdadige

der een Bestuur te worden gebragt ; omdat Oranje op

bedoelingen strekt. Poch , aan bet resolutionaire

door deze uitdrukking iederen eenigzins nadrukkelijken

85
woordenboek niet gehouden bedoeten wij daarmede
hetgeen er gewoonlijk door wordt verstaan ; datgene
waarop in de Nationale Vertegenwoordiging is gewezen

bevoegdheid

evenwel , zoo Lang hij niet zeker is
van de stemming van het Algemeen alle die middelen van vergelijk , waardoor de stoutmoedigheid der

toen men van dictatorial gezag en gedeeltelijk verlies
der Constitutionele vrijheid gewag heeft gemaakt : een
maatregel buiten de Constitutie.

muitelingen niet aangemoedigd en vooral geen begin-

Het is inderdaad ongerijmd te beweeren dat zoodanige

op den gang der gebeurtenissen meer dan gewoonlijk
te letten ; ten einde , als de Koning gedwongen wierd

maatregel aan den Koning, in geenerlei omstandigheden
geoorloofd zou kunnen zijn. Dergelijke maatregelen zijn
niet alleen geoorloofd maar pligtmatig , zoodra de maatschappelijke orde en het wettig gezag op geene andere wijs gehandliaafd kunnen worden ; zoodra zij

noodzahelijh zijn. Het al dan niet bestaan dier noodza'kelijkheid wordt door het verstand , vooral ook door het
,geweten van den Souverein
Zoo de tweede Ratner, gelnor gevende aan de inblazingen eener in dezelve reeds zoo magtige factie , zich
immer zoo ver kon vergeten om , door %v cigering van
geld , een Vorst buiten de mogelijkheid te stellen om
het bestuur gaande te houden , dan zou het verbreken
der Constitutie niet meer aan de keuze des Konings zijn
overgelaten : de Constitutie zou verbroken zijn door de
tweede Kamer ; en de Koning zou , of haar medepligtige worden door het Koninklijk gezag aan de dwingelandij eener afdeeling van de Wetgevende magt prijs te
geven , of wel , door vernietiging of wijziging van den
vorm, het wezen der zaak aan verderfelijke pogingen
trachten te ontrukken. De tweede Kamer zou dan
een coup d'etat hebben gedaan , en de Koning zou de
gevolgen van die daad hebben gekeerd.
moeijelijker toestand zou de Koning zich bevinden , zoo. de tweede Kamer verwerpende om zoogenaamde grieven , die weigering vereenigde met het
atmbod eener transitoire Wet. Nog bedenkelijker zou
het wezen , indien men den aard en de strekking van
de verwerping in den doorzigtigen sluijer van weinig
beteekenende finantiele aanmerkingen w'ist te verbergen.
Het regt van den Koning echter zou , ook niettegenstaande
verraderlijke- aanbieding 'en valsche voorgevens , hetzelfde zijn als in het eerste geval ; doch het zou die
auidelijkheid missen welke , wanneer de Koning zich
ter bestrijdiiig van zijne vijanden , in de arnien der
getrouwe onderdanen werpt , voor de waarschijnlijkheid
eener goede uitkotnst schijnt gevorderd te worden.
Hieruit volgt de verpligting voor den Vorst ook

bij de

volkoniene overtuiging aaiigaande zijn regt en

sel aangetast wordt , te beproeven. Hieruit volgt thans
insgelijks voor alle brave Nederlanders de verpligting ,

zich te wenden tot het Nederlandsche Volk , niet medegesleept of tegengehouden te worden door hen , die
zich de verdedigers zouden noemen eener Constitutie
die zij zelven zouden hebben vernietigd.
Wij hopen nog , dat de Grondwet in het gansche
Itijk bell-Alden zal kunnen worden ; niet, omdat wij onvoorwaardelijke bewonderaars van dezelve zijn ; niet , omdat
wij, na veertienjarige ondervinding , het twijfelachtig beschouwen dat zij zeer aanmerkelijke gebreken bevat ;
maar ontdat men geen Staatsvorm veran(leren kan , zonder zich , vooral in een toestand gelijk die waarin
het Rijk der Nederlanden thans verkeert , aan de
grootste onheilen bloot te geven ; en ontdat , welka
wijzigingen ook wenschelijk inogten zijn , de Nederlandsche Grondwet detoepassing van beginseleii is ,
waaraan wij --en dit inoge tot wederlegging van
vijandigen laster en tot geruststelling van te zeer wantrouwende welgezinden verstrekken onvoorwaardelijk
toegedaan zijn beginsels , die Ivij in de volgende woorden kunnen zamenvatten :eerbied voor Godsdienst ,
orde , vraheid en nationaliteit. Liever dus de Grondwet gehandhaafd , gelijk zij bestaat. Doch wordt dit
doorde onwederstaanbare kracht van noodlottige oatstandigheden onmogelijk gemaakt - , dan hopen wij in
het belang , en van de Natie en van het huh van
Ora* , dat de waarde der beginselen van de Grondwet niet zal worden niiskend verdraagzaamiteid , maar
z66 dat Christendom en Hervorinde fie& gewaarborgd
zijn tegen ongeloof en dweeperij : howl -1.14k gezag,,
even, als nu, door deelgenootschap van het Volk-, aim
de Wetgeving , op eene , noch voor den Vorst verontrustende , noch voor de Natie weinig lieteeketietttreViftre
getemperd:: handhaving van hetgeen Nationaal won.
der eenige onbillijkheid of dwang. In een woord
eenhoofdig gezag , met behoud en bevestiging van ,al
die vrijheden en regten , niet waarmede een ozaligen
.
omwentelingsgeest de hersenen bedweltnt err de harten
bederft, maar gelijk zij in de Vereenigde Nederlani.
den , voornameltik door den invloed der, Prihsen
van Oranje , altijd erkend: en , op zeer zeldZarttv iiit
zonderingen na , altijd4 zijn gederbiedigd:
Dahrettbodo
yen : zoo de Constitutie opgeheven moest ‘vorden
zou er inissehien geen reden bestaan oat een maatregel . van dien aard nit te strekken tot dat g -edeelta
van het Ilijk , hetwelk 'neer dart twee honderd jhreni
een. magtigen Swat% op zich zelve nitgumaakt, heeft,
en, waarin de bevolking steeds heeft getoond dat. zj
even min vrijheid zonder ord'e als orde zonder. vrijheld begeei't
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DISCUSSIE DER TIENJARIGE BEGROOTING.

l e. Art ikel.
Dit Blad, gelijk wij reeds vroeger aangemerkt hebben,
is geenszins noch aan de opgave , noch aan de beoordeeling der gebeurtenissen voornamelijk van den dag
toegewijd : het heeft zich voorgesteld de verdediging
van waarheid en regt , in verband met de groote aangelegenheden van het Nederlandsche Volk ; en daar het dien
ten gevolge eene geheel andere orde van den dag dan
die der Dag- en Weekbladen volgt , meenen wij , al is
de zaak der Begrooting ten einde gebragt , deze be..
langrijke discussie , w nu en waarschijnlijk ook nog later ,
als onderwerp eener aandachtige beschouwing te moeten
kiezen. Men heeft tot nu toe te weinig op de beraadslagingen der tweede Kamer gelet; en bet zal niet over-

gelijk tegen f

29sten

2.

5o franco per post.

December.

zeer verkeerdelijk met vrijmoedige bestrijders der handelingen van de Regering en zelfs van den Koning verwart : eene partij tusschen welke en het wettig gezag
geene toenadering zonder gevaar voor den Troon mogelijk is : was in de zuidelijke Gewesten minder te duchten
door haar getal , dan wel door haar beginsels. Zij vornide
wel is waar ook in de Staten-Generaal eene oppositie ,
doch die alleen dan eenigen invloed had , wanneer zij ,
door ware en openhartige vrienden van het Gouvernement ook uit het Noorden ondersteund , wezenlijke
dwalingen en feilen bestreed.
Verre van ons het voorbeeld dergenen te volgen die ,
zonder de buitengewone en velerlei moeijelijkheden to
kennen of in het oog te houden , welke uit de zamenstetting zelve van het Rijk en uit de bedenkelijko
stemming der tegenwoordige tijden voortgevloeid zijn ,

bodig zijn , door eenige aanmerkingen over hetgeen bij

hetzij ter kwader trouw hetzij met de gestrengheid die

deze gelegenheid plaats heeft gehad, te doen zien van
welken aard de tegenwoordige oppositie is , hoe zij de

goedkeuren alles berispen en geenerlei verontschuldi-

Regering behandelt en vat van hare dreigende heerichappij kan worden verwacht.
Daar de tienjarige Begrooting reeds lang met de po,
gmgen der onruststokers zeer naauw is vereenigd geveest zal bet — ook om deze discussie uit het regte
siandpunt te beschouwen — noodzakelijk wezen , een vlugtigen blik te werpen over de jongste geschiedenis van
den Nederlandschen Staat. Daartoe is dit geheele Num$ner bestemd.
Het is bekend dat sedert de oprigting van het Rijk
der Nederlanden , de Koning , hetgeen trouwens niet antlers wezen kon , in Belgie met twee partijen , namelijk der
ultra - Catholijken en der ultra - Liberalen , te worstelen
had. De eerste scheen , blijkens de vrij algemeene
rust gedurende verscheidene jaren vooral door billijkbeid jegens de Catholijken en door vermijding van
overeenkomsten met het Hof van Rome bedwongen te
kunnen worden. De partij der ultra - Liberalen , die min

van waanwijze onwetendheid onafscheidelijk is , niets
ging erkennen. Maar evenmin schroomen wij ronduit
te verklaren dat , overeenkomstig onze meening , het
Gouverneinent op eene noodlottige wijs heeft gedwaald
door het sluiten van een Concordaat ; door te gelijk
schoon waarschijnlijk tegen deszelfs eigen bedoeling , brave en gemoedelijke Roomschen met onbillijke Besluiten te kwetsen en door dit laatste te doen , zoo het
scheen , ten gevalle der ultra Liberate oppositie , wier
hoofden in voordeelige en eervolle ambtsbetrekkingen
werden geplaatst en aan wier beginsels men dus eenigermate hulde bewees. De Roomsch Catholijke kerk
werd bijna te gelijk magtig gemaakt en beleedigd ; en
daarbij gaf de Regering zelve , door onvoorzigtige aanmoediging en schijnbare aanneming der ultra-Liberale
leer , aan de ultra - Catholijken het middel aan de hand
ont zich , als waren zij inderdaad slechts de belangelooze en opregte verdedigers eener liberate Constitutie
tegen de - Regering te verzetten.

94
['pie :-et 1 zee( veren41e laerispers Vag de Regering mkt uit het
Dcrhalve , de aard der zaken bragt
stand die zich , in de laatste maanden van 1828 , bij oog te verliezen — van bijna alle de noordelijke leden der Staten-Generaal. Zoodra het Gouvernement
gelegenheid der aannadering van de tienjarige Begrooting
heeft geopenbaard. Van toen af was de tegenstand te kampen heeft met eene factie , is werkeloosheid
niet meer individueel ; het waren geene muitzuch- noodlottig ; meer nog de energie , die de energie der
tige , factieuse gevoelens van bijzondere personen : factie zelve Diet overtreft ; allermeest de toegeeflijkvan toen af bestond er eene facile ; eene vereeniging held , die voor haar buigt. Het eerste is , zich overdie , op grond van inconstitutionele beginsels een met geven zonder strijd ; het tweede , den vijand verbitde Staatsregeling onvereenigbaar doel trachtte te berei- teren en versterken ; het laatste ruimt voor hem de
ken. Het beginsel was , Volks-souvereiniteit ; het doel , hinderpalen uit den weg.
Meer en meer magtig en in Belgie , zoo men Belonderwerping van den Troon aan het Volk : daarbij ,
wat de ultra-Catholijken betreft , van het Volk aan de gie op zich zelve beschouwt , bijna onwederstaanbaar
en alleenheerschende geworden , heeft de factie steeds
Roomsche geestelij kheid.
Die vereeniging begreep dat het tijdstip der tien- de verwerping van het Budjet als het zeer eenvoujarig ,- ! Begrooting het regte oogenblik was orn , op eene dige middel beschouwd , oni de Regering eensklaps tot
schijnbaar Constitutionele wijs , het Gouvernement aan de inwilliging van al hare wenschen te dwingen. Zrj
hare voeten te leggen. Inderdaad , zoodra de inwilli- scheen bijna zeker van de meerderheid der Kamer.
ging der Begrooting de goedkeuring van het bestaande Vele welgezinden zagen ook in dit opzigt de toeregeringstelsel veronderstelt , wordt de gehoorzaamheid komst met bezorgdheid en angst te gemoet ; omdat
des Konings aan de Nationale Vertegenwoordiging pligt ; zij meenden dat het Gouvernement , hetzij voor de
en , zoodra het gelukte ingang aan dit gevoelen te discussie hetzij na de verwerping , als 't ware oververschaffen , was de berekening in alien gevalle juist. eenkomsten zou treffen omtrent de dierbaarste belangen van den Staat , waardoor alsdan deze gevaarlijke en
Ook hier heeft men zich de dwalingen van het Gouvernement , deszelfs daden en verzuim , op eene uit- krachtvolle aanhang zich weldra over het gansche Rijk
muntende wijs ten nutte gemaakt. De Regering heeft een verderfelijken invloed zou vote en.
De zitting van 1829 begon. De aanspraak van den
met haar vijanden medegewerkt , onder anderen door
Koning
scheen velen zwak , dubbelzinnig en niet vrij
de , zoo , t schijnt , geheel ongrondwettige miskenning
van den oorspronkelijken aard der tienjarige Begroo- van besluiteloosheid te zijn. Algemeene deelneming
ting. Bovenal is haar langdurig stilzwijgen noodlottig werd in het Noorden niet bespeurd. De eerste handegeweest. In plaats van de ware beginsels en de lingen der tweede Kamer vielen nit ten voordeele tier
ware uitlegging onzer Constitutie overal in handelin- oppositie. Veel werd er gemompeld omtrent eene voordragt
gen en woorden staande te houden en , door den in- van wet , waarbij het onderwijs geheel vrij zou worden
vloed dien elk verlicht Gouvernement op den Yolks- gesteld. De uitzigten waren voor de rnstverstorende
geest uitoefenen kan , te bevestigen en te verbreiden , partij schooner dan ooit. Men kwam er openlijk vooz
uit : geenerlei fondsen zouden aan het Gouvernement
gaf men zich over aan den bedriegelijken waan dat
zelfs waar aangevallen werd , geenerlei verdediging worden verleend , dan op voorwaarde van volledige benoodzakelijk was ; dat de waarheid zich zelve verde- vrediging van de factie eene bevrediging welke door
dig zou , en dat regeringloosheid ten dien opzigte volledig herstel van de rationale griever aangeduid
op den dnur met wettig gezag en maatschappelijke werd. Vrees bij de Regering ; onverschilligheid bij het
orde vereenigbaar is. Dit begrip moest welkom zijn zelfstandige deel van het Nederlandsche Volk ; voorts
aan de factie ; het werd de grondslag van haar heer- stoutmoedigheid en geschreeuw : ziedaar, meende men
genoeg oat binnen weinige weken te heerschen over
schappij.
Zij ging alzoo , met gerustheid en zonder gestoord te een vernederd Gouvernement en eene misleide bevolking.
Doch , waar men onverschilligheid had verwacht
worden , voort met de toepassing en de ontwikkeling van
ontstond
verontwaardiging en angst : dat soort van
haar stelsel. Dagelijks vermeerderde hare kracht door
de onophoudelijke voortwerking die in de natnur van angst , hetwelk de oorzaak is van de edelste gevoealle factien ligt ; voorts , door de inschikkelijkheid van lens. Het gerucht dat bet Gouvernement geenerlei
het Gouvernement en dit behooren somznige thans toezigt geenerlei waarborg ten aanzien van het on-
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derwijs zou behouden , had eene werking wier uitgestrektheid , snelheid en kracht de fact ie , omdat

schouwen ; ett bijna verzekerd wezen van eene gunstige
uitkoinst bij maatregelen van zeer nadrukkelijken aard.

zij de Nederlandsche Natie niet kent , daarvan geensden anderen toe: het lager onderwijs , de schepping ,

Toen eerst kwam men te voorschijn met het denkbeehl eener transitoire \Vet. Het is opmerkelijk dat
in den beginne slechts zeer enkelen daarvan gewag

het eigendoni , het pronkjuweel van de Natie ; het

hebben geniaakt. De meesten bespeurden niet zoo

tins te gernoet had gezien. Hoe ! dus riep de een

hooger onderwijs welks behoud in onafscheidelijk

spoedig de groote verandering , welke in deze Gewesten

verband staat , niet alleen met onzen wetenschappelijken mein maar ook , hetgeen zoo veel meer zest ,

ten opzigte van de stemming der genioederen voor-

met tins Nationaal karakter ; het Nederlandsche onderwijs zal door een Nederlandsch Gouvernement , aan
de overheersching eener factie die , niettegenstaande

oppositie nog even heftig. Sommigen , die de over-

haar masker , de doodvijandin van vrijheid , verlichting en verdraagzaamheid is , in Belgie overgegeven ,
in de noordelijke Gewesten , met verwaarloozing der
in de Grondwet opgcicgde zorg , bloot gesteld worden ! Het germ-Alt nioge waar of ongegrond zijn g eweest , het heeft eene zeer gunstige werking gehad.
Het was de alariakreet voor de Nederlandsche Natie ;
het was het pijnlijke middel , door hetwelk de Nederlandsche geest is ontwaakt. Tusschen noord-Nederland en de factie is de strijd van dat oogenblik of
begonnen.
Ook zij zelve bemerkte dit ras , en begreep dat het
geweld eenigermate getemperd behoorde te worden.
Zij zag spoedig in , dat het Gouvernement in Holland
een onwaardeerbaren steun tegen haar had verkre-

gevallen was. Over 't algemeen bleef de toon der
magt reeds in handen waanden te hebben , lieten ter
naauwernood zich bewegen oin aan het voorloopige onderzoek der Begrootings-wetten eenig deel te nemen. Een
aantal notas werden in de Afdeelingen overgelegd , in welke
men stellig verklaarde geenerlei tienjarig Budjet dan
op voorwaarde , onder anderen van volkomene vrijheid
van onderwijs gelijkstelling der talen , verantwoordelijkheid der Ministers , enz. te zullen verleenen. Allereerst
liet de Courier de la Meuse , wiens uitdrukkingen meermalen de oorzaak en somtijds ook wet het gevolg zijn
eener yerandeting van taktiek , de waarschijnlijkheid
zien dat , na de verwerping van het Budjet , eene transitoire Wet aangenomen zou worden.
In een uit dien hoofde zeer merkwaardig artikel , van
den 22sten November , worth gezegd : La chambre ferait

elle Bien de refiner son assentiment une loi transitoire ? est evident que le moyen serait extregen , en daarbij , zoo het zich al , om welke redenen me ... On pent croire d'ailleurs qu'il ne deviendra
ook, aan hare zijde begaf,, in Holland een tegenstand, pas necessaire &ions slurs que , si on ne nous
waarvan de gevolgen nooit te berekenen zijn , een rend pas justice en 1829 , nous obtiendrons davanlage
waarlijk Nationalen tegenstand zou ontnioeten. Men en 1830. Et c'est pour cette raison mere , que l'opvergat daarbij niet dat de Koning zich in 's Graven- position n'est pas interessee a ce que la seconde chambage beyond , waar de bevolking niet zoo ligt , noch bre rejetle une loi transitoire.
Onder alle de boven
tegen den Minister van Justitie noch tot eenigerlei gemelde notas , werd alleen in die van den (leer van
den Hove eenige melding van zoodanige Wet gemaakt :
oproerige beweging opgezet zou kunnen worden ; bovendien dat de tweede Kamer nog verscheidene ge- si le terns nous gagnait , avant la fin de l'annee une
matigde en onvervaarde leden uit het Zuiden bezat , loi transitoire assurerait le service du tre'sor.
Jets
die zich, zoo men al te ver en te spoedig wilde
gaan , misschien door geenerlei bedreiging zouden la-

ten weerhouden om tot handhaving der maatschappeIijke orde mede te werken. Men werd meer en meer
overtuigd dat het Gouvernement , behoudens tevreden-

held en rust in de noordelijke Gewesten , de bui-

hetgeen te opmerkelijker is , indien waarlijk deze Nota ,
gelijk ons van goederhand is verzekerd geworden delaatste van alien ingeleverd werd.
Daar sedert then tijd alle de pogingen der oppositie
blijkbaar op het verkrijgen eener transitoire Wet, althans ten aanzien der ontvangsten , hebben gedoeld , zoo
is het van belang terstond te bemerken dat , zoo bier

tensporige eisschen niet inwilligen ko'n , en dat de Koning , zoo hem door de meerderheid der tweede Kamer alle fondsen , op grond zijner standvastige wei-

geen adder schuilde in het gras , men in volkomene te-

gering , te onvoorzigtig wierden onthouden , genood-

de Natie werkelijk zucht onder het ondragelijke juk van

zaakt zou zijn de Constitutie als verbroken te be-

onbekwame en

genspraak met zich zelven zou zijn. hullers , indien

baatzuchtige Ministers ; indien de Ko-
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ning , zonder eenige benadeeling van het wettig gezag
door de eenvoudige toepassing van een Constitutioneel
middel , tot wegzending van dezelve en tot aanneming
van geheel andere beginsels kan worden gedwongen ;
indien de toil van den Vorst voor de toil der meerderheid van de tweede Kamer onder moet doen : waarom
dan niet terstond op eene doeltreffende wijze gebruik
gemaakt van dat voortreffelijke middel ? waarom , door
het openen van een uitweg aan de Regering , de gansche kracht van hetzelve verlamd ? waarom niet aangedrongen , zoo niet op herstel indien dit misschien
door den reeds bijna verloopen tijd niet meer mogelijk
was , dan ten minste op stellige belofte van herstel
Niet moeijelijk is de oplossing van het raadsel. Men
berekende dat het Gouvernement al te zeer in verlegenheid gebragt en door de noord-Nederlanders bemoedigd , wel eens aan alle toegeeflijkheid een einde zou
lunnen maken ; de vrijheid van onderwijs , gewenschte
oorzaak misschien eener langdurige verwijdering tusschen
de Hollanders en het huis van Oranje , zou niet voorgedragen worden. Noch de veronderstelde wankelmoedigheid van het Gouvernement , noch deszelfs verblijf in
het Noorden , noch de weifeling van sommige leden
tilt het Zuiden, kon het verklaren van openbare vijandschap raadzaam doen achten. Het gedrag der oppositie
was aan dat van eenen schranderen veldheer gelijk , die
een wapenstilstand treft om naderhand met aanzienlijker
magt en op meer gunstigen bodem , den vijand tot een
beslissenden kamp te kunnen dwingen.
Deerlijk had men zich misrekend , ten aanzien der bedoclingen van het Gouvernement. Deerlijk misrekend
elk en een ieder , die zich een oogenblik had kunnen
vleijen dat dezelfde Vorst , die in 1813 aan de noordNederlanders had gezegd : bij Uwe liefde bezweer ik
U , bedrogen zult gij U niet vinden ," dat een Koning uit dat Huis , welks leden de muitzucht steeds
onder de oogen hebben gezien , door het buigen
voor eene factie , Belgie en Holland ongelukkig maken en den luister van zijn alouden en roemrijken
Ntam bezoedelen zou. De voordragt der aanhangige
Wet op het onderwijs , op een oogenblik dat de factie
dagelijks met onstuimigheid , in redevoeringen en dagbladen , verklaarde ook niet den geringsten maatregel
van voorzorg te zullen dulden . die voordragt zal reeds
op zich zeif een blijvend gedenkteeken van kalme onverzettelijkheid zijn.
Thans was het voor niemand twijfelachtig meer dat
de Koning stond op zijne plaats , tegen over de factie ,
`aan het hoofd van het Nederlandsche Volk. Hier bleef
het niet bij. Eene zeer geringe meerderheid der tweede

Kamer, had een wettig verkozen en door den Koning
beeedigd lid der Provincie Holland geweerd : de Koning ontsloeg hem van zijn eed bij een Besluit , waartegen zeer vele ongegronde en misschien ook sommige
gegronde aanmerkingen zijn gemaakt ; doch hetgeen in
alien gevalleeen nieuw en zeer gewigtig bezwaar
moest zijn bij de tegenstanders van het Gouvernement.
Wat was de uitwerking hiervan op de oppositie ? Het
vreesselijkste getier van kwaadaardige woede in de dagbladen , waarin , althans in sominigen , wanneer het (43
oogenblikkelijke beoordeeling eener belangrijke gebeurtenis geldt , de ware en soms regt openhartige uitdrukking der gevoelens van hun aanhang aangetroffen worth..
In de tweede Kamer werd detoon eenigzins lager gestemd. Nu ten minste ; gelijk het door de dagbladen
in hun stelsel zeer te regt opgemerkt werd ; nu ten
minste moest geen penning aan het Gouvernement worden verleend. De voorzigtige Afgevaardigden begrepen
het anders. Wel verre van zich over het Budjet zelf niet
uit te willen laten , werden al meer en meer finantiele zwarigheden te berde gebragt; ook had men het oogmerk
niet den gang der Staatsmachine te stremmen : de Regering kon volkomen verzekerd zijn , men begeerde niets
I lever dan zich te vereenigen met een' transitoire Wet.
Bleef men dus zich zelve gelijk? en zoo niet , wat was
de oorzaak van die inconsequentie? was het goedaardigheid , was het vrees ?
()ok deze berekening miste. De Minister van Finanlien geeft in de antwoorden aan de Afdeelingen te kennen , dat dit denkbeeld geheel ongrondwettig , ondoelmatig en even daardoor voor den honing niet verantwoordelijk is. Hoe nu ! het Gouvernement stapelt grieven op
een , en het versmaadt de als 't ware aangebodene , opgedrongene transitoire Wet. Thans moet dat roekelooze Ministerie , 't geen met de vrijheden der Natie speelt , door
weigering van fondsen tot reden worden gebragt. Dit
is de taal der Journalen , ten minste van die welke in
geene onmiddellijke betrekking staan tot het Hoofdbestuur der oppositie : de taal der Gedeputeerden is het
niet. De grieven , naarmate zij verineerderen , wijkert
te rug ; de finantiele bezwaren komen al meer en meer
voor den dag.
De Koninklijke Boodschap en het Ontwerp van Wet
van den 11 December , wordt aan de verbaasde Vergadering overgelegd. De dagbladschrijvers zoeken naar
uitdrukkingen sterk genoeg om den hoogsten trap van
verontwaardiging te doen kennen. Wat zal de oppositifi
doen in de Kamer ? Gal zij , nu de vrije drukpers,
naar haar inzien aangerand , het bestaan van bijna
alle grieven geloochend , het gedrag van hetgeen men
het Nitinisterie noemde geregtvaardigd , de verlangdfi
Ministeriele verantwoordelijkheid geweigerd , de haildelwijs der Provinciale Staten in de zuidelijke Gewesten gelaakt worth : zal zij nu , na eene zoo onverwachto
verzwaring van hetgeen zij reeds law ,- als ondragelijke
grieven aangemerkt heeft alien onderstand ontzeggeri
aan zoodanig Gouvernement ? Zoo zou menigeen hebben
gedacht. Maar in den oorlog wordt niet altijd geweld
inenigmaal worden ook listen gebruikt. De houding der
oppositie was niet meer dubbelzinnig , teen men vernani
welk voorstel de neer be Hon in het Cornite-Generaal
van den 14 December vruchteloos aangeprezen had.
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heeft gezegd : la malveillance n'a que trop exploite

• diet , dat de geheele taktiek der tegenpartij en de
• toepassing der bekende oproerige stelling in de ver• erping der ontvangsten opgesloten ligt ; en dat

au profit de ses vises secretes , les plainles que eel
imps; t a fait nail re ; it faut lui enlever le plus-tot
possible ce point d'appui pour remuer les masses.

• eene

Alsdan zou men telkens , na drie of zes maanden ,
de ontvangsten onder voorwendsel van bezwaren tegen de voorgestelde belasting e n , afgekeurd he!iben

• der

transitoire Wet op de ontvangsten , niet
dan eene transitoire Wet op de gansche

• grooting , aan de geheiine oognierken beantwoorden
• zou." De Noordstar van den 29sten December merkt

telkens het Gouvernement in de noodzakeltjkheid heb-

hiertegen op : • De Begrooting der uitgaven werd met
• eene aanzienlijke tneerderheil aangenomen en bier-

ben gebragt om den termijn te verlengen totdat men ,
waarschijnlijk reeds in het volgende jaar te Brussel ,

• mede %% gas inderdaad het groote geschilpunt beslist.
• Dat de dagbladen , %velke de overwinning met weer• zin aansehouwden
dit een oogenblik trachten te
• veibloetnen begrijpen wij : maar hoe andere bladen

een woord alle fondsen , op grond van het point
redressement de gri,fs , point de subsides ,
gewei-

het masker afgeligt en ook elke transitoire Wet ,

iii

• II;r1 meenen dat de geheele taktiek der tegenpartij

gerd zou hebben. Vruchteloos zou de Regering zich
op de goedkeuring der uitgaven hebben beroepen : het
zijn , zou de oppositie hebben gezegd, uitgaven van

• in de verwerping der ontvangsten , ook na de aan-

den Staat, !Haar die, zoolang onze bezwaren niet uit den

nettling van de uitgaven gelegen was , is ons een
• raadsel." Er is geen reden waarom wij de oplossing van dit raadsel niet zouden geyen. Wij hebben de overwinning net blijdschap aanschouwd , schoon

weg zijn geruiiitd , geenszins zullen worden gedaan
door dit Gouvernement. Ilet ongerief der fabrijkste-

wij haar, out 'neer dan e5ne reden , vollediger baddig] gewenscht.
hebben niet gevreesd , flat op
dit oogenblik de ontvangsten ‘ierworpen zouden wor-

van de uitdrukkingen eener onlangs in het licht gekomene brochure to bedienen hebben gezegd: des ce

• ook dttarin ge.stemd hebben ; hoe zij hebben kun-

P

din : ten Bien opzigte waren wij gerust ; niet , omdat
die uitgaven pedgekeurd waren ; dit z,u , in andere

omstandigheden zeer weinig hebben gebaat ; maar de

-

wijl dip verwerping zeer weinig met de bonding der
oppositie, gedurende de gansche beraadslaging , zou over
ee: hebben gestemd. 1)och soinmigen schenen , na den

-

den , door het ophouden der belastingwetten, zou niet
zonder voorziening zijn gebleven. Alen zou , om ons

jour , nous reprenons noire inde'pendance que nous n'avons
point eu Pintention de vous alie'ner gratuitement
Failes des lois nous
e frolez des
n ferons
imp; ts exorbi tans. . nous jugerons que le tresor est
toiijours assez riche , quand le people ne manque derien qetournez duns vos foyers ; nous trouverons
parmi nous des citoyens zeles qui serviront lu pain's.

19" December , eene transitoire Wet alsnog mogelijk Het is zoo ; die taal kan altijd worden gevoerd, yen zal
eti zelfs taadzaam te achten ; dat is eene Wet, volgens ook , zoodra de gelegenheid gunstig is , worden gebe-

weike de bestaande belastingen gedurende eenige zigd ; doch nu ten minste kan men zich niet sneer wat
inaanden zouden %oortgeduurd hebben. Alsdan ware de heffing der belastin&en betreft verschuilen achter
4,0 gedeeltelijke overwinning nielsbeteekenende
en l'ordre
stelfs verderfelijk geweest. Alsdan zou het Getnaal
De eenparigheid der aanneming van de nieuwe
niet afgesehalt
, waaromtrent de lileer Piscittoi-c grouting bewijst niet gelijk de Noorthiar ineent
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de partij zich eerst, na en door de aanneming der nitgaven als geslagen heeft beschouwd. Uit ons overzigt der discussie zal , hopen wij , blijken dat zij

Sommige Dagbladen hebben dezer dagen melding
gemaakt , van de aanstaande vernietiging der Acadernie
van Utrecht. Dit gerucht is , hopen wij , ongegrond.
Eene oude , roetnrijke , bloeijende Hoogeschool kan door
reeds vroeger den terugtogt aangenomen had. Het een pennestreek worden vernietigd ; veel dat te vobewijst alleen dat , nu de transitoire Wet niet te ver- ren op zich zelf stond en eigene onkrenkbare regten bezat, is thans aan de willekeur van het Centraal
krijgen en openbare tegenstand voor aknog onmogeBestuur onderworpen. Maar dit althans is niet Molijk was , men zich niet noodeloos van de kans Wilde narchaal ; en het is tot instandhonding der Monarehien
van het uiterste belang , zich zorgvuldig te ontiiouden
berooven om , gelijk de Noordstar het uitdrukt , door
van de toepassing dier beginsels welke , ontsproten uit
pluimstrijher# te verhrflgen, teat aan het onverstandig
omwentelings-theorien , zeer ten onregte ook in Mogeweld was gemeigerd. Ook heeft de Noordstar zich narchale regeringsvorrnen birmengeslopen zijn. Zoo
niet weinig vergist , wanneer zij meent dat , zelfs in het weinig eerbied voor het verledene te hebben ; zoo veel
van hetgeen men zelf daarstellen zal , te verwachten ;
stelsel der tegenpartij , de goedkeuring der uitgaven de zoo geringe zwarigheid aan het denkbeeld van verandegoedkeuring der ontvangsten ten gevolge met hebben. ren en vernietigen te hechten : dit alles behoort tot de
heerschende gebreken van onzen tijd , waarvoor inzonIndien zulks met de bedoelingen overeengekomen was ,
derheid de Gouvernementen zich moeten wachten. Ge•
zouden de opposanten eenvoudig hebben beweerd dat lukkig heeft de voorgedragene Wet Op het Onderwijs
zij de noudzakelijkheid der uitgaven in 't algemeen (len honing in de gelegenheid gesteld , om de beslissing
hadden erkend , maar dat door de weigering der midde- omtrent het .getal Hoogescholen tot sneer geschikten tijd
te verschuiven. Het is to sneer wenschelijk dat eene
len , aan het tegenwoordig Ministerie , aan de tegen - vermindering , al mogt men daartoe overhellen , in nat000rdige Regering , de ntagt en de bevoegdheid worth dere overweging worde genoinen , omdat zij ,waarschijnlijk.. groot iongenoegen te weeg zou brengen in de Noorontzegd ont , v6Or het herstel van de grieven , die uitgaven
deluke Gewesten. De goede gezindheid der gansche
te doen. Zoo men hieraan twijfelen mogt , leze men ten 1 bevolking kan aldaar niet te veel worden aangekweekt
overvloede hetgeen de leeraars van het Liberalismus bij doze ' en versterkt. Die gezindheid is meertnalen , en ook
r?tt , de steun van het Vaderland , van het Huis van Orangelegenheid te Parjs' opgemerkt hebben. De Constitniio' je geweest ; waarsch:nlijk zijn de dagen niet ver at
nel : .11 est vrai que les Etats-Ge'ne'raux ont adopte' le i dat zij het o nieuw zal moeten zijn.

Budjet des depenses ; mais qu'est ce qu'une de ease votee , I
sr ns allocution des fonds pour y pourvoir ? La loi de finances des Pays-Bas est re'ellement , absolument rejete'e.
, Zonder aanmerkelijke botsing is de gansche zaak
der Begrooting ten einde gebragt. Ook de Wet der
Het Journal de Commerce : La chamire a mss en pra
ontvangsten , wel verre van bedenkelijken tegenstand
tique la vieille maxime,traite'e de seditieuse par le
te ontinoeten , is aangenomen met honderd stemmen
parti Ninisteriel..... L 'espece d'inconse'quence qui
tegen die van den Heer de Stassart.
De Wet is
:enable re'sulter des deux votes n'est qu'apparente ; la
De vrees van geenerlei belas.
chatabre en consentant a la nature de de'penses fixie geenszins transitoir.
(tans le Badjet decennal , n'a pas voulu continuer pen- j tingen te kunnen heffen is voor het geheele denflant dix anne'es les abus sur lesquels le minisaTe fon - j jarige tijdvak vervallen. Zoo verdwijnt het gevaar ,
De Courier Fran - waarvan men met zoo veel ophef weinige dagen gede la perpe'tuite de son pouvoir.
leden sprak. Zoo kan men nu duidelijk zien , hoe
:
11
s'agissait
de
montrer
qu'on
n'en
voulait point
cais
aux services , mais aux membres du cabinet. Het laatste overdrijving en vasthouding aan eenmaal opgevatte
vermoedens , hoe vooral ook partijdigheid en angst : de
Blad zegt in het stelsel der Liberalen te refit : leBudjet des
emoederen met i'dele schrikbeelden vervuit. Die
voies et moyens conytitue 1 impot. Le vote de 'impot est
tout de confiance : it se lie au ministere. Zoo het Gouver- zoogenaamde factie , welke afgeschilderd wend als ge.
reed tot omkeering van den Staat ; die , zeide men ,
nentent , deelende in de gerustheid der Noordslar ,
zich , na de goedkeuring der uitgaven , met eene Iran - haar wettigen Vorst door weigering van fondsen tot
s itoire Wet op de ontvangsten had vergenoegd , deszelfs inwilliging van buitensporige eischen zoo dwingen;
toestand zott over een jaar dezelfde , of liever , ten ge - die factie of , gelijk men ze liever had moeten noe-

volg e der vermeerderde krachten van de factie , veel men , _die Constitutionele oppositie maakt naauwelijks
n gewag van haar grieven ; brengt voornamelijk
bedenkelijker zijn geweest. Men zou aisdan de waar- leer
held ondervonden hebben der waarschuwing van den finantiele bezwaren in het midden ; is bereidvaardig
vermits
Heer de Jonge : , Niemand onzer late zich door eene tot goedkeuring eener transitoire Wet , en,
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,• den aanval , worden hervat en het doel bereikt. . . . ma f ei,::stemmigheid aan, dan dat de loop der zaken een
• de Koninklijke miagt onder een dwang te brengen en ! oogenblik zou worden gestremd. Lai nu het dagbla, den - geschreeuw , het opeenstapelen van verzoekschrif- .
• te houden , waarvoor God het Vaderland beware.''
ten van allerhanden aard , zoo gevaarlijk kunnen zijni
I De veronderstelde kracht van dit alles is weg ; do

1

.
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hefbown waarmede zoo veel in heweging zou worden volgen de r verandering in bonding en toon , hebben de
gebragt , is gebroken. De Regering is voor den jaren verwachting overtroffen. Weinig evenwel heeft er aan
ontbroken out den Koning in de noodzakelijkheid te
meester van het geld."
Or die wijs hoort men inderdaad menigeen spre- I brengen va n When de eontlitutie treden : lets , hetken en , zoo dergelijke meening ingang vinden kon geen altijd , in verscheidene opzigten , een Nationaal
bij hen die invloed hebben op de groote aangelegen- onheil zou geweest zijn en de oorzaak van onafzienheden an den Staat , dan zou het twijfelachtig zijn bare rampen had kunnen worden.
De Staat is door de trouw en pligtbetrachting van
of niet de verwerping van alle Hegrootingswetten , niettegenstaande de zeer bedenkelijke gevolgen verkies- het Noorden gered. Dat Noorden heeft daarbij niet
Iijk zou geweest zijn boven eene sluitnering die bijna gehandeld uit eigenbelang ; ten minste niet uit dat
e
onvermijdelijk in een doodslaap veranderen zou. Hetigenbelang
hetwelk aan hetzelve te laste gelegd en ,
omdat valsche berekeningen en redeneringen niet geIs ontegenzeggelijk dat het Gouvernetnent ten aanzien
der tienjarige Begrooting eene beslissende zege heeft noeg worden tegengesproken , door velen ook ter goebehaald , en daarvoor de dankbare hulde der welden- der trouw toegeschreven words. De Begrooting , en
kende onderdanen verdient. Niet aan toevalligheden , gelijk zij verworpen , en vooral gelijk zij nu aangeniet aan kleingeestige kuiperijen heeft men dien noinen is , bevoordeelt aannaerkelijk de zuidelijke Getriumf te danken gehad. De onverzettelijkheid van westen. Het Noorden heeft het Gouvernement onderden Koning ten opzigte van beproefde beginsels , en steund , omdat het rust en vrede wit ; behoud der wetde nagenoeg eenstemmige medewerking der fgevaar- tige Dijnastie ; eerbiediging der beginsels van ware
digden uit het noorden , hebben ons tegen reeds zeer Godsdienstigheid , vrijheid en verlichting : en , daar
nabij zijnde onheilen bescheriiid. De crisis van het dit de wensch van alle gematigden is , hebben veroogenblik is voorbij. Doch , onidat men cenig voor- scheidene leden uit het Zuiden zich bij hetzelve gevoegd.
deel op een magtigen vijand heeft beliaald , moet men Aldus is de uitredding het loon geweest , niet van
Diet gerust en zorgeloos zijn , veel min zich ver- eenige partijdigheid voor het Noorden : dit heeft inbeelden dat er geen vijand bestaat , of dat hij onze tegendeel ook nu aanrnerkelijke opofferingen gedaan:
vriend is geworden , aan wien wij zelfs, in onze maar het loon van eene standvastige en met den
vreugd over die gelukkige redding , eenige erkente- Nederlandschen geest overeenkomende hooding. Zoo
lijkheid moeten bewijzen. het Gouvernement datgene , wat in dit Rijk Nationaal
De factie heeft het Gouvernement aangetast volgens is , had iniskend , het zou nergens wezenlijken steun ,
eene zeer wel beraamde taktiek ; doch die berekend was welligt overal tegenwerking aangetroffen hebben. De
op voortdurende toegeeflijkheid. Zoodra deze verviel , toekomst zou voor Nederland duister zijn geweest;
was zij tot den terugtogt gedwongen. Desnietten ► in zoo duister niet als voor het Gouvernement.
houdt zij altijd het zeifde doel in het oog. Zij zal
De ltegering heeft; dit •wordt te veel uit het oog
iedere gelegenheid waarnemen one het te bereiken ; en verloren ; van den beginne of in zeer moeijelijke omdaartoe hehoeft geenszins de voordragt eerier tienjarige standigheden , en waarvan de moeijelijkheid uit den
card der zaak gedurig vermeerderen moest , verkeerd.
Begrooting afgewacht te worden.
Een meesterlij ken terugtogt heeft zij gemaakt. Dit Dcch zij heeft ook , en dit verliest men insgelijks ni( t
zal bij onze aannierkingen over de discussie van het zelden nit het oog, we! lets aan zich zelven te
Budjet , sneer in bijzonderheden blijken. Thans zij het ten. Eene Regering die hare bestemming begrepen
genoeg voorloopig te bemerken dat zij , schoon zelve in en daaraan ten voile beantwoord heeft , worth niet ,
de uiterste verlegenheid gebragt, eene voor het Zui- langdurige rust, binnen weinige maanden , zonder buiden veel voordeeliger Begrooting der ontvangsten heeft tengewone gebeurtenissen , zonder oorlogen of algemeene
weten te verkrijgen , en dat zij zich daarbij den schijn rainpen , in zoodanigen toestand gebragt als waarin
heeft gegeven van gematigdheid , van behartiging tier onze Regering zich •oor weinige weken beyond.
algemeene belangen , van schroomvallige zorg out alle Waaruit kan de plotselinge oinmekeer van zakt ,
Strom ing en botsing te verniijden. Geveinsdheid en in dit Rijk worden verklaard a Het volgende kali
list zijn weder aan de orde van den dag , tot dat de welligt tot gedeeltelijke oplossing strekken. Na veerkans beter sta om zich van openbaar geweld te bedie- Mien jaren , ligt de Grondwet zonder behoorlijke , bijna
zonder eenige ontwikkeling daar ; of, om de geheeie
nen.
Het Gouvernement heeft nu eenige veratleming : het waarheid , die trouwens niet langer verborgen kan
is verloren , zoo het daarin een voorteeken, den aan- blijven , te zeggen : de Regering , met de beste beyang , of niisschien wel een waarborg ziet van voortdu- doelingen zorgvuldig ten aanzien van het dagelijksche
rende rust. Men bedenke waar men heeft gestaan beheer , heeft die Grondwet aan eene geheel verkeerhoe men is gered en wat er te doen is mu niet we- de ontwikkeling overgelaten heeft door eigene dwaalderom spoedig in denzelfden , of Bever in veel ergeren beg•ippen niet weinig daartoe medegewerkt. Zij verblijdfit
toestand te vervallen. zich over de uitkoutst die haar nu te beurt is ge=
Van concessie tot concessie is men zoo ver gebragt vallen; zij verblijde zich die, gedeeltelijk althans ,
dat , indien men nog een stay verder ware gegaan , aan haar waardige bonding dank te kunnen weten ;
men den Nederlandschen geest opgewekt , ja , maar te- maar tevens bedenke zij dat in het gebeurde reden
gen de Regering opgewekt zou hebben. Men zou het genoeg is om ernstig to onderzoeken wat er is vets.
Noorden afkeerig tan zich hebben gemaakt , zonder de zulind en wat er thaws moet worden gedaan. Dit
faetie te winners deze kan alleen door volkoinene on- is , wij gevoelen bet , eene zeer moeijelijke ,
zeerderwerping worden gewonnen. Na lang geduld , heeft onbepaalde, zeer teedere vraag, waaromirent wij ons
men getoond tegaistand te ztillen bieden ; en de ge- zorgvuldig willen onthouden t an het ntiedel , door
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hetwelk velen tegenwoordig indruk wenschen te ma- Zon men van de middelen tot aantnoediging en ontferken ; namelijk , van eene stoute en meesterachtige bescheiding niet veel meer partij kunnen trekken door
slissing. ij schrooinen evenwel niet het een en ander ze , zoo veel mogelijk , noch aan hen die ze verdiend
hebben te onthouden , noch vooral aan hen die ze • niet
its bedenking te geven , waaromtrent wij , vat ons zelve
hebben verdiend te verleenen ? Moet niet van nu at
betreft , gekoinen zijn tot een besluit , naar ons inzien , gegrond op beginsels welke onafscheidelijk , hetzij van elke aan , de Verklaring des Konings de grondslag zijn tier
Regering , hetzij in 't bijzonder van onze Staatsregeling handelingen van de Regering? Moeten niet de beginsels
der Grondwet , gelijk zij (liar in een NIunarchaltui en
Win ; op beginsels die alleen in deze tijden van alConstitutionelen zin worden geopenhaard veel sn e er
gemeene kennis en aigemeene onzekerheid in twijfel
kunnen ivorden getrokken. Kon de Regering zich dan tot nu toe is gebeurd , in werking‘vorden gebragt
niet , en in haar eigen belang , en in dat van het En zal anders die Verklaring niet hetzelfde lot onderVolk , van zeer vele werkzaaniheden onthouden gaan , hetwelk tot nu toe de Constitutie heeft gehad :
die , in plaats van aan handel , nijverheid of weten- dat iedereen •aar uitlegt en verwringt naar zijne eigeschappen bevordelijk te zijn , inderdaad de Nationale ne begrippen , en zij aldus nutteloos en nietsbeteekenenontwikkeling stremmen ? Is de zucht om alles te rege- de wordt ?
Dergelijke vragen met ernst en bescheidenheid te doen
len en te besturen niet een overblijfsel van Napoleontische , of liever van revolutionaire vormen , waarbij de kan niet ongeoorloofd worden geacht ; en , wanneer men
zich met onderwerpen van dien aard opzettelijk heeft
eenheid , die nuttig en noodzakelijk is , met eene rampzalige eenvormigheid wordt verward ? Ran in een Mi- bezig gelentden en door de niededeeling eenig nut
hlopt te bewerken , schijnt het eenigzins pligtmatig
nisterie , ook onstrent grondstellingen %vier aauwezen
in de Constitutie de Koning heeft erkend , tweestrijd te wezen. Zijn de denkbeelden ongegrond , zij valeta ,
worden geduld ? Is dit geen Nv ezenli jk kwaad ; drage- voorgedragen op een gematigden en eerbiedigen toon
lijk alleen wanneer de Ministers niets dan Nv erktuigen welke met ware vrijmoedigheid zeer wel vereenigbaar
zijn van den Vo•st en ;Ale hunne eenigzins belangriike is , geen nadeel kunnen stichten ; indien zij daarentehandelingen aan de herziening van den Koning zijn gen eenige opmerking verdienen , dan zal welligt deonderworpen , in wiens persoonlijken wit aisdan de eeni- zelfde overtuiging die den Schriker bezielt , overgaan
ge waarborg van eenheid en vastheid berust Zuu het tot diegenen , welke door woord of pen , of maatschapAijke betrekking , middelirk of regtstreeks, invloed
niet wenschelik zijn dat , in hooge en la ge bedieningen , de zoodanigen aangesteld ‘‘ierden , aan wie de ge- op de regeling der Staatsaangelegenheden hebben. Naheele afdoening van vele zaken kon worden vertrouwd ? denken over deze en vele andere punten is nuttig.
Moesten vooral hooge Ambtenaren niet veel meer dan Zoo veel schijnt zeker , dat thans minder dan ooit betegenwoordig , in de gelegenheid worden gesteld , con meer hoort stilgezeten te worden en dat de hoofddenkbeelden ,
nog dan bestuurders , om Staatslieden te zijn en te blij- naar welke de Constitutie is ontworpen , in de Wetge.
ven ? En is het daarotn niet zeer te betreuren dat zij , ving , vooral ook in den geest en de zeden van het
door nienigte van zaken die of weinig beteckenende zijn Volk , waar ze reeds zijn , zorgvuldig behouden ; waar
of veel beter door hunne onderhoorigen zouden worden zij nog ontbreken , voortgeplant en aangekweekt beverrigt den tip ingenoinen zien welken zij , niet slechts hooren te worden
Zal de rust en de welvaart van het Vaderland alvoor gewigtiger aangelegenheden van hurt Departement ,
ntaar voorzeker ook voor de beoefening van Staatsregt dus tegen verdere schokken in veiligheid worden geen Staatkunde , in een Constitutionelen Staat en in de steld ? I)it kan worden betwijfeld. Wij beleven ook nu
tegenwoordige tijden zouden behoeven ? Hebben de onheilspellende dagen. Vruchteloos blusschen vredeinaatregelen en meer nog tie beginsels van het (louver- lievende Vorsten iedere vonk van oneenigheid tusschen
nement niet gestadige openlegging en verdediging , Europa's Mogendheden uit ; de gevaren zijn meer in
zoowel in de Nationale Vertegenwoordiging , als in de binnenlandsche woelingen gelegen , dan in buitenlanddagbladen •, noodig ; en is het gebrek daaraan niet schen krijg. De partijzucht , die in Frankrijk steeds
geschikt om twee magten boven den Koning te verhef- voortgewoed heeft schijnt op het punt aldaar nieufen , die van de Tribune en die van het Journalismus ; we ttitbarstingen te bewerken. Het is te vreezen dat
in plaats van , gelijk bij tie goede bedoelingen van on- naburige Staten , vooral waar de Fransche en ultra.
sae Regering zeer mogelijk was , beide door zedelijke Liberale geest aanmerkelijke vorderingen heeft gokracht aati den invloed en aan de betamelijke overrnagt van maakt , den invloed van zoodanige gebeurtenissen niet
et wettig gezag onderworpen te houden ? Iiehoorde het niet zullen ontgaan. Het Kijk der Nederlan en bevat oeene der eerste zorgen te zijn , elken ambtenaar te verwij- vendien inenigvuldige zaden van• tweedragt en oncost
deren the het Gouvernement verraadt ; die stellingen verde- die eigen aan hetzelve zijn. Doch de grootheid van
oigt en verspreidt welke , bij gevolgtrekking nit de ondubhet gevaar is geen reilen om werkeloos , de onset,
berzinnige verklaringen van het Gouvernernent ,.door het- kertleid der uitkomst om moedeloos te wezen. Meats
zeive met anders dan als oproerig kunnen worden be- een weg is er , tangs welken wij gored kunnen woe.
schouwd ? Zoo die niaatregel , al zoo dit aanmerkelijke den : het is die welke tot bevestiging van ooze Staatsopotferingen vereisschen , niet te regt toegepast worden regeling leidt gelijk Avis) haar als waarborg hebbea
op iedereen , die noodlottige weifeling , zwakheid of ontvangen tegen alle soorten van onderdrukking. Me*
tiaauwhartigheid toont ? Moet men niet onszigtiger zijn in kieze dien weg ; men volge dien , zonder adder.
de keuzen , vooral ten aanzien van betrekkingen, waar de I uitzien of terugtred ; de uitkowst zij aan des God vas
itainste ontrouvr de nadeeligste gevolgen kan hebben
Nederland overgelatea.
Occire,kt bj H. P. DE WART, to 's Craves/lap.
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DISCUSSIE DEB. TIENIARIGE BEGROOTING.

werd getrokken , het denkbeeld eener transitoire Wet
door Naar in het midden gebragt en aangedrongen werd ;

2c. Artihel.

en het schijnt zeker dat ; zoodra men vernam dat
, geene transitoire Wet zou voorgesteld worden , maar
Hoe meer men de bedoelingen en handelingen der de geheele verwerping der Begrooting wel eens zeer
factie overdenkt , hoe meer men de overtuiging ver- ernstige maatregelen ten gevolge kon hebben ; de faclie
krijgt dat alleen de nadrukkelijke houding van het die verwerping geenszins heeft gewenscht : dat , zoo do
Gouvernement de verwerping der Begrooting voorgeko- stemming met geslotene briefjes of op eene andere
men heeft. Zoo Lang er toegevendheid plaats had of te
gemoet werd gezien , verloor de Regering den steun
ook van die leden , op welke men nog bij den aanyang van deze zitting rekening . had geinaakt. Zoodra

de Koning getoond had vriend en vijand te onderscheiden , bleven ook diegenen aan de zijde van het Gouvernement , welke de facile onderstelde , zoo niet als
medegenooten , ten minsto als gedienstige volgelingen to hebben gewonnen.
De Heer Pescatore, die meestentijds tot de oppositie
behoorde , heeft met rondborstigheid de reden zijner
veranderde handelwijze verklaard : Apres avoir cu con-

fiance dans le Gouvernement et dans les progres qu'il
a reellement fait depuis quelque temps , d'apres ma
maniere de voir et de juger les closes , je lui ai donni aujourd'hui une marque eclatante de confiance en
me se'parant de l'opporilion. Men mag ook ten aanzi'en van andere Jeden uit het Zuiden veronderstelien ,
dat het herboren vertrouwen op den s'asten gang van
het Bestuur de voorname oorzaak hunner goedkeurende
stem is geweest. Het schijnt mede niet twijfelachtig
dat de krachtige that des Konings sonimige Afgevaardigden uit het Noorden , die nog veel aan zwarigheden
tegen het Budjet zelf zouden hebben gehecht- , van het
belang hunner toestemming voor de rust van het Vaderland heeft overtuigd.
Merkwaardig en gewigtig was de werking van 's Ko-

nings Missive op de factie zelve. Vtfij zagen dat , naarmate de toegeeflijkheid van het Gouvernement in twyel'

wijs in het geheim had kunnen geschieden , de Wetten
met eene welligt aanmerkelijke meerderheid zouden aangenomen zijn ; dat men alle poging2n in het werk heeft gesteld om den indruk , die eene onvoorwaardelijke verwerping op de Regering zan hebben , te verzachten ; en dat ,
zoo onverhoopt het gansche Budjet verworpen was ,
van de zijde der oppositie zelve eenig voorstel tot bemiddeling , eenige conciliatoire maatregel bijgebragt ,
zou zijn. Geweld zou , begreep men , gevaarlijk weszen : schijnbare gematigdheid was veilig en zou mis•
schien voordeelig kunnen worden. Het is niet onbelangrijk de ergernis en verbazing der dagbladen to
beinerken over den bedaarden gang der discussie.
Waren zij met de beweegredenen bekend geweest , za
hadden zich menigen uitval tegen de laauwheid der
Gedeputeerden bespaard ; en sommige leden , die voor
het Gouvernement wilden steinmen , zouden niet met
de verscheuring , ook der teederste familie-banden , be.
dreigd zijn geworden.
Stellig had men aangekondigd dat , uit hoofde der

Nationale grieven , elke Begrooting zou worden verwor•
pen. Zeventien leden hadden in de processen verbaal
declaratoiren geplaatst , waarbij voorloopig eenige pun-

ten als voorwaarde eener gunstige stem werden gevor.
derd. Zulk een gedrag is , gelijk de Heer de Jonge

inconstitutioneel; zulA
eene poging is onbetamelijh en van veruitziende gevol•
gen ... Even daardoor slat men zichbuiten de Grondwet en this in ttryd net eed en verpligtiq
shezeer to regt opgemerkt heeft ,
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dargisladen terstond
titijen en aanwatit; "nen als fkze leiden eindelWtot Heer Bodlaert tiemerken
ez
e
d
enaar
d
e
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stelherbalen
wat
er
is
gezegd
;
en
hij
had
ten voorbeeld
omwenteling en. Het schijiit dat d
ling in de levendigheid der improvisatie oproerig had kunnen bijbrengen dat de redevoering door den Heer
genoemd ; doch wij vinden dit woord in het gedrukte Le Hon , uitgesproken in het (omits-Generaal over het
opstel niet terug. Gaarne eerbiedigen wij het regt om , Adres van antwooi'd in 182S aan den Courier des
in eene voor de vuist uitgesprokene retie , bij de uitga- Pay.s. Bas werd medeg-edeeld. Het is waar de Heer
ye eenige verandering te waken ; inaar hier schijnt de de Gales heeft daartegen aangevoerd dat , krachtens
uit irukking zonder noodzaak verzacht. Niet alien wet- Artikel 12 van het regiment , volstrehte geheivihou'ke met oproerige stellingen ingenoinen zijn, kunnen op- ding zou kunnen opgelegd maiden ; mar in hoe ver
-

-

roerlingen worden genoemd: bet is voorzigtig en wijs kan op die geheimhouding staat worden gemaakt en ,
zich, zooveel doenlijk , van beleedigendc bewoordingen zoo die inderdaad wierd bedeeld , waarom is deze
te onthouden ; doch het is tUd dat de leerstellingen bepaling niet terstond bij het voorstel gevoegd ? — Do
rave met den waren , algemeen begrijpeitiken en af• welsprekendheid van den Heer Le Hon was niet in
Lehrikverwekkenden the' worden hestempeld. De toe- staat om de ware beweegreden te verbloemen. Men
zegt , dat vooral de Heeren Donher Curtius en do
taqsing van het gezegde geene vrfikeden, geene toehen
Jorge
het voorstel met warmte hebben bestreden ; -aanoproer
a;ns. van beden , zou in onzen Staat inderdaad
merkende
, dat van de openiegging der grieven niets
•
zijn ; dit heeft de Heex de Jonge op eene uitmuntende
voor de waardigheid van het Gauvernement behoefde
w ijs betoogd.
in
De factie gevoelde dit zelf ; zij gevoelde bij de te warden gevreesd en dat , nu reeds zoo Jang
het
openbaar
aangevalien
was
,
de
verdediging
ook
nieerdere krachtontwikkeling van het Gouvernement
-

op een geheel valsch terrein te zijn gepiaatst. De eenmaal in het openbaar behoorde te geschieden.
eerste paging otn dit te verhelpen was het voor- Het Journal de la Belgique schrijft : la proposition ap-

stel van den Heer Le Hon , ondersteund door de puye'e par la presque totalite du midi , est repousses
Heer en de Brouchere en de Celles , oin de grieven avec une espece de FUREUR par les de'pute's du Nord.
Donher Curtius, etc. demandent GRANDS C.BL9
af te scheiden van de finantiele quaestie en te beLe
sentiment
de
que
la
séance
redevienne publique. Er is te weer re11-Indelen in een Comite-Generaal.
:t dre dignite , zeide de voorsteller , le respect di1 a den om geen onvenrwaardeljk geloof aan deze drama-

.

uneersonne auguste, les considerations d'ordre et tiehe beschrijving te hechten dewijl hetzelfde Blad
de tranquillite rte concourent ils pas a re'clamer pour heeft verhaald dat bij de lezing van 's Koning Missive ,
cette partie delicate de la discussion, dans les cir- de verentwaardiging op het gelaat , zelfs van vele
constances presentes , la prdcaution sage autorisee par noordelijke laden duidelijk was. Zijn onze berigten
Het is niet duidelijk dat, zoo de over den 11 December juist , dan is vreugde de hoofdtotre re'glement
was op
Kamer zich zelve door haar gedrag vernederd of indruk geweest ; verbazing en ontsteltenis
anderen
niet
te
miskennen;
en
onder
sommiger
aangezigt
#ien aan den Vorst verschuldigden eerbied uit het
oog verloren had, haar waardigheid of die van den tie Heer de Stassart bleef met schijnbare onverschil.
-

Konin g minder nadeel geleden zouden hebben omdat dit ligheid zitten , als of hij niet reeds bij de Hollandsche
diveepzucht en hwaadwilligheid
met geslotene deuren was geschied. Van waar ook lezing de woorden
juist bij dit driemanschap , van waar , nadat de Ka- verstond.
Ilet afzond2rlijk behandelen van de , gelijk de Beer
ning reeds zoo lang zonder terughouding was gehoond ,
Le
Hon ze thans noemde , questions administrative: werd
die teederhartige zorg? Wat de derde reden betreft —
dus geweigerd. De factie had zich gevleid , ten gevolge
zoodanige behandeling , de uitkomst met volkomeno
pas de la :ageism de l'assemble'e de s'occuper des griefs van
tegen
het
gerustheid
of te kunnen wachten ; omdat zij daardoor
a huffs clos — bet hooren van ui:.vallen
Gouvernement , zou hier op de Tribunes niets dan alle beschuldiging , schoon niet alie verinoeden , eener
door
verontwaardiging tegen de sprekers te weeg heb- oproerige verwerping ontdook. Nu maest Merin
andere
knnstgrepen
warden
voorzien.
Door
hen
vooral
,
be gebragt en ten aanzien van het algemeen is de
dans Petal d'agitation des esprits au dehors , n'est il
-

uitwerking van een Camite-Generaai dezelfde als die die de buitensporigste notas ingeieverd hadden moest
, te rug wJr.
het gezegde , zoo vcel mogijk
el
eener openbare zitting. Naar waarheid toch deed de thans
r
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den genomen. De volgorde der sprekers verdtent eener verwerping oin grieven ; aanbod eener transitoire
bier opmerking. Nadat de Heer Sandelin , de eerste Wet ; bUbrenging van eenige aannierkingen tegen de
bet woord voerende , op eene zeer gemoedelijke Begrooting zelve.
01-let Budjet wordt verworpen , omdat bet niet goed
wijs het verwerpen om grieven afgeraden had , kwamen vier der nota-inleveraars op en , nadat deze aan
is ; dus heeft het Gouvernement geen regt , om over te
hunne uitdrukkingen eene met de omstandigheden
gam tot eenigen maatregel buiten de Constitutie
avereenkomende wending hadden gegeven , scheen de
niaar , al ware het volmaakt , het zou ook oin grieven
oppositie 'te willen toezien en overleggen. Onder de
mogen worden geweigerd en hiertoe ware thans
tveriien volgende redenaars was £lechts den zuidovervloedige stof." Dus , het beginsel werd gepreNederlander ; de meest geduchte sprekers werden voor dikt en staande gehouden , schoon men begreep zich aan
het einde der discussie bewaard, De Journalen , met de regtstreeksche toepassing niet te moeten wagen. De
het fijne der manoeuvre nog niet bekend wisten grieven werden gedurig vermeld en , naar mate men to
niet hoe deze houding te verklaren. Si c'est vne rug kwani van de eerste verbazing , op telkens stouttacit:pie , zeide de Courier des Pays-Bas, nous n'en
moediger loon. lien , zeide onder anderen de Heer de

comprenons point le but . De meme que la profnsition du Comit d-Gene'ral faite au commencement
de la discussiOn du Budget nous avoit semble e'trange , de meme le silence de nos deputes nous semblerait fres difficile a justifier pour lien du monde.

Brouchere , n'est etranger au budjet , parceque les
considerations de chi:fres de'pendent de la confiance qu' inspire le Gouvernement , du bonheur dont
jouit la nation. Le budjet devient une affaire politigue.
De Heeren de Langhe en Sasse van Ysselt gingen nog ver-

Het is niet onaardig te zien , hoe de vier zoo even
bedoelde sprekers zich in allerhande bogten hebben gewrongen om aan die ongelukkige notas eene redelijke
nitlegging te geven. Het was nu , als of nieniand ooit
bet Gouvernement in verlegenheid had willen brengen.
De Heer D' Omalius Thierry , nit Luik
zeer wel bekend door zijne vroegere bonding ointrent het Gouvernement, bragt het volgende ter verontschuldiging bij :
Mon expression a pu faire alter au dela de ma pen-

der. De eerste kon niet besluiten de grieven op den achtergrond te plaatsen. Vous voyez que je n'aurai pas de

see. Je n'ai voulu annoncer que l'intention oh fetais
de voter contre le budget et pas du tout celle de refuser tout subside. De Baron van Terbecque , nieuw
verkoren lid nit Oost-Vlaanderen, en die , zoo 't schijnt ,
tot nu toe alle vermoeden vna Ministerialismus door de
vinnigheid zijner oppositie uit heeft willen wisschen
drukt zich ten minste even zwak uit: Ma note , Mes-

peine a puiser dans les budjets eux-memes les motif
de mon vOte ; mais je les trouve magi en dehors.
Da
laatste zeide ronduit : je prendrai les raisons determinantes de mon vOte , non dans les chi Tres du budjet,
mais en dehors , c'est-a-dire dans les griefs de la nation ;
er bijvoegende, waarschijnlijk om zich te ontschuldigen
over zijne wederspannigheid aan de raadgevingen van
de hoofden der oppositie , van het Comite directeur —

sans en rendre compte a qui que ce soit qu'a Dies el
ma conscience. Het is ten onregte dat de 1Voordstar van 29 December gelooft dat de oppositie Naar ongrondwettig stelsel niet volgehouden heeft. Die over

a

Staats-aangelegenheden schrijft behoort zich voocal voor,
dwalingen te wachten waardoor Iigt ook anderen tot
iieurs; ne contient vi menace ni refits ; loin de moi une
zorgeloosheid zouden vervallen. De factie zag niet of
pareille ide'e , elle ne contient qu'un voeu. De vlugtige van het revolutionaire beginsel. Zelfs hebben de Noordpen van den Baron de Stassart had terstond eene me- Nederlandsche leden , op uitzondering na van den Heer
nigte kleine aanmerkingen over la partie mate'rielle
de al onge , de grondwettigheid daarvan nagenoeg erkend.
des Budjets gereed. Met den Beer Fabri-Longree was Zij hebben ; hetgeen inderdaad te betreuren is bij een
het anders gelegen ; deze had , na de verandering van punt , van hetwelk het aanwezen van den Staat afhanbet plan , nog geen tijd gehad oia tegen let Budjet kelijk kan zijn ; of een de billijkheid der toepassing
zelf zwarigheden te zoeken. Al/I -tans , na korte aan- betwist.
tnerkingen , pour justifier sa note , was het: "arrive
Geen redenaar der oppositie , die niet eene transitoire
ettx chiffres du budjet. Je demanderai la parole
WTet als het ware heeft aangeboden. Het blijkt dat
tans ?In autre moment.
dit ongerijmd was bij hen .die verklaarden , at ware bet
In bijna alle de redevoeringen der oppositie werden Budjet goed , uit hoofde van bet nog niet hersteld zijn
drie zaken herhaald vasthouding aan de regt2natigheid van .de grieven' redert genoeg tot verwerping te hebben;

164
voorts flat dit aanbod eene zeer bedenkelijke strekking had , eene zeer gevaarlijke bedoeling verborg ;
roodat het onbegrijpelijk is dat de Heeren Clifford
n vooral Warin om finantiele bezwaren , de Regering en het Vaderland aan de schroomelijke gevolgen van zoodanige Wet bluot hebben gesteld. Ook hier
verblijden wij ons overeen te sternmen met den Heer

de Jove : 1h dee! niet in het gevoelen dat blj de
verwerping eener tienjarige Begrooting , op gronden
uit hoar zelve ontleend, zulk eene bepaling met de
Grondwet strfjden zou ; . . . maar ik kan niet met nadruh genoeg zeggen , hoe i.adeelig ik zulk eenen maatregel , in de tegenwoordige omstandigheden en met het
onmiskenbaar doel dat het aunbod vergezelt , heuren
Wat de ongehoudendheid des Konings betreft
zou.
tot het voorstellen van eene transitoire verordening ,
deze is door den Minister van Finantien , naar ons
inzien eerst in het regte Licht gesteld toen hij
rich op den aard van het gemeen overleg heeft beroepen. Eeninaal moet er een einde aan s Konings
inschikkelijkheid zijn anders zou de Begrooting door
de tweede Kamer worden gernaakt.
leder opposant rekende zich , volgens de afspraak
verpligt om ook over les chiffres en la pantie ma-

te'rielle jets te zeggen. Onder de menigvuldige aanmerkingen zijn er voorzeker geweest die de behartiging v an het Gouvernement wel verdienen ; hoe zou
dit anders kunnen zijn wanneer de Vergadering met
arendsoogen een werk beziet , hetgeen alle gedeelten
van het Staatsbeheer omvat ! Over 't algemeen echter
waren de bedenkingen zoo weinig beduidend , dikwijls
z66 kleingeestig en ellendig , z66 gezocht en met
tuoeite gezocht , dat de Minister zich hierop te
regt , als op een onwedersprekelijk blijk van het
onvermogen zijner berispers , heeft kunnen beroepen.
Bovendien hadden die] aanmerkingen bijna alien zoo
zecr op bijzonderheden en kleinigheden betrekking , dat
men of erkennen moet dat zij nooit genoegzamen grond
konden geven om eene tienjarige Begrooting te verwerpen , of wet beweeren dat het bestuur van den Staat
aan de Tweede Kamer moet worden opgedragen jets
hetgeen niet slechts de invoering van eenig stelsel ,
hetzij van regering en administratie , hetzij van belastingen , onmogelijk zou maken , maar ook ten eenemale
on met onze Staatsregeling , en met het denkbeeld
von een welingerigten regeringsvorm strijdt. De Heer

de Brouckere

heeft wederom bij deze gelegenheid gotracht zich te onderscheiden. Onder de voorbeelden
zijner zorgvuldige oplettenheid voor de ware belangen van het Riik , zij het volgende geteld. Par-

mi les objets dont on remplit les maisons de detention deja skilisamment pourvues . les couverturel
de laine tiennent le premier rang. La fitute est faits
on peut lu reparer partiellement en faisant vendre publiquement le superflu.
Is het niet een blijk van do
deugdelijkheid eener tienjarige begrooting , of ten minste van de onbevoegdheid van haar berispers , wanneer
men de toevlugt tot dergelijke aanmerkingen neemt;
aanmerkingen , volgehouden op hoogen toon , omdat men
vertrouwt dat zij door niemand terstond kunnen
worden wederlegd of zelfs tegengesproken. Hier
evenwel bedroog zich de spreker. Den volgenden
dag gaf de Minister van Finantien , die amiddellijk den Administreteur der Gevangenissen op dit
stuk had geheard , te kennen , dat vele gevangenen ,
onder het vorig stelsel der gevangenissen , in het eerst,
orudat zij niet zoo spoedig tot anderen arbeid konden
worden gebruikt , met .wollenweven waren bezig ges.
weest ; dat dien ten gevolge ook te Maastricht , waar
het achtbare lid woonachtig is en , zoo 't schijnt , naar
bezwarenrondgezocht had , eerie eenigzins grootere
hoeveelheid dekens berustte dan voor de bevolking des
gevangenis noodzakelijk was ; dat zij daar niet , gelijk
het achtbare lid had gezegd , door de mot werdeu verteerd , doch, naar gelang der behoefte , ook naar ander()
plaatsen verzonden werden ; dat hij het achtbare lid bedankte voor zijne naauwkeurige beschouwing , schoon het
edelmoediger ware geweest eenige ophelderingen to
vragen, voor `dat men dit en dergelijke bezwaren in het
openbaar awl het Gouvernement verweet. En do
die niet zwijgt wanneer hij
Heer de Brouchere ,
jets zeggen kan , zweeg ! En deze voor hem niet vereerende bijzonderheid werd op volgende wijs in den
Courier des Pays Bas van 22 December verbloemd :
a Maastricht pour 125 prisonniers , it n'y a que 124
-

couvertures , c'est trop peu ,mais faut-il (ant se re'crier
pour cela. Du reste le Ministre remercie l'orateur qui esi
entre dans de si minulieux details. De opteekening dezer anders onbeduidende zaak hebben wij niet ondienstig
geacht , omdat zij zelfs in de Gouvernements-bladen niet
behoorlijk in het Licht is gesteld en evenwel zeer geschikt
is om te doen zien , hoe menigeen de daden der Regering ,
bij gelegenheid eener Begrooting bestrijdt. Nadat men
maanden lang naar gebreken in de Administratie met
gretigheid gezocht en allerhande klagten uitgelokt heeft
wordt er een lange lijst van gemaakt. Die leest men
luidkeels achter elkander,, dikwerf zonder eenigen zamenhang , af. Dan verbeeldt men zich Staatsman te zijn ,
en ziet op de Ministers en op den Vorst met zelfs•
vertrouwen en laatdunkenheid neer.
I)it is dan de
kennis , de moed , de Vaderlandsliefde van den tegenwoord igen tij d!
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ningrijk opgerigt zou worden : hij bezat geenerlei Souvereiniteit ; hij was niets , zoo lang er geene Grondwet

3e. Artihel.

schiedenis van onze dagen , geeft men te veel op per-

bestond. Het Volk heeft goedgevonden zich met heal
te verstaan onitrent bet gemeenschappelijk daarstellen
van eene Constitutie. Deze Constitutie heeft als 't wa-

sonen en gebeurtenissen acht , in plaats van bovenal op

re den Koning en den ganschen Staat gemaakt. Buiten

de heerschende meeningen te letten. De personen ver-

haar bestaat tusschen den Vorst en de onderdanen geenerlei betrekking. Zij bevat de voorwaarden , op wel-

Bi j de beschouwing der Geschiedenis , ook der Ge-

dwijnen ; de meeningen blijven en breiden zich uit : de
gebeurtenissen kunnen , naar gelang van plaatsen en
omstandigheden , verschillen ; de hoofdstrekking is , waar
dezelfde denkbeelden invloed gekregen hebben , eenerlei : de ontwikkeling van dezelfde kiem zoa niet ongdijksoortig kunnen ziejn. Het koint er ook thins in
ons Vaderland niet voornainelijk op aan of deze of the
het Gouvernonent verdedigt , of verrzadt , of bestrijdt;
niet of de oppositie bij de eene of andere gelegenheid
afgeslagen worth ; ook niet , hoe gewigtig het zij , of
een tienjarig Budget aangenomen is : — de liegering ,
van de deugdelijkheid van haar eigen r:gtsnoer overttiigd , onderzoeke vooral of grondst311ingen algemeenen
bijs al hebben gevonden , vier toepassing voor het Vaderland verderfelijk zou wezen.
Treurig , iiiaar leerzaam waren ook nit dat oogpunt de
beraadslagingen over de Bcgrooting. Onder anderen
heeft men ook nu wederom beweerd dat onze Grondwet een gewoon maatschappelijk verdrag is , onderworpen aan de regelen van het burgerlijk regt ; en
hetwelk dus , zoodra het door de eene contracterende
partij is verbroken , alle verbindende kracht verliest.
Van char de gedurig gebezigde uitdrukkingen pacte
fondamental, pacte constituttf en ; oat nog duidelijker
te doen zien dat zelfs bij de minste overtreding de gansche overeenkomst als vervallen aangemerkt wordt ; con-

trat synallagmatique , pacte social bilateral.

Om dit

vol te houden ontziet men zich niet de Historie , zelfs
van onze eigene dagen , te vervalschen. Niet de Koning
is met zijne Bondgenootcn overeengekomen , dat het Ko-

ke de Koning regeert. Zoodra hij aan dezelve niet
meet voldoet , is de Staat eigenlijk te niet. Nous
avons , zegt de Heer Same van Ysselt , one loi fondamentale solidement e'tablie, un veritable contrat synallagmatique entre la maison regnante et le peuple....
veritable pacte social dont la moindre infraction
compromettrait la hie'rarchie politique.
Het is vreemd
dat dit dwaalbegrip , de hersenschimmige en zoo dikwerf wederlegde leer van den oppervlakkigen Rousseau,
eene leer die aan elken Staat alle duurzaamheid ontneemt en , wet verre van iets voortreffelijks te stichten , een beginsel van oplossing is ; bet is vreemd hoe
dusdanige leer , reeds op zich zelve genoegzaam om onvermijdelijke omwentelingen voor te bereiden , zoo veel
ingang ook nu nog bij bedaarden en weldenkenden
vindt. Het gevolg kan niet anders dan onophoudelijke
oneenigheid qui Daar is uw contrat synallagmatique
kunstig en met de ineestmogelijke scherpzinnigheid gemaakt. Zeer wel , zoo lang volkomen goede trouw en
eensgezindheid op aarde zal wonen. Maar nu ontstaat
over de uitvoering verschil. Niets ontbreekt , dan de
regtbank om uitspraak te doen. Wie zal beslissen ?
De partijen zelve ? Dit is de zoogenaamde toestary1 der
natuur : in welke oorlog of vrede plaats hebben kan ;
het regt van den sterkeren gel& ; doch waardoor het
denkbeeld van Staat uitgesloten worth. De Verbondene Mogendheden , die het Tractaat van Londen hebben
geteekend ? waar blijft dan de onafhankeluk%eid van
den Swat ?
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Een ander denkbeeld dat door velen te onbedachte- I neel Gouvernement. Daaronder telle men de geheele

Iii k aangenomen wordt , en hetgeen evenzeer regtstreeks wijs w'aarop de Begrooting , als ware de honing releidt tot omverwerping der gansche Staatsregeling kenpligtig ambtenaar , is behandeld. Daaronder telle
is de onderstelling van een zeker alvermogen bij de men vooral die verwerping om grieven , welke , door
tweede Kamer. Openhartig en naif is , hetgeen ten dien op- de ineerderheid bekrachtigd , de ophefling der Congelijk hij zich noemt stitutie zou zijn.
zigte de Heer de Langhe, citoyen
am/ de la patrie , et qui dolt eviler tout ce qui peut iron Herhalingen zijn , bij de gebruikelijke wijs van bebler son repos , bij deze gelegenheid aangemerkt heeft raadslagingen niet vreemd ; ook thans zijn eenige voorQuels moyens n'avons nous pas tente's pour parvenir
name aanmerkingen door bijna niemand onaangeroerd
au redresseinent des griefs ? Si nous faisons des obgelaten. De aard en toon der antwoorden van het
servations en section , on n' y repond pas , on on y repond
Gouvernement , op de bedenkingen der afdeelingen ,
d'une maniere evasive , quelquefois inconvenante, Si
hebben veel aanstoot geleden. Zij waren te kort , te
volts en faisons la matiere un discours en :dance pu - vlugtig , te zeer uit de hoogte ; veel was daarin met
Ilique , on n'y a ancun e'gard. Si nous fiasons une adresse stilzwijgen voorbijgegaan ; de Kamer was niet met genoegzamen eerbied behandeld , en dergelijke meer. Inr-specittense au roi ou un projel de lot , la premiere
zonderheid
heeft de Heer de Celles zich hierover . beveto.
Si
nous
proposons
chambre pent interposer
son
klaagd ; of liever zijdelings er op gedoeld om des
des renvois aux ministres , l'esprit de convenance
te scherper te kunnen treffen. La mauvaise humeur
vient nous arreter. En virile je ne vois plus d'autre
moyen a noire disposition que le refits des subsides. de Pecrivain prouverait qu'il a de'sespere de sa cauDerhalve : dit is de grondslag der redenering : de evil der se. On pent repousser des allegations sans morgue
et suns colere. faut voir la chose en ce qu'elle
tweede Kamer moet altljd opgevolgd worden. Het afkeu
rend oordeel van de eerste Kamer , de weigering van est. Le laconisme d'une re'ponse n'est agrt'able qu'em
den Koning , zijn geene waarborgen die de Constituti e se rendant a la demande , et le refus , depourvu des
daargesteld heeft en welke ook door de tweede Kamer raisons qui en adoucissent l'amertume , est moires
behooren geeerbiedigd te worden ; het zijn hinderpalen , fort en lui - meine et lien moires dans les convenandie men op tie eene of andere wijs moet overwinnen. ses. De laconieke antwoorden van den Graaf de Celles
Wat meer is : de Heer de Langhe — gelijk de zinspeling zijn nog te zeer in Nederland bekend , dan dat men
op de mislukte poging ten opzigte van het request van niet zou gevoelen hoe wet deze opmerking hem voegt.
Fontan duidelijk toont —heeft ook voor de meerderheid Wat de zaak zelve betreft : niemand , die de laatste antder tweede Kamer geen ontzag ; en , zoolang niet zijn woorden van het Ministerie in verband beschouwt
eigen rneening en wit den zege behaalt , acht hij leder met de honderde bladzijden die gedurende meer
niiddel , ook hetgeen alle magten aan d e dwingelandij dan een jaar over en weder vol waren geschreven ,
der tweede Kamer onderwerpt , tot bereiking zijner oog- met de kortheid des tijds en met de onbeduidendmerken gepast. heid van vele der aanmerkingen , zal beweeren
Het is niet moeijelijk , bij de doorlezing der rede- dat bet Gouvernement zich aan eene behoorlijke
beantwoording heeft onttrokken. Integendeel , zoo
voeringen van de voornaamste sprekers der oppositie
een aantal stellingen bijeen te brengen , onafscheidelijk de beoordeeling der Begrooting in de kleinste bijverbonden aan de stelsels van het hevigste ultra-Li- zonderbeden niet behoort tot de regten en pligberalism.us ; en w'aarvan niet eene aangenomen kan ten der Staten-Generaal , dan is welligt de Regering,
worden , zonder den weg voor gevolgtrekkingen te ook nu , te breedvoerig en openhartig geweest.
Verscheidene leden hebben hun ongenoegen te kenbanen die de gansche maatschappelijke orde verwoesten. Daaronder telle men de onophoudelijke verwar- nen gegeven over de afwezigheid der Ministers. Het
moest bevreeinding verwekken dat joist nadat de
ring tusschen vrijheid en wetteloosheid; het oogpunt
waaruit men de petitien beschouwt ; het brengen eener honing zelf had verklaard : de behoefte te gevoelen om ,
onvoorwaardelijke hulde aan de openbare meening ; het door eene vermeerdering der betrehhingen van de hoof -.
verantwoordelijk st ellen van alle wettig gezag aan het den der Ministeriele departementen met de beide
Ka.
Generaal
,
het
gemeen
overleg
te
oppergezag van het Volk ; de aanprijzing van onop- mers der Staten
behoudelijk mistrouwen , als ziel van een Constitutio- vorderen , zelfs die Ministers , welke gewoonlijk het
-
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woord over de Begrooting hebben gevoerd , thans
de Vergadering niet bijgewoond hebben. De Heer de
Celles heeft zich ook hier weder bij de oppositie verdienstelijk gemaakt : Si nous &ions , zeide hij , dans

cette chambre plus souvent en contact avec le ministere , si nous pouvions causer des affaires politiques avec
les chefs des de'partemens ministeriels , nos intentions
seraient
de Celles
—deb doelingenvandenHe r
mieux apre'cie'es. Pouvons nous voir sans regret ces
morns diminue's a chaque occasion : n'avons nous pas
une nouvelle preuve que la discussion du budjet semLiefst zouble etrangere a l' administration generale ?
—

den wij deze opmerkenswaardige bijzonderheid verMara' uit de onderstelling , dat de Hegering begint
te gevoelen dat zij te kort doet aan hare waardigheid
en aan haar regten wanneer zij bij gelegenheid der
Begrooting , als 't ware rekenschap van alle hare
handelingen geeft. De tegenwoordigheid van kundige 9
welsprekende en niet schroomvallige Ministers , schijnt
buiten tegenspraak zeer wenschelijk. Wenschelijk , tot
bandhaving van ware beginsels , tot verdediging der
waardigheid van het Gouvernement en ook om over vele
b ► zonderheden inlichting te geven. Het zijn die
inlichtingen over welker gemis de oppositie zich beklaagt , wanneer zij onder hare grieven telt l' ob-

stacle mis aux libres communications des chambres
avec les ministres , ; namelijk 's Konings Besluit van
1820 , waarbij de Hoofden der Departementen aangemaand zijn orn zich van ongrondwettige mededeelingen te onthouden. Dit Besluit heeft , naar men beweert , het gemeen overleg al te zeer belemnierd.
Het it hier de plaats niet te onderzoeken , in hoe ver
de opheffing van dit Besluit raadzaam zou wezen , en
met Welke oogmerken ook van dit bezwaar zoo breed
opgegeven is. Uit de redevoering van den Minister
zou men kunnen vermoeden , dat het meer te doen is
om het klagen over de zaak dan om hare nuttigheid
of gebruik. 1, De toegang tot het Gouvernement ," zegt
men , wordt ons benomen ; wij schermen in het blinde ; de Ministers schijnen ons van alles onkundig te
willen laten." De Heer van Tets brengt hiertegen
in : toen ik Minister werd , heb ik uitdrukkelijk verklaard, in huis en aan mijn bureau op alle uren van
den dag gereed te zullen wezen om aan ieder lid
de inlichtingen , die hij verlangen mogt , te verschaffen. Telkens heb ik verzekerd en getoond , dat mij
zulks aangenaain zou zijn ; ik heb aangeboden zelf
in de afdeelingen te komen om aldus de beraadsla-

gingen te bekorten; en desniettemin schoon ik oven
rigens met vele bezoeken der leden vereerd ben ,
heeft tot op heden niemand over e6ne enkele zaak
de allerminste inlichting gevraagd." Deze schijnbare tegenstrijdigheid , wordt door sommigen op deze
wijs verklaard : de oppositie wenscht herstel van de
betrekkingen met de Ministers , om haar ongrondwettigen invloed op den gang der administratie te versterken. Ingelicht te warden vtiOr do openbare discussie verlangt ze niet hij doet haar een ondienst ,
die de stof tot hevige redevoeringen beneemt.
Het beraadslagen b
hoofdstuhhen is ook nu weder door velen aangedrongen. Naar ons inzien , is
zulks inconstitutioneel ; en , schoon niet uitdrukkelijk
verboden , strijdt het met den geest der Constitutie
vermits de tweede Kamer niet van het gansche Staatsbeheer behoort meester te worden. Zoodra echter dit
beheer aan de Kamer toegekend wordt , is het natuurlijk dat men , gelijk de Heer Luzac : niet /an

begrOien wearom deze was van handelen uiet ingevoerd wordt , en den wensch daartoe voortbrengt
In dat geval , maar
nit de volheid van zffn gemoed.
ook alleen in dat geva! , zou het raadzaam zijn een
voorstel deswege aan de Regering to doen. Men zou
dan ook nog verder moeten gum De Heer Anginas
heeft niet ten onregte gezegd : ce mode tend it introduire les amendemens
niet over ieder Hoofdstuk
der Begrooting ; over elke uitgave , over elk middel ,
zou afzonderlijk gestemd moeten worden. De Heer
de J onge kan niet deelen in het denkbeeld van den
in
Heer Luzac. Ilij wil op het ongeradene daarvan

deze oogenblikhen niet aandringen ; maar hetgeen hem
algid ten mingle aangaande de middelen , daarvan
terug zou houden , is dat men dihwfils een stelsel
zou zien splitsen en verbrehen , dat geheel en vereenigd
Inderslechts met vrucht hon aangenomen worden.
daad , geene Vergadering , althans niet zamengesteld
gelijk de tweede Kamer , houdt eenig stelsel van belasting of administratie , veel minder nog van regegering of wetgeving , vol.
Het wezenlijke der grieven ; het ongenoegzame der
bezuinigingen ; het drukkende en ongepaste der
voornaamste belastingen ; het geheimzinnige van het
Atnortisatie-Sijndicaat : dit waren de hoofdpunten van
het thema , waarvan de redevoeringen tegen de Begrooting de min of meer gelukkig uitgevoerde variatien zijn geweest. Voorts werd er het een en
ander bijgevoegd , omtrent de goede gezindheid der
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bevolking in Belgie ; de ongegrondheid der vrees voor
Priesterdwang of opstand ; de voortreffelijke bedoelingen der oppositie , en de gehechtheid en trouw van
alle ingezetenen aan hun eerbiedwaardigen Vorst.
De bewijzen voor die zeer geruststellende verzekeringen zijn niet zeer afdoende geweest. Men heeft
zich inzonderheid beroepen op de blijken van eerbied
en iiefde , die de Koning ontvangen heeft op zijne reis

Le voyage du roi , volgens den Heer Angillis , n'a eie qu'une tourne'e' triomphale ; la population Coate entiere s'est portle sur
le passage de S. M. Cette de'monstration juste
compUtement le people Beige. — Q't'y a-t-il de change riep de Heer de Ger/ache nit , dPpuis que le
inonarque parcourait le midi de son royaiime comme
en Triomphe , recevant pullout les te'inoignageR de res.,
Liever onpect et d'amour les nioins equivoques ?
in de zuidelijke Gewesten :

der natie is het niet. Indien deze woorden , gelijk
men bij eene geschrevene rede vertrouwen snag, aldus
uitgesproken zijn , dan is het zonder grond dat men
den redenaar verweten heeft , elk die vrff gebruik der
Fransche taal verlangt, voor een voorstander van Fransche overheersching uitgetnaakt te hAben. Aan den
Heer du Roisin , die er opzettelijk tegen is te velde
getrokken , zijn welligt de uitdrukkingen met onjuistheid overgezet ; doch onder anderen de Heer de Brouchere had niet moeten zeggen : On a pre'tendu dans le
cours de cette discussion qu'il n'y avait que ceux qui
de'siraient la re-union de la Belgique a la France qui
pouraient re'clamer le libre usage de la langue franraise ; je Theis de cote tout l'odieux de paroles qui ne
peuvent me blesser. Hatelijk is het iemand aan te dichten wat hem nooit in de gedachten kwam. Zoo wordt
tegenwoordig overal verspreid , dat de Heer Donher Curtilts ten opzigte van Fonian zou hebben gezegd : ce
n'est qu'un Francais. De schaamteloosheid gaat ver ,
wanneer men zich niet ontziet , zelfs ten opzigte van
hetgeen in het openbaar is geschied , allerhande onwaarheden te verbreiden.
De gerustheid die velen ten aanzien van den toestand
des Rijks scheen te bezielen , bewijst weinig, of voor
bun doorzigt , of voor hanne goede trouw. De Heer de
Stassart beweert : la re'voite ne se montre nulle part ,

derzoeken wij thans niet , in hoe ver die blijken overal
ondubbelzinnig zijn geweest ; ook niet , in hoe verre sums
dezelfde personen , die nu deze Volksvreugde tot verje ne vois qu'une opposition constitittionelle. a/1'0n
hloeining van den waren toestand der zaken misbrui- me montre une faction , sprak de Heer Le Hon , je
ken , zich meestal vruchtelooze moeite gaven ma door m'engage et la combattre. — Piusieurs orateurs, dus
eindigt de Heer Angillis , ont fey mine leers discours
de menigte een norsch stilzwijgen te doen in acht nemen. Het gejuich eener dankbare bevolking is , zoo en declarant qu'il etaient resolits a delendre le trone
het schijnt , op vele plaatsen de krachtigste wederleg- jusqu'a la derniere goutte de fear sang. Mai* l'ocging geweest van hetgeen de factie orntrent algerneene
casion manquera pour developper un si beau devoueontevredenheid had verspreid. Doch ongelukkig hij , men! , car le trone n'est pas antique , personne n'a
die op de gezindheid der menigte vertrouwt : Les mas- intention de le faire. Het onderscheid tusschen factie
deze guile be- en oppositie schijnt niet aan alle onze Vertegenwoordigers
ses re'elament aujourd'hui.... mais
kentenis van den Heer de Stassart dient opgemerkt te duidelijk te wezen : de ondermijning der zedelijke grondworden — les premieres classes de la societe donneni slagen van den Troon zou de welgezinden spoeliger dan
partout l'exemple. De algerneene erkentelijkheid werd menigeen veronderstelt , tot bewUzen harmer trouw in
door dat voorbeeld tot nu toe niet geheel onder- de gelegenheid kunnen stellen.
drnkt : maar als eene factie over zoo vele en zoo
Veel heeft men over de voorregten van het Noarden
krachtige middelen beschikt , als de tegenwoordige op- geklaagd. Het is te bejarnmeren dat de onbillijkheid
positie ; wanneer zij met weinig nadruk wordt tegen- dier klagten , die reeds zoo lung en luidkeels aangegegaan ; dan zal zij spoedig den boventoon geven. 1)us heven zijn , niet meer opzettelijk in het licht is gevrage men , wat hare bedoelingen zijn ; niet welke de steld. Holland heeft reden voorwaar zich over de gedenkwijs van het meerendeel eener argelooze bevolking volgen der vereeniging met Belgic te verheugen !
De
handel bijna vernietigd ; de zeemagt verloren : de fais geweest.
Gelijk de reis van den Koning bijgebragt wordt , zoo- brijksteAen vervallen ; de voortreffelijkste inrigtingen
dra men eenige vrees ten opzigte der stemming van de bedreigd ; de Godsdienstvriejheid in gevaar ; de toegang
voor vreeinden invloed en oinwentelingsvuur wild open
ingezetenen openbaart , zoo strekt de slap. van Waterloo tot wederlegging van het gevoelen , dat de uitbrei- gesteld ; tweedragt en onrust overal gezaaid : deze
ding van de Fransc:te taal zeer bedenkeliik wezen zou zijn voor ons de wrange vruchten der zamenvoeging.
voor de zelfstandigheid van het Bilk. De gebeurtenis- geweest. Nog zijn wij gereed zelfs groote opofferingen
sen van 1815 doen zien dat het krijgsvolk den eed van te doen : de aannetning van het gewijzigde Budget
getrouwheid niet verbrak , en dat men ook iii Belgie heeft het weder getoond ; maar Godsdienst , eer en de
•eheele Volkswelvaart , mogen niet ten offer worden ge-.
veijiteid en welvaart boven eilende en slavenjuk verkoos. Desniettemin zijn wij het volkomen eens met bragt. Het blijve onze leus , toegevend jegens web.
den Heer van da Kasteele de hand/caving der Ne- meenenden te zijn en tevens weerstand te bieden
tlerlandsche taal moge een grief zijn voor de voorstan- aan hen , welke zoo gaarne in de tienjarige Begrooting
tiers
van vreemden invloed, voor lieden die de Fran- het middel hadden gelien mil de -&lleenheersching over
'
sche overheersching terug wenschen ; maar eeno grief het Rijk der Ne lerlanden te verkrijgen.
••••••••■•••••■■•••••■.........
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Gehechtheid

earl het Ministerie zal ons niet wel toegeschreven
worden ; daar in dit Ilk* het Ministerie geen zelfstandig geheel vormt of eigene beginselen volgt. WelDit zou onmoligt verdedigen wij de Ministers ?
gelijk zijn , daar niet altijd en in alles eensgeEindheid onder hen heerscht : wij waren dan meerznalen in tegenspraak met ons zelve; en dit 18 ons
e'en
niet te laste gelegd. Misschien hebben wij
tot
leidsman
en
bescherrner
?
Den
Heer
van
Minister
Gobbelscliroy niet lofredenaar der Wet , waardoor de
losbandigheid , die te tang straffeloos was geweest , de
vrijspraak van den Wetgever ontving. Den Heer van
Maanen? Wij hebben ons vroeger opzettelijk daaromtrent verklaard. Schoon wij gaarne !wide brengen aan nitstekende verdiensten aan een vast en mannelijk karakter , zal het aan somniige lezers niet zijn ontgaan
dat er nog onderscheid tusschen zijne en onze denkbeelden is.
Anderen noemen dit Blad monarchaal. Welke beteekenis hecht men aan dit vvoord ? Zoo het goedkeuring aanduidt van alles wat de Koning doet , dan
heeft men zich ten onzen opzigte bedrogen. Wij hebhen den Koning , als lid van het Huis van Oranje
on om verscheidene zijner eigene hoedanigheden , zeer
lief. Wij hebben diepen eerbied voor hem , als voo:
onzen Vorst ; bovendien ook diepen eerbied voor zijn
persoon. Niet Iigt keuren wij zijne maatregelen of ;
omdat wij ons ongaarne vooral tegenover onzen Koning , op een ons weinig voegenden regterstoel willen
plaatsen ; dagelijks gevoelende , hoe moeijelijk het is
over handelingen , waarvan men de beweegredenen
slechts gedeeltelijk 'kent , regtvaardige uitspraak te
doen. Hier vooral is het onbetamelijk onvoorzigtig ,
tnenigwerf onverantwoordelijk en xnisdadig , hetgeen

men gelooft terstond te openbaren. Men kan op die
w'ijs naar den roem van wijsheid en scherpzinnig-

hied dingen aldus verkregen roem

begeert dc Va-

derlandsliefde niet. 1)e handelingen ook des Konings
ter toetse te mogen brengen beschouwen wij a!s een voorregt, waarvan met de uiterste oinzigtigheid gebruik
moet worden gemaakt , en welks misbruik door gestrenge straf behoort tegengegaan te worden ; als een
uitstekend voorregt evenwel , waarvan ook wij ons ,
gelijk dankbare onderdanen voegt , zullen bedienen en
welks handhaving den honing tot eer en den Staat
tot nut zal verstrekken.
Monarchaal zijn wij dus niet , indien men daardoor
on voorwaardelijke goedkeuriug en gestadige aanprijzing
van des Konings handelingen verstaat. Daarentegen
zijn wij tevreden met dezen titer , wanneer hij beteekent dat wij het Monarchaal beginsel als grondslag
der Nederlandsche Staatsregeling beschouwen. Maar
wat is dit nu wederom , zal iemand zeggen : het Modat is onbepaald ; vreemde dingen
narchaal beginsel
schuilen daar achter. Het is Uw beginsel niet voorstander eener onbeperkte Monarchie , die onze teederste belangen aan de willekeur val een Alleenheerscher zoudt onderwerpen. Uw beginsel niet , ultra-Catholijk , of hoe men U ook anders zou mogen
noemen , die alle soorten van wereldlijk gezag onder
oppertoezigt der Geestelijkheid brengt. Uw

beginsel

niet , ultra-Liberaal , die onder alle Staatsvormen Uwe
sc'iijnbaar Republikeinsche denkbeelden Arerwczenlijken
wilt ; wiens Republiek onvermijdelijk uitloopt op Anarchie ; wiens Souvereine Volk onvermijdelijk onth'r het
juk eerst van Staatsvergaderingen , naderhand vaa
dwingelanden , vervalt %Vat is clan het Monarchaal beginsel Indien iernand in Nederland dit niet weet
en echter over Staatsregt spreekt en schrijft , is
het tijd dat hij het leere : verlangt hij misschien slat
er in ons Rijk geregeerd worde in een niet Monarcha-

len zin ? Het Monarchaal beginsel — wij zullen gelegenheld hebben ow , hetgeen wij reeds weermalen hebben

.110
gedaan , in nadere ontwikkeling hierover to treden —,het.1 voiharding , tegen het sielsel van den Heer van MaaMonarchaal 1eginsel is overal aanwezig , waa' r des Ko- nen verzetten. Verkeerde berekening.
Al was de
rings gezag het hoogste gezag is. Dit gezag kan on- nieuwe Minister voorstander van eene te liberale leer:
beperkt zijn ; het kan ook, gelijk in dit Land , worden geteinperd. Wij verlangen die tempering te behouden , en gelooven ons evenzeer Constitutioneel als

het geldt hier niet de beginsels van eenig onderdaan

geplaatst.

zoolang dit net is geschied , is het niet tegen zijn
ambtgenoot , maar tegen zijnen Vorst dat de Heer de
la Conte zich zou verzetten.
Dit zij tevens genoeg ter wederlegging van het geucht , als of de Heer van Cromiruggne Gouverneur van

hoe verheven door bekwaamheden en rang ; het geldt de
beginsels van den Koning , geopenbaard ten aanhoore
Liefst geve men ons van de tweede Kanter , van het Nederlandsche Volk ,
Monarchaal te kunnen noemen.
den naam dien wij zelve aangenomen hebben : Gods- van Europa , van de nakomelingschap. Vleije zich
dienst , Koning en Vrijheid zijn daarin bij elkander wie durft , dat de Koning die beginsels zal herroepen

Veel is over den aard , de strekking en de verbindende kracht der Koninklijke Boodschap in het midden gebragt. Zonder reeds nu de opzettelijke behandeling van dit gewigtige onderwerp to beproeven , zij
het ons vergund gtssingen en gevolgtrekkingen tegen
te spreken , die ons met 's Konings verheven - bedoeling weinig overeenkomstig voorgeko ► en zijn.

Antwerpen was geworden onder beding van

aan de

Sommigen vermoeden dat de naleving der in de Koninklijke Boodschap ontwikkelde beginsels niet stiptelijk

Bocdschap niet gehouden te zijn. Gelooft men inderdaad dat de Koning , te gelijk het ontnisbare van ondergeschiktheid levendig gevoelt , en in de hoogstio
waardigheden vrijstelling van dezelve verleent ?
Ten aanzien van den Heer Sandberg , Gouverneur der
belangrijke Provincie Luik , hebben de Zuidelijke blades

zal worden gevorderd ; daar zelfs de Heer van Gobbetschroj' , wiens menigmaal geopenbaarde denkwijs daar-

vreemde geruchten verspreid. Eerst was het , hij zou zijne
toetreding ontzeggen dit zou , voor wie dien Gouverneur

mede niet in overeenstemming schijnt , aan het hoofd

heeft gadegeslagen , niet z66 verwonderlijk zijn geweest.
Vreemder zou zijn , hetgeen de Courier de la Meuse
nit des Gouverneurs circulaire schijnt te vermoeden.

van een nieuw Departement is geplaatst. Wij verdedigen dezen maatregel niet. Bedenkelijk ware het
zich van personen te bedienen , welker beginsels niet
zouden strooken met die , wier dagelijksche toepassing
hun opgelegd is. Doch , welke ook des Ministers vroegere denkwijze was , van zijp. )(ant , niet van des Konings zijde , zal inschikkel,ijkheid worden vereischt. De
Boodschap is het afdoende bewijs , dat de honing wil
gediend worden in dien geest en overeenkomstig die
beginsels ; en dat Zijne Majesteit zeer wel heeft geoeld dat zonder volstrekte gehoorzaamheid der ambtenaren in hetgeen ambtsverrigtingeo betreft , de Regering , als 't ware , te gelijk bij nietnand en bij alien
zou berusten , en slapheid ten dien opzigte geene andere vrijheid dan willekeur der atnbtenaren,te weeg brengen zou. Het mag van den Koning worden verwacht ,
dat hij zorg dragen zal voor het eerbiedigen van zijnen bekend gemaakten wit. Of de Heer Gobbelschroff is veranderd van ,gevoelens , of hij is bereid zijne overtuiging
te doen wijken voor de pligten van, zijne betrekking.

De gevolgtrekking uit de benoeining van den Heer
de la Conte is even ongerijnid. Deze , zegt men ,
deelt in de gevoelens die zijn voorgangr belijdt ; bij
zal z ich dus .evenzeer , of liever met weer nadruk en

_

Na de gewone aanbeveling der Boodschap , volgt in het
bedoelde stnk : Telles sont les instructions que je
m'empresse de vous donner d'apres l'intention manifestee par le Ministre de l'interieur , conformement aux
ordres qu'il a recur de S. M.
Nu merkt deze ultraCatholijke , dikwijls van het fijne der zaak wel onderrigtte Courant , die over het algemeen niet ontovreden is met den Gouverneur , hierop aan : En de'cla,
enz. M. Sandberg
rant qu'il agit d'apres l'intention
semblerait faire entendre qu'il ne prend pas stir lui
la responsabilitd de certains principes Inds dans le
message. Deze gevolgtrekking schijnt evenwel ver gezocht. In alien gevalle : zoo de Heer Sandberg gaarne
eene betrekking behoudt waarin de minste flaauwhar+
tigheid spoedig een anderen naarn zou verdienen , passe
hij inzonderheid ook op zich zelve zijne eigene uitdrukkingen toe : Vous trouverez dans le message
royal , POUR. vows MOM la ligne tracie d'apres laquelle
vows aurez a vows clinger relativement a plusieurs
question: d'ordre constitutionnel.
Op vreemde wijs is over des Konings Missive ge.
sproken somtijds ook door hen die den maatregel toe.

gejuicht hebben. Eene Courant die eene nuttige strekking en ook omtrent ons Staatsregt goeden wil heeft ,
Het was ongewoon :
imam het gebeurde

gedachten van eenen Nederlander ; van onhandige
beweerde dat hetgeen wij hadden
verdediging ;
gezegcl , in ernst bfjna niet zoo hon gemeend zijnr

heeft er' bijgevoeg,d :.. de
irregulier was het niet.
zijn
dattle,
Hollanders nimmer
Belgen hunnen zeher op den dour zullen , dulden dat de Kilning z9'n pertoonlffh gevoelen ,oprigte als r em beeld waarvoor elh
Nederlander de Artie zou inoeten,,buigen , op verlies

Dit betrof vooral onze stelling , dat' in elke Monarehiq

tsars l9f , goed ,en eer.

Dat men ,zieh toch van onbe-

daohte uitdrukkingerr onthield , beleedigend evenzeer
voor den Vorst en , voor;- het Volk. -Ms of de Koning
ooit lets dergelijks had gewild als of de- Hollanders
ooit lets dergelijks hadden geduld !
Wat de ambtenaren betreft z iedere,uitvlugt buitengesloten. Deze moeten den aangewezen weg volgen met
gehoorzaamheid en ilver. Geene beperking , wijziging
of verzachting kan hier worden geduld ; geene der menigvuldige vormen waarin zich eene mentale reservatie
verbergt. Het is niet genoeg in het algemeen onderliouding der Grondwet te-beloven. Wat beteekent het bezweren eener Constitutie welke op tegenstrijdige wijs
nitgelegd wordt en betoogmiddelen aan alle partijen
verschaft De Koning heeft nu den oorspronkelijken ,
eenvoudigen , historischen zin niet vastgesteld , maar
herinnerd. De honing zal , dit vertrouwe men , dien
zin levendig houden en bevestigen , voor zoo veel van hem
afhankelijk is , in wetgeving en bestuur ; op die wijs
zou de Constitutie , hetzij onveranderd , hetzij gewijzigd welligt een duurzame grondslag van eendragt en
Tolksgeluk zijn.

het hoogste gezag , hoe ook getemperd bij- den Kaning berust. Wij rekenden het best hierop te
gen. Die met zijne eigene denkwijs z66 ingenomemi
is dat hij zich niet verbeelden kan hoe een ander
in ernst een tegenovergesteld gevoelen aankleven zou
is nog niet toegankelijk voor overreding : hij behoort
met voorzigtigheid tegengesproken te worden ; want
de veronderstelling , dat hetgeen met onze gevoelens
strijdt , door geen verstandig mensch ter goeder trouw
kan worden verdedigd , - is oorzaak in de geletterde
wereld van veel nutteloos geschrijf en te laat be 7
treudvbingwest.
De Noordstar volgde ons als 't ware van stap - tot
stap , en gaf menigvuldige bewijzen van onvermoeide
waakzaamheid op ons gedrag. Somtijds beurde zij ons
door hare goedkeuring wederont op. Altijd evenwel
werd die vreugde getemperd ; algid gaf de eene of
andere onbestemde uitdruking voedsel aan de eenmaal opgevatte verdenking. De Redactie was eenigzins te voorbarig; zij hechtte aan sommige bewoordingen en stellingen die haar bedenkelijk. voorkwamen , te veel gewigt. Zij nam te weinig in aanmerking de doorgaande strekking van onze Geclach ten : opwekking van den Nederlandschen geest. Die
dit verlangt is geen voorstander van het absolutk
mus ; of hij is een dwaas , vernietigt zijn eigen werk

gwij den - toegeworpen handschoen eindelijk eens op.

en behoeft geene wederlegging.
Drongen wij aan op de beteugeling eener losbandige
drukpers ; de Noordstar beweerde dat doar geene reden voor was. Keurden wij eene benoeming af ; de
Noordstar verhief haar gepastheid. Misbillijkten wij
het gedrag van sommige Volksvertegenwoordigers ; do
Noordstar vond zulks onbescheiden , onvoegzaanz ,
hoogstnadeelig. Verklaarden wij ons tegen de Ministeriele verantwoordelijkheid , z(k) als zij door de meeste

De Noordstar heeft de .Nederlandsche .Gedachten van
den beginne af met wantrouwen behandeld. Zij vrees•
de dat wij , uit overdrevene bezorgdheid voor eene

van haar voorstanders wordt bedoeld ; de Noordstar
weidde breedvoerig over haar noodzakelijkheid nit.
Zoo werden wij onophoudelijk tegengewerkt , waar wij

ligt overwinbare factie, begeerig waren naar.. eene

ondersteuning hadden verwacht. Dit was eene teleurstelling ; wij verdroegen haar geduldig huiverig

Misschien zal :het hen , die zoowel de ..Noordstar
lezen, hebben beals de Nederlandsche Gedachten
vreemd dat wij op de ,aanmerkingen . der .Noordstar
.zelden antwoord hebben gegeven. Langer stilzwilgen
zou den schijn van laatdunkendheid of .ontduiking van
eene leerzame .twistrede kunnen hebben ; dtis nemen

absolute Monarchie. Zij bragt dit zoodra ons tweede
Nunimer uitgekomen was , aan den pas .geboren btoeder — zij was toen reeds zeven weken oud onder
het oog ; zinspeelde op onzen tile! ; sprak van onze ,
zoo tail het noemden, Nederlandsche Gedachten : de

onze gedachten in alles naar de Noordstar te rigten ;
ongenegen het oog uitsluitend op haar gevestigd to
houden ; bereid en begeerig om gebruik te maker
van haar Licht.
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In do laatste weken hadden NNij eene bijzondere
reden ons van den aangeboden pennestrijd te onthou-

den. Met blijdschap hadden wij eene groote verandering in de Noordstar gezien. Zij spreekt thans met
meer nadruk van de factie ; zij maakt met meer vrijmoedigheid haar gevoelen, ook omtrent de Volksvertegenwoordiging , bekend ; zij houdt zich minder op met
nuttelooze klagten ; zij hecht zich meer uitsluitend dan

te voren aan de groote belangen van het Rijk. Na zich
tegen de beteugeling der drukpers en voor de Minis_
teriele verantwoordelijkheid te hebben verklaard ; na de
verwijdering van sommige Ministers — en wien de
voornatnelijk bedoelde kon niet twijfelachtig zijn raadzaam te hebben gekeurd: heeft zij

heeft , hebben wij thans geen genoegzamen grond

om

te weigeren ons gevoelen nu en dan ook tegen

hem
met bescheidene vrijmoedigheid staande te houden ; en
daar de Noordstar zoo onophoudelijk tegen ons voor de
Wet van 16 Mei 11. heeft geijverd , zou het onbeleefd kunnen zijn over die artikels niets te zeggen , in
welke zij de noodzakelijkheid eener nieuwe Wet op

de drukpers ook on wederom betwist. Dit onderwerp
behoort ook tot haar orde van den dag.
Wij zullen
trachten haar te wederleggen ; doch verwachten ook
een antwoord , ongelijksoortig aan hetgeen zij ons gaf ,
Coen wij opgemerkt hadden dat zij de verwerping van het

Noordstar

Bud jet om de grieven als geoorloofd scheen te beschouwen.
De Redactie — dus schreef de Noordstar ons te rug —

onvoorwaardelfjhe goedheuring geschonhen aan de beginselen en beloften der Koninhlijhe Boodschap van
den 11 December.

gelieve de verandering in de Wet op het Vndicaat
ons eerste artihel van het vorige nummer en hetgeen
wij in dit nummer zeggen , te herlezen. Zfj gelieve
daarbtj nog eens in te zien , hete,.een haar in ons num.
mer van den 4en bevreemd heeft en zj . zal , hierover op
eene echt Nederkndsche ?eel's , zonder vooringenomen•
heid , nadenhende , gevoelen dat hoar redeneringen geen
verder antwoord behoeven.
Wij herlazen wij zagen

Onze blijdschap over die toetreding is evenwel in
groote ongerustheid verkeerd , selert Mei met verbazing
in het 20e Nummer hebben gelezen : die toejuiching

was gegrond op de overtuiging , dat daarbj de beginselen waren aangenomen , teethe wij b(j de oprigting van
ons Blad wenschten te bevorderen.
Is de geestdrift
her Noordstar zoo hoog gespannen , dat zij zich naauwelijks verbeelden kan andere beginsels aangekleefd te
hebben , heilzaam is het geneesmiddel geweest ; maar ,
ziet zij in de Boodschap haar Ministeriele verantwoor.
delijkheid , haar onbepaalde vrijheid van drukpers
in het kort de vervulling van al hetgeen zij heeft gewen'scht , dan zou op die wijs de Verklaring van den
Koning van alle werking worden beroofd. Wij van wie
de Noordstar in zoo vele opzigten verschilt , meenden
ons op die Verklaring tot staving ook van vroegere
Gedachten te inogen beroepen. Bedriegelijke waan !
Inbeelding onzer eigenlievende waanwijsheid ! Ook de
.1oordstar vindt hare beginsels in de Missive van den
gelijk zij het welligt meer musicaal dan voegzaain
uitgedrukt heeft — hoogen Orchestmeester terug. De
Noordstar blaast als 't ware triumf; het is , in Nommer 19 en 20 , als wade zij ons , overvvonnelingen
afmaken door steek op steek. — Welligt komen wij op
sominige gezegden van die Nummers wel eens weder
terug ; vrij onverschillig ten aanzien van ons zelve
nemen wij gaarne de verdediging van uitstekende
verdiensten tegen ongepaste aantnerkingen op.

Na de zegekreet die onze oudere broeder aangeheven

nog eens in , wij dachten zonder vooringenomenheidna ,
en wij ontdekten een weinig beschaaind , dat de Re-

dactie zich ten onzen koste had vermaakt : in dat alley
ontdekten wij niets dat op de quaestie toepasselijk was.

P. 8. In de Noordstar van den Ben Januarij leest
men : 1 wie over Staatsaangelegenheden schrjft behoort
zich moral voor dwalingen te wachten", zegt men
in
het 26e nominer der Nederlandsche Gedachten.
Op de bedoelde plaats staat : behoort zich vooral voor
dwalingen te wachten , waardoor ligt ooh anderen
tot
zorgeloosheid zouden vervallen.
Dergelijke ongeoorloofde verminking , die ons den
schijn geeft als schreven wij ons zelve eene soort van
onfeilbaarheid toe , komt weinig met die waarheidslief•
de overeen , welke inzonderheid dengenen voegt die in
het openbaar anderen bestrijdt. Wie de afheuring van

weldenhenden ontziet , behoort zich vooral voor tatdruhhingen te wachten waardoor aan de waarheid
to
Dit is een raad om zich niet van
hort word! gedaan.
uitdrukkingen , maar van zoodanige uitdrukkingen to

onthouden als die wij nu in de Noordstar
hebben.
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4e. Artihel.

z es dagen heeft de beraadslaging geduurd ; meer
dan veertig leden hebben gesproken. Niet om elkander te overtuigen omtrent de voornaamste punten was
leders meening onherroepelijk gevestigd. Om reden van
goed- of afkeuring te geven ? Misschien , wanneer men ,
gelijk de Heer Warin , zich door zijn gevoelen onderscheidt. Die redevoeringen zouden in weinige bladzijden kunnen zamengetrokken worden. Hetgeen reeds is
gezegd behoeft de spreker , die moeite aan zijn opstel
heeft besteed , niet te verzwijgen hij moet evenwel ten
aanzien zijner toehoorders niet geheel meedogenloos
zijn. De tegenwoordigheid van des Konings Minister
legt geen stilzwijgen op aan de voorstanders van het
ontwerp , doch ontheft hen van de verpligting om in
alle bijzonderheden te treden. De Heer Beelaerts vreest

2.

January.

Het schijnt dat men dikwijls in de discussien te weinig op plaats en oogenblik let. %Vie leest niet met
genoegen de keurige schets onzer Geschiedenis , welke
de Heer Asch van Wfjch uitgesproken heeft ? Van waar
dat dezelve met weinig deelneming zal aangehoord zijn
Omdat het een stuk op zich zelve is , niet in regtstreeksch of , door redekunstige wending , in zijdelingsch
verband tot het hoofdonderwerp der discussie. — De
vermaning van den Heer Frets aan de leden die het
Budjet om grieven wilden verwerpen , zich liever
van alle stemming te onthouden ; die welgemeende en
in het fransch herhaalde vermaning inoest wel nutteloos
zijn : het denkbeeld moge joist zijn geweest , maar
zoodanige voordragt moet aan onbekendheid , gelijk men
zegt , met het terrein toegeschreven worden. De Heer
Lemher heeft met grond bemerkt , dot ongehoorzaamheid
eene verderfelijke kwaal is van onze tijden ; doch het
was misschien niet voorzigtig hier bij te voegen : s'il

a chacun d'examiner les raisons du commandement , it n'y a plus de l'obesissance ; en : l'obeissance n'est jamais pure ni tranquille en celui qui rai-

dat , zoo men de verdediging geheel aan den Minister

est permis

overliet , de beraadslaging ontaarden zoo in eene pleitrede-wisseling tusschen den advocaat der Regering en
Deze vergelijking
eenige advocaten eener tegenpartij.

sonne.

is niet joist en zoo tot zeer verkeerde gevolgtrekkingen aanleiding kunnen geven. De Minister is de advocaat van het Gouvernement : een lid spreekt niet als
pleitbezorger , die alles of verdedigen of aanranden moet.
Evenwel is er met advocaten een punt van vergelik
king : de laatste termijn worth niet met dezelfde uitvoerigheid als de eerste bepleit ; en als veelligt de
twintigste termijn door een lid der tweede Kamer voorgedragen wordt , kan hij wanneer alles wederom van
den beginne of opgehaald wordt , invloed van zijne reds ,
aandacht van zijne toehoorders verwachten? Niemand ,
gelooven wij verlangt dat alles aan den Minister overgelaten worde ; mar wel dat niet ieder lid meene redenaar , leder redenaar als 't ware Minister te moeten
zijn.
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Aanhalingen die , zoo zij eenige waarheid bevatten , althans zeer verkeerdelijk uitgelegd kunnen worden.
De invloed der omstandigheden op de leden uit het
Noorden is duidelijk geweest. Zij hebben over den
toestand van het Rijk een ruimeren blik laten gaan.
Zij hebben begrepen dat vereeniging , ook met opoffering
van bezwaren , noodzakelijk was ; en dat , zoodra er eene
factie bestaat , toegevendheid en zachtheid ten aanzien
van haar aanvoerders en beginsels nutteloos en ook
verderfelijk is. Het fransch , waarvan de Heer de
Gerlache , helaas ! met grond , heeft kunnen zeggen ,
dat het geweest is : la langue d'une partie de la re-

presentation nationale du Nord jusqu'a la pre'sente
annee 1829 , is , op zeer weinige uitzonderingen na ,
1 door de Hollanders niet sneer gebruikt. Dit is

voor
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het Vaderland een wezenlijk geluk. Meermalen is
betoogd dat , bij de inschikkelijkheid hierointrent , eene
vreemde spraak weldra , ter ondermijning van het
Volkswezen , in de Volksvertegenwoordiging zou heercchen ; dat de meeste leden de Nederlandsche taal verstaan , ci, bij de overigen alle poging tot overreding thans
vruchteloos is. Evenwel zouden de hoofdpunten eener
cede , en vooral hetgeen op personen doelt , in het
feansch overgebragt kunnen worden. De Heer Donher Curtiss heeft melding geniaakt , van het betas. -

chen en verguizen der individuele vrjeheid door den
tijran en zfine prefectorale satellieten , VOORAL IIIER
van het over ons stellen der WAARDIGSTE satellieten,
ter toepussing zfjner verfoeffelfiehe dwingelandij.
Die
uitdrukkingen zullen wel gekomen zijn aan derzelver
adres ; maar hadden eens in het fransch
••
W ores deze en d
herhaald mogen
ke
uitlatingen te sterl,

6reng ze met de schaamteloos-

heid van somniigen in vergelijking. Wederom sprak
de Heer de Stassart van hideuses intrigues , die de
waarheid voor den honing verbergen wekte op om
te betoonen l'ausiere franchise de noire langage ,

l'inebranlable fermete de noire cunduite ; en de Heer
de Celles gaf zich den titel van : partisan de la libertd complete soil personnelle soit industrielie
Deze
ileeren kunnen zich niet over wraakgierigheid hunner
oormalige slagtoffers beklagen. Indien zij ongelukkig , vernederd waren ; indien zij berouw toonden
indien tvij niets van hen te vreezen hadden , zouden
svij vergevensgezind jegens onze verdrukkers en vijanden zun; maar nu zij ten tweedemaal onze welvaart
willen vernielen , nu is het niet ondienstig te her-

personen , bij welke eigenbelang en misdadige bedoeling ontniskenbaar zijn geworden.
Verscheidene leden hebben zich met nadruk tegen
het verwerpen om grieven verzet. Niet alien evenwel hebben zich op het regte standpunt geplaatst.
De ineesten , daaronder zelfs de Heer Donher Car-

tius , hebben de ongerijmdheid betoogd van than: een
uiterste middel te gebruiken : even daardoor schenen
zij te erkennen dat er omstandigheflen zijn , in welke
zoodanige verwerping , overeenhom3iig de Constitutie,
plaats hebben kan. Geeft men dit toe , dan mag
de meerderheid der Kamer over het al dan niet aanwezig zijn dier omstandigheden beslissen ; dan zijn
ook de gevolgen , wegzending (L :r Minisers verandering van regeringstelsel , onderwerping van den Vorst
aan de tweede Kamer , natuudijk en wettig. De Ileer
••
sc I van
ee ft , as 't ware , eene transactie
willen maken : zoo dat de weigering niet ten aanzien
der tienjurige , en misschien wel bij de jaarlijkschn
Begrooting geoorloofd zou zijn. Dit denlibeeld , zoo
wij dit thans zonder nadere ontwikkeling molten zeggen , schijnt ons gevaarlijk en ongepast. Gelukkig
zijn er toch redenaars geweest , die de oproerprediking in het hart aangegrepen hebben. De Heer de

Jonge heeft duidolijk getoond dat de verwerping eene
ultima ratio kan zijn , malr ook dan alt -jd is buiten
en tegen de Grondwet. - llij is evenwel niet, gelijk
wij bij vergissing hadden geineld , de eenigste geweest. Ook de Heer van Toulon heeft met nadruk herinnerd, dat het Budget geenszins wordt gevraagd onder

den norm van onderstand -gelden ; dat de tienjarige
Begrooting is een finantieel Wetboeh, even zoo
als
inneren welk karakter zij hebben geopenbaard.
alle andere Wetten aan de overwegingen der StatenVerscheidene schoone en krachtige redevoeringen zijn Generaal onderworpen; en dat een anderen weg daardoor de noordelijke leden gehouden. Zonder alle uit- omtrent te hiezen , eene afwjhing is van eene der
drukkingen goed te willen keuren , gelooven wij niet grondwaarheden van ons Staatsregt.
De Heer Luzao
dat , zelfs door de Heeren van Boelens en van Sytzama ,
heeft naar waarheid beweerd dat , door buiten of gedie zich misschien met de meeste hevigheid uitgela
legene wenschen, de toenadering tot het ware onder
ten hebben , het een of ander is gezegd dat beter zoeh onmogelfjh wordt gemaaht ; het gemeen overleg
ware achtergebleven. De spreker herinnere zich al- word! vernietigd , en er eenzf•dig hoofdig en verward
tijd dat ook in de zuidelijke Gewesten vele welge- dwingen ontstaat.
zinden zijn ; dat men brave en gemoedelijke RoomOnze achting voor den Ileer Fus
s emitis bij deze
-

schen , ook in hunne vooroordeelen , eerbiedigen moet , en gelegenheid nog toegenomen ; vooral indien wij , nietdat iemand ook in het staatkundige zeer wel met tegenstaande zijn tweede advijs , inogen veronderstelde beste trouw van ons kan verschillen. Met die len dat 14) wel eenige zwarigheden ook tegen de
denkbeelden doordrongen vreeze hij niet te veel te tienjarige Begrooting zal hebben overgehouden. Dit is ,
zeggen hetzij tegen grondstellingen met welke geen gelooven , het gedrag van een regtschapen Vadermaatschappelijk geluk kan bestaan , hetzij tegen die derlandlievenden man : standvastig en niet hardnek-
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kig te zijn ; rondborstig zijne denkbeelden mede te
deelen vooral omtrent hetgeen hij zoo veel beter dan
anderen verstaat ; maar noch door eigenliefde , noch
door zucht om zich te onderscheiden , noch door vasthouding aan geliefkoosde begrippen , den waren stand
der zaak te miskennen• De kernachtige en geestvoile redo van den Heer van Alphen lazen wij met
bijzonder genoegen. Zijne vergelijking tusschen theorie
enprahtfjh , en de geheele inhoud van het zaakrijke
en uit verscheidene oogpunten voortreffelijke stuk , verdient met belangstelling overwogen te warden. Op
zeer vele punten stemmen wij met den Heer van
Alphen niet overeen desniettemin mogen wij , in
het belang van het Gouvernement , den wensch niet
onderdrukken dat dergelijke opposanten , zoo men ze
dus noemen kan , hoog mogen worden geschat ;
hun eer te bewijzen strekt tot eer ook aan het Gouvernement. Ontoegankelijk voor beweegredenen van eigenbelang ; standvastig , waar het welbeproefde denkbeelden geldt ; gereed voor hooger beieng en hooger
pligt ook de meest gewigtige bezwaren ter zijde te
Kemper in de Staten-Generaal de
E tell en : zoo is
vriend te gelijk van Volk en Honing geweest ; z66
worde hij door velen onzer Afgevaardigden gevolgd.
Belangrijke aanmerkingen bevat het advijs van den
Heer Luzac ; doch zeer bevreemdt ons de wijs , op
welke hij het onderwerp der Ministeriele verantwoordelijkheid behandelt. Het komne nimmer in een Nederlander op een lid der Staten-Generaal , als zoodanig ,
flan de beginsels van 's Konings Missive , omdat zij
staan in die Missive , gebonden te achten ; en ieders
eigenliefde brengt mee dat hij niet gaarne , zelfs schijnbaar , erkent hetgeen hij eenmaal hevig tegengesproken heeft. Ook behoeft de Heer Luzac , althans van
ons geene verdenking van boosaardtge en geheime
oogmerhen te duchten ; maar juist omeat wij hooge
achting hebben boor zijn karakter , ?Auden wij bijna
Han zijne eigene beslissing durven onderwerpen , of
hij inderdaad zoo behoorde en behoefde te spreken ;
of inderdaad de Boodschap aan alie leden der tweede
Lamer tot pligt maakte om , over alle daarin voorkomende punten , hunne denkwijze op dat oogenblih
te openbaren ; of dit noodzakelk;k was ten aanzien

voorzigtigheid en pligt gebood , vier dagen na de inzending
eener Missive win gunstige werking voor het Vaderland zoo wenschelijk was , te ontdekken en te vertoonen hetgeen de Heer Luzac als de zwakste zijde be- '
schouwde ; en of deze handelwijs niet herinnert aan de ,
ook welgemeende en desnietternin zeer noodlottige hou•
ding van sommige leden in de vorige zitting : eene houding
waarvan bet den Heer Luzac niet tot oneer strekt terug gekomen te zijn. Het heeft ons bovenal bevreernd
dat de Meer Luzac wederom , als ware dit buiten bedenking , heeft staande gehouden , dat onschendbaarheid
des Konings en verantwoordelijkheid der Ministers altijd
hand aan hand moeten gaan. Lezenswaardig is vooral
ook ten dezen aanzien , de uitmuntende rede van den
Heer Donher Curtius ; en gaarne zouden wij het gevoelen van den Heer Beelaerts onderschrijven : ik ont-

hen stellig dat die verantwoordel jhheid als het ware
de voorwearde zou gin van 's Konings onschendbaarheid ; neen , die onschendbaarheid is het eigendommeWij gelooven , de
byh harahter der Souvereinileit.
omkeerende
, te mogen
woorden van den Heer Luzac
zeggen : Brj eene openljhe mishenning dezer principes,
wordi on ze Grondwet in effecte geheel veranderd en hoVolkssouvereimen laj tot de zuivere erhenning van
niteit en Republiek.
De bezwaren van den Heer G. G. Clifford vinden
wij in de Staats-Courant van17 December : te geringe overbrenging der uitgaven van de tienjarige op de eenjarige
13egrooting ; te weinig geld voor de Marine ; geene vermindering van de hoofdsom der grondbelaqing ; behond
van het geslagt op de tienjarige Begrooting. Sommige
dezer aanmerkingen ontspruiten uit eene , onzes inziens onjuiste en zeer bedenkelijke beschouwing van
den aard der eenjarige Begrooting , en hebben in alien
gevalle niet op de ontvangsten betrekking. Doch deze
bezwaren en anderen van denzelfden aard — want WO
kunnen inderdaad niet gelooven dat de opgave der
Staats-Courant alles bevat — schijnen niet genoeg belangrijk om eene tienjarige Begrooting te verwerpen ;
vooral niet , om die in de tegenwoordige omstandigheden
te verwerpen. De Heer Cidjord heat de uitgaven niet
geweigerd. 0 ! dat hij ze geweigerd had ! Uitgaaf en
ontvangst zouden aangenomen zijn. Meer dan een die

!daring , van door stil te zwijgen zijn zegel geenszins
aan den ganschen inhoud der Missive te hechten , niet

reeds besloten had het Gouvernemnent te on dersteunen ,
greep dit redmiddel aan out wel te biuven met de Regering , zonder zich of te scheiden van de oppositie. Veel hebben wij bij de verwerping der ont-

evenzeer aan het ooh merb. beantweord zou hebben ; of

vangF,ten gewonnen

van een onderwerp , aarotetrent men de meening van
den Heer Luzac reeds keede ; of de eenvoudige ver-

Eene minder goede Wet ; voortdu-
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ring van de hoop der oppositie om zich van de nu mislukte taktiek spoedig op nieuw te bedienen ; en beklagenswaardige zorgeloosheid bij menigeen die , waar geveinsde en welberekende gematigdheid is , eensklaps

reeds ver genoeg te zijn gegaan ; ind ien het hagchelijk
was de

spanning en onzekerheid te

verlengen
De beslissende dag brak aan. Nog vleide men zich

gelukkige eenstenamigheid meent te zien.
En nu de Heer Warin ! Die in zeker opzigt alleen

dat de finantiele bezwaren tegen de grootere belangen

staat , verdient afzonderlijke vermelding. Naar hetgeen ons
altijd van dien Volksvertegenwoordiger is verzekerd , is
zijne goede meening niet twijfelachtig ; desnietteinin
schijnt de brave man dwaling op dwaling_ te hebben be-

De Heer Warin

gaan ; op een tijd , waarin het Vaderland door iederen
misstap in gevaar werd gebragt. In eene voorloopige
nota kondigt hij zijne weigefing aan , er bijvoegende :
Maar ?Pal ? Indien het Bestunr , let wel ! van nu of de
huishouding van Staat zoo goed regelde dal , let wel ! zon-

der behorting van het algemeen welzfin , de uitgaven met
1.9f millioen minder honden gedeht worden.
Dit is ligt
gevergd ; even goed zou men vermindering van tien of
visiftien millioen kunnen verlangen : de uitvoering zou
moeijelijk zijn. Het is eene groote en , zoo wij hopen , onverdie•de beleediging te onderstellen dat eensklaps zonder nadeel van den Staat , vijf millioen bezuinigd
kunnen worden. Eerst door zoodanige bezuiniging eenigzins tevreden gesteld, zou de Heer Warin cene voorwaardelijke toestemming hebben gegeven; nametijk,onder anderen,
mits de vermindering bestendig kon blijven en de afscheiding van een- en tienjarige Begrooting ten genoege der

tweede Kamer wierd gevonden.

van rust en orde in de schaal zouden worden gelegd.
was .. . . wij willen het onverzet-

telijkheid noemen. IVIaar ," voert hij ons •welligt te gemoet , zoo ik bezwaren had , meende ik niet goed
te mogen keuren." Heeft dan de Grondwet bepaald ,
dat de Begrooting volkomen aan de inzigten van elk
der 110 leden beantwoorden moet ? Naauwgezette pligtbetrachting moet worden geeerbiedigd. Ja , gelijk van
den hoveling die , luidens het verhaal , zijn ineester door brand omkomen liet , omdat hofgebruik den
toegang naur de bedkamer verbood. Er is sneer ," zegt
de Heer Warin :

men schreeuwt van oproer bij vers.

melding van grieven ; en zal ik om tijdsomstandigheden eene Begrooting bewilligen , die ik anders af-

keuren zou." Ook de Heer

de Brouchere zeide les
chiffres ont elle mis sur Parriere-plan par nos
adversaires ;

Angillis bemerkte que peu
d'orateurs ont justifie le budget par le budget meme ;
en de Heer

ten genoege der

et en combaltant P opinion des membres qui se son:

tweede Kamer , zonder zich aan de inzigten des Konings

expliques preliminairement par des notes e'inises dans

gelegen te laten liggen ; zonder te bedenken dat er ook

les sections , ils sont tomb& precisement dans les

eene eerste Kamer bestaat ; dat de inwilliging der

&arts qu'ils ont reproche's.

Staten Generaal

mij bedreigt met het wapen hetwelk hij tot een

Hoe !

wordt vereischt ; dat , zoodra in

beide afdeelingen stijfhoofdigheid heerscht , die in-

Als of, wanneer iemand

ander einde ontving , ik die ongeoorloofde handeling niet

williging onmogelijk wordt ; dat gemeen overleg ,

en

niet willekeur en genoegen der tweede Kamer ,

de

navolgen mag om mij te beschermen. Als of de
verdediging niet door den aanval wierd gewettigd.

grondslag van Wetgeving en Begrooting moet zijn ! De

Als of , wanneer mijn ambtgenoot buiten de Constitutie

Heer Warin

treedt om ze ten onderste boven te keeren ik daar

verklaarde zich bereid tot goedkeuring

cener transitoire wet:

en toen de Regering verklaarde

die niet voor te zullen stellen , trachtte hij op nieuw

niet buiten zou mogen gaan om ze staande te houden. De Heer Warin is ongetwijfeld te werk go.

in eene afzonderlijke nota , het geoorloofde van dien

gaan ter goeder trouw. Dit is niet altijd genoeg.

maatregel to bewijzen. Maar hoe , indien dezelve on-

Het Vaderland kan ter goeder trouw in bet verderf

raadzaam wierd gekeurd ; indien de Koning begreep

worden gestort.

Gedrukt bij 11. P. DE SWART , te 's Gravenhae.
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Artikel.

Met lof en erkentelijkheid worde ook van die leden melding gemaakt , welke , afgevaardigd door Gewesfen• waar de partijzucht duizenderlei onaangenaamheden berokkent , niet geschroomd hebben , trots
dagbladen en bedreigende brieven , .ondersteuning aan
bet Gouvernement of , om juister te spreken', aan het
Eere zij
aangevallene Staatsgebouw te verleenen.
Jinn bovenal , wier vroeger gedrag tegen alle verdenking van schrandere kansrekening beschermt. - Onder
•

Wen

Januarij.

de toon aanmerkelijk gedaald : waarschijnlijk zou het
oordeel van de Times over redevoeringen bij vroegere
gelegenheden nog meer afkeurende zijn geweest. Proefnemingen hebben in de Staatkunde eene gevaarlijk3
zijde. Anders zou men het stelsel van schijnbare
zwakheid , zachtheid vreesachtigheid nog eenigen tijd
hebben vol kunnen houden. De oppositie zou zich at
verder, en verder buiten het Constitutioneel terrein
ben gewaagd ; en daar zij Beene genoegzame middelen
had om zich reeds nu ook tegen l'ordre legal staan4e
te houden , zou haar nederlaag meer volkomen, haar
schande meer openbaar zijn geweest. Des Konings
Verklaring is medegedeeld op de meest edelmoedige

dezen meenen • wij veilig de Heeren Geelhand del la wijs wij ten minste zouden niet wenschen dat zulkci
faille en Pescatore te" mogen teller. Den Heer op een anderen tijd ware geschied. Wel houien wij
liefjphins, gelooven wij evenzeer. Zijne beginsels ons overtuigd dat , zoo de Missive midden onder de
ointrent het Staatsregt kunnen zeker niet in alles door discussie ter tafel was gebragt ; zoo dezelve vergezeld
het Gouvernement worden gevolgd ; maar , als de Gees- was geweest van ontslagverleening aan alle die leden
telijkheid binnen de palen der, Constitutie nioet terug
geleid . • worden , kan op zijne medewerking staat wor-

welke , in posten van vertrouwcn geplaatst , dat vertrouwen door openlijke prediking van hetgeen de Re.
gering niet anders dan als oproertaal kan beschou

den gemaakt. De Heer van CivArugghe heeft de
Wet der uitgaven verdedigd ; en zijne weigering eener wen , hadden verbeurd : dat alsdan de Wetten , ook der

lienoeming die , gelijk wij goede gronden hebben te ontvangsten , zouden aangenomen zijn ; en zoo de Heer
veronderstellen , hem vooraf ten eeneniale onbekend f d' Omallus-Thierrif nog had moeten spreken , de dichgeweest pleit hem van de voorbarige beschuldi- terlIjke periode : Comme les iclats de la foudre ne
• •
gingen der lasterende dagbiadeti vrij. De Heer San- sorit le plus souvent .que les pre'curseurs d'un temps
iitiffiant qui feconde la terre alterde et ranime l'esdelin heeft wat veel woorden. en .omwegen gebruikt

i's

poir du cultivateur, ainsi le message royal fait renaitre quelqu'espoir dans le coeur contriste des amis
ieggen liever fillets meer.
de
la patrie , que les tables de notre loi d'alliance
nog
een
enkel
woord
over
hetgeen
de
aanvoerNu
ders , de helden d er oppositie in het midden hebben en sortir. ont plus brillanies et plus fortes : die blowneen blad -hetwetk althans geen rijke • periode ware welligt nog kunstiger opgesierd
gebragt. De. Tithes
tegenstander is van vrijheid in een ruinien zin , merkt geweest.
Reeds hebben wij op -de zorgvuldige Staatkunde vaa
aan • dat these speeches (of the Belgians) bear in geden
Heer de Brouchere , op het doorzigt van den
factious
character
:
de
redevoela violent 'and .

zijn

iriOed schijnt evenwel toegenomen te zijn ; • wij

Heer Angillis , op de bescheidene vrijmoedigheid van
r' in 'en der zuideliyhe Jeden dragen over ''t algetheen
het weik van Kevin held en faeliezaat. E'venwel was den Heer de Statsart, op de heldere iuze ten. di4 'de
,
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';v1)
lieer de Latiche omtrent opze Ijopstituqe
kunstmatige wending van sommige sprekers in het voorbijgaan opmerkzaam gemaakt. Den ijver van den Graaf
de Celles lieten wij niet onvermeld. De Heer Surlet
de Choquier heeft zich , overeenkomstig zijne gewoonte , bediend van eene ironie die niet altijd even gees-

ntaTN- Wirinwir Jan, Inqpiefilk

to veron-

-

derstellen die man heeft- zelf het brijvecrde- merk geleverd van zijn karakter ; en hoewt hij , waar het nut
hebben kan , ten toon moet worden gesteld zonder
noodzaak laten wij ons met den zgodanigen niet in.
De korte rede van den [leer tifijben munt door ongepasten
toon en ongegronde beschuldiging boven vele
tig noch vooral even gepast bij de behandeling van
anderen
uit.
Hij wenscht behandeling bij hoofdstukStaats-aangelegenheden is. Liever dan zich te verlagen
tot hetgeen men in den dagelijkschen omgang potsen- ken ; in de Wetten wegens de middelen weer juistheid
maker noemt , denke hij met ernst over de waardig- en duidelijkheid ; meer bezuinigingen ; meer overbrenheid en de verantwoordelijkheid van den Volksverte- ging op de eenjarige Begrooting. De schampere voorgenwoordj&pr na l ,ep. stelle zich zelven en anderen , te- dragt had weg lcunnen blijven : de aanmerkingen achtea wij grootendeels ongegrond ; doch wij onthouden
jgsuitisme et de l'ultramontanisme,
gen l'invasion
ten minste niet gerust ons hier van alle verwijt. Nict zoo bij de zinsnede
wat flaar overigens .van
,

omdat die vinden zal son antidote et son contrepoicls ,

d'abord dans le Gouvernement lui metne et dans tour
ses agens , wier invloed men onderdrukt en vernietigen
wil ; dans less lumieres du siècle , waaronder zich veel
dwaallicht bevindt en wier glans op sominige plaatsen verwaarvan die ,gefiaauwt ; dans la aerie' de la presse
,

vreesde aanhang zich grootendeels heeft meester ,gemaakt; en surtout dans celle de l'enseignement die
surtout zeer ten onregte bijgebragt wordt en — .hier
bewonderen wij de scherpzinnigheid des Staatkundigen
juist voor de ultramontaansche partij
redenaars niet
dengrondslag eener langdurige heerschappij over Belgie
zou leggen. Spoedig zal er gelegenheid, zijn , de verdiensten van den Heer de Secus te vermelden ; indien
hij les icrivains patriotes of, om Hollandsch te schrij,

ven , de .misdadige oproerstokers in de tweede Kamer
it men eene proeve der krachtige
verdecligen durft.
Eerst eenige
redeneringen van den Heer Barthelemy

In vroegere ljeden, toen de alleenhandel in ons Gayest
in nog grootere uitgestrehtheid bestond , zond men 'tat
Holland hoetsiers, hnechts en allerlei afgedanhte bedienden naci r ons om schoolmeesters te worden.... De
taij
wrange vruchten van dien staat van zaken plukken
nog ; voor het. vervolg wenschen wej daarvan verschoond
te bliiven.. Zoo die staat van zaken bestond en niet meet
bestaat , waardeer de verordeningen die er Uwe Gewesten
van hebben verlost en , zoo gij waarlijk op die verbetering
prijs stelt , beschimp niet zijdelings .eene voordragt die
U ten duurzamen waarborg tegen de hernieuwing der
bedoelde misbruiken verstrekt. Hetgeen over de bezoldiging der ci(pdsdienstleeraars volt , is van erger natuur.

De Catholfjhe Priesters hebben vrij wat meer te doen
dun des Z_ ondags voor hunne gemeente to predihen,
Evenzeer een. laervormde Predikant dit behoort men
te weten als men hatelijke.. vergelijkingen maakt f. lit
vraaf , dusk lezen wij verder ; den Minister• van .14•

onbewezene gezegden om te beweeren dat te Brussel
geen onderseheid van geloof wordt gemaakt. Vervol
gens ket verhaal dat iemand zich aan den• Burgemees

nantien , of er ens van .R9'hswege onderstand aan
behoeftige:n (ler, Catholghe' gemeenten wordt verleen d?
en de Minister van FinantiO . wiens uttmuntende re-

ter , gelooven wij , van Amsterdam had gewend pour

devoering. we! met meerdere naauwkeuriglieid aan het
paar
Publiek reclegedeeld had .mogen worded ; is
•
hetgeen gelpofwaardige personen ons hebben.
verhaald
. i;
;,
- tot antwoord gegeven , dat tegen eerie Trotesta9tsclle .
onderstand gemnt,vriCaholjkeR.mnt
'
., -ontvingen. , Verpletterende- beantwo,ordingi
-. men
, d' denkt
welligt. Neen : de veerkracht der onbeschaamdheid
; en . . .onweet haar uit alle vertegenheid te redden
„
die alei'
i dat de Heer , Luyben,
prkogelijk -is het. net
g,
. .
toedragt_
der
, zaak
ware
de
Districts-Cwnnyssarts van
de
bij
eert
n z ,se
L ct - onkundig heeft kunneijn

obtenir une place de portefaix.... le bourgmestre lui a
re'pondu que tout.— . itait bien , mais qu'il itait
raelite. '114.erop roept de spreker als . had hij eene
volledige en afdoenda , vergelijking tusschen de vrijheid
en verdraagzaamheid der noordelijke en zuidelijke
Gewesten"-gemaakt op triuniferenden fool' uit : J e de-

mande (I present ,tlans quelk partie du royctume on
connait et on pratique le mieux les principes
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eerlijk Neiterlancler Awegen , te, daVden at
gelegenheid-, met dezelfde miskennjng van waariteid
door verderb-wederleggiNc.' , De rfigt*gelee* , die. pepdurven zeggen : Ira
en billijkhe41, wederom zal
• 4,
adikel der ConStitutte` heeft omgekeerd op eene wijs ,
..

moor de sommen die voor' de Roomsch.:Catiolf ,.
Aeti op - de Be rooting gebragt zips , ons enhel zand
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De redevoering. van dep, Heer de

GerWie is to

kunstig en te merkwaardig om ter loops te worden ben
handeld : liever sullen wij soinmige der meest oho t
-merklijznsdgeachtioun;dge,Veilig verwijze men U
in de oogen stroosjen?
legenheid. zal ruiinschoots aangeboden worden%.
naar
iederen
regtgeaarden
,
onbevangen
met die iraag
in 't vervolg de aandacht op te bepalen. . De lezing
en eerlijken Catholijk. Men Aoestere toch geene on- van dit stuk bevestigt ons in het gevoelen , dat inienoodige vrees en achterdocht. Ook niet , als een Yolks- mand in de ultra-Catholijke partij hem den voorrang
zou kunnen betwisten ; en in de ultra-Liberale partij
vertegenwoordiger zich van dergelijke taal durft beis , behalve welligt den ook in zijne redevoeringen
zeer diplomatieken Gezant , niet een die in sluwheid
dienen ? De roem tan den 80jarigen strfjd is bezoedeld door de hnellende banden waaraan men de met hem kan worden vergeleken De Heer de Brouchere kan in , t geheel in geene aaninerking worden geCatholijhen gelegd heeft. Aantijgingen van dien aard bragt
gemakkelijkheid van bevatting en van uitdruksullen door de Historie worden gelogenstraft. De king moge hem te beurt zijn gevallen ; zijn dikwerf
elk e met e onverstandi en meestentijds zeer onbetainelijk eCatholijken hebben die vrij ei genoten ,
vereenigbaar was en , tier verkrijgt eerst dan eene gevaarlijke zijde , wanneer
veiligheid der liervormde Kerk
g Gouvernement stoutmoedige
zoo de Protestanten sedert 1795 alien achterdocht ter of
de Ver en
adering
, of het ophef met wezenke
lij kunbeslissin
winderigen
zijde hebben gesteld , zich van alle waarborgen heb- digheden verwart. Maar neeint zelfs den Heer Le
vOcir dat de Heer de Jonge
ben ontdaan , men noodzake hen niet berouw over die lion : ongetwijfeld althans•
fitting genomen had , het welsprekendste lid der geedelmoedigheid te hebben : de uitkornst zou ongunstig heele Kamer ; die zich ook altijd , als het uitgezochtste ,
voor het einde der discussie bewaart , en aan wien ,
voor de aanvallers kunnen zijn. De tali-like processchoon
hij niet vrij is van • valsch vernuft en wat
sen in domaniale zahen waartoe het Sfindicaat aanminder beeldrijk zou kunnen zijn , de roem van sierleiding geeft , gin ooh niet als een Volhsgeluh te
lijk en krachtvol redenaar, vooral. bij de tegenwoordige
beschouwen. Het is een Volksgeluk als zij , die door schaarschheid , niet 'kan worden ontzegd. Wel nu
misbruik der omstandigheden rijkdominen op een heb- In de rede van den Heer de Gerlacheis het ware en valsche
zoo door een gemengd; het valsche z66 met een schijn
ben gestapeld , onbehoorlijke winst te rug moeten ge- van waarheid omtogen, dat ieder punt uitvoerige wederlegyen : het is een Volksgeluk, al konden zij Volksver- ging zou behoeven : daarentegen in hetgeen de Heer
tegenwoordigers zijn , al gaven zij daaroin eene af- Le Hon voorgedragen heeft is naauwelijks eenige inerkwaardige stelling , waarvan niet het ongegronde en somkeurende stein. De Heer Lufj ben zou aangedrongen
tijds ongerijmde ligt en spoedig kan worden getoond. Het
verledene wordt door de eersta Kamer , het tegenwoor4ebbet4 op het herstel der grieven , waarover zich een
dige door den Koning , de toekoinst door de tweede
groot deel der ingezetenen , zoo wat derzelver GodsKamer vertegenwoordigd. Zoodanige vergelijking kan
dienstige als andere belangen betreft , met grond
door fraaiheid van stijl en voordragt de hoorders in
opgetogenheid houden bij het minste nadenken lost zij
Itehlaccgt. Naar na de Koniphlijhe Boodschap acht
Hij rekent de zich in nietsbeteekenende klanken op , of wordt onver,
tilhs voor het oogenblih onnoodig.
klaarbare miskenning van het wezen van den Staat.
glieven gegrond wij weten hoedanige die grieven De verwerping van het Budget ons de grieven verdient
Rijn ; hij acht het aandringen op herstel geoorloofd en afzonderlijk in het ware halt te worden gesteld : de
betatnelijk wij wezen hoedanigen aandrang men be- ultra-Liberale factie vereenigt zich thans ook in Frank-,
rijk op hetzelfde punt : voor de rust van Europa en van
cloelt ; hij is door de Boodschap veranderd van ge- de Nederlanden in 't bijzonder moge ook dAar het hell!ooze plan worden gekeerd. De Heer Le Hon repousvoelens wij weten • wat die verandering beduidt ; wij
vergeten noch het voorstel in het Comite-Generaal , se avec beaucoup d'e'nergie la supposition d'un coup
d'etat wij ook , omdat daaraan nooit zonder noodza
noch het opdringen • van eene transitoire net noch kelijkheid inc et worden gedacht ; en de in alles zigtbare
plotselinge gematigdheld der oppositie. .En nu leg ontsteltenis van de oppositie de waarborg voor het
Gouvernement was , dat de Staat overeenhomstig de
ih dan ooh vervuld van liefde voor nityn Vaderland
kon worden gered : maar het achtbare Lid Constiue
in van trouw jegens mejnen Koning de hand op het
geve ons to kennen wat de Koning had behooren te doen
hart. Aan nieinand betwisten wij Vaderlandsliefde en indien het. voornenien , waaraan hij een zoo aanmerketrouw jegens zijnen Vorst ; maar indien de Koning lijk deel heeft genomen en dat reeds an commencement
d'exe'cution heeft gehad doorgedreven had kunnen
Oersofien , die deze liefde en trouw op zoodanige wijs worden , out namelijk door weigering van fondsen den
.

aan den dag hebben gelegd , in belangrijke betrekkin-

Koning tot concessien te dwingen die , in den Constitutionelen vorin van voorstellen van Wet , hetzij door
de perste urger , hetzij closr den Koning omdat wij ,
tnede tot krachteloosmaking van het Gouvernement , tot volgens onze Staatsregeling , niet aan de alleenheerongeluk van het Land en tot val van de Dijnastie.
kunnen
aching der tweede .K,amer zun onderworpea
g en plaatst of befioudt dan werkt hij , naar ons inzien ,
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Le lion verklamit zich
ennemi de tout esprit de faction , quelgue forme gu'il
prenne et le combattra quand son existence lui sera
zoodra
demontrie. Er bestaat een esprit de faction
worden geweigerd. De Heer

niet enkel het gedrag van het Gouvernement , maar het
Gouvernement zelf, in deszelfs wezen en bijzontleren
aard , de Staatsregeling in hoofdtrekken en grondslagen aangevallen wordt ; wanneer in eene geteinperde
Monarchie of in den geest van den Ileer Le lion
in eene Constitutionele Republiek of Republiekeinsche
Monarchic , waar drie geheel onafhankelijke , volkomen
aan elkander gelijke en eendragtelijk zamenwerkende
nagten bestaan , eerie derzelve de beide overige vernietigt of in voortdurende afhankelijkheid houdt.
Het doet ons te meer Teed dat de redevoering van
den Minister van Finantien op eene z66 onvolledige
wijs , ook in de Gazette des Pays. -Bar, opgenomen schijnt ;
omdat verscheidene personen daarin ten toon werden
gesteld , gelijk lastertaal en misdadige opruijing verdient;
orndat de nietigheid van breed uitgemetene bezwaren
duidelijk aangewezen werd ; vooral ook , onidat zij niet
verstoken was van die waardigheid , welke verwijderd
van trotschen toon en laatdunkende houding, met eerbled voor de Nationale Vertegenwoordiging gepaard ,
altijd de tolken van den Souverein betaamt altijd de
inededeelingen van het Gouvernement , waar of hoe ook
gedaan , behoort te veigezellen. Ten aanzien der dwaalbegrippen onitrent ons Staatsregt , heeft de Minister misschien te regt alle twistrede voorgekotnen met eenvouals de Kuning spreeht , KAN de Minisdig tezeggen
ter zwilgen ; hetgeen de Gazette des Pays-Bas op eene ,
lorshopen wij , onhandige wijs heeft overgebragt

—

gue le Rol park , le Ministre

DO1T

se Mire.

het wonder , zoo bier jets dergelijks plasts gehad heeft
1)e Regering heeft welligt te weinig zelfsvertrouvir ,en
gehad. Er wordt veel kahnte vereischt mu zich , mid=
den in het rumoer en wezenlijk of schijnbaar gevaar
niet sointijds omtrent den waren toestand der zaak te
bedriegen. De oppositie was zoodanig ontsteld en , gelijk
men zegt , gederouteerd dat , niettegenstaande de verwerping der ontvangsten , de Regering op zeer hoogen toon
had kunnen spreken. zouden er van overtuig4 zijn ,
al wisten WO het niet van goeder hand , dat voorname
tegenstrevers van het Gouvernement op den 1 9 December geenszins over de aannerning der uitgaven , maati
over de verwerping der ontvangsten ter neder geslagen
zijn geweest. Het was raadzaarn geenerlei verlegenheid geenerlei bezorgdheid ten aanzien hunner Medewerking te verraden. Wel verre van eenige opoffering
te verlangen , zouden zij z3lve zich groote opofferingen
hebben get roost.
In de Gaze/le des Pays Bas van den 2 1 December , leest
men in de adstructie van het gewijzigde ontwerp door
den Minister van Finantien : Je puis volts downer la
-

parole royale que la loi •des recettes n'est qu' ane loi
transitoire par sa nature ; lespereglee retie prb•
messe von: :Vint. Of •deze opgave is wederom verkeerd , of de Minister heeft zich versproken ; of het.
"%word transitoir moet in. den zin van provisoir uitgelegd worden. Misschien was het in alien gevalle beter geweest , nadat men zich twee dagen vroeger met
zoo veel grond en kracht van wege den honing tegen
alle denkbeeldcener transitoire Wet had verklaard ,
zich niet van dit woord , althans niet zonder nadere
yerklaring te bedienen. Zeer te regt heeft de Heer
deze tegenstrijdigheid beinerkt. Eene transitoire
Wet zou eveninin met de waardigheid van den Koning,
als met de duurzame veiligheid van den Staat vereenigbaar zijn geweest ; zij zou alle de voordeelen van het
wijs gedrag der Regering te niet hebben gedaan.. I)e
Wet is uit haren aard , en bovendien door vs Konings
toezegging , provisoir. De middelen zullen worden herzien : de Graaf de Celles moge twijfelen. aan de nakoming van die belofte —pour dtablir les lois, speciales

De uitgaven werden aangenoinen ; de ontvangsten
met drie stemmen verworpen. Welligt heeft de Regering toen een oogenblik gewankeld , en is de Wet
(lien ten gevolge eenigerrnate naar de wenschen der
zuidelijke leden gewijzigd. Het zij onwaar dat men , het.
geen onzes inziens eene zeer groote fout ware geweest,
met sommige hoofden der oppositie in een soort van
onderhandeling is getreden. Zonder , gelijk men zegt ,
apres coup te berispen , merke men evenwel op , dat futures.. . . . s'il est bien sur qu'on doive les c4anger —
de Regering zich evenzeer na de verwerping der ont- die verdenking ligt geheel in zijn karakter. De Minisier
vangsten als voor dezelve in eene z456 uitmuntende van Finantien heeft geantwoord en alzoo wat bent
stelling beyond dat althans van baar zijde geenerlei ook in eene vroegere zitting ontvallen mogt zijn , de
toenadering werd vereischt. Niet omdat de uitgaven zaak wederom geplaatst in het ware Licht : Je declare
goedgekeurd waren ; maar omdat , althans sedert het
, au nom du !la , qu'on presentera d'autres lois
conciliatoIre voorstel van den Heer Le Hon , geen sur les accises. Zeer waar is ook het gezegde van den
twijfel meer kon zijn of beide uitgaven en ontvangsten anders niet ultra-consequenten Baron de Stassart .': 11
zouden op eene of andere wijs aangenomen worden. s'agit ice de subsides DECENNAUX
car it ne fact pas
Niet als of de taktiek niet geheel in de verwerping s'y tt'oniper ; it nous sera propose des modifications
der ontvangsten opgesloten zou liggen ; maar orndat l'annde prochaine, mail si ces moOfications se nom*
de houding der oppositie onvermogen had getoond om conviennentpoint , la ilresente ,loi n'en restera part,
zich van die revolutionaire taktiek , met gerustheid moms en vigeur pendant toute la periode clicenner.
ointrent de gevolgen , reeds nu te bedienen. Het Gou- De Koning zal van zijn kant alles doen ter bevordering
vernement was misschien eenigzilis bevreesd ; ter zelf- van het gemeen overleg ; -mar wierd hetzelve doom onder tijd was de factie het veel meer voor bet Gou- gepaste tegenwerking volstrekt Onmogetijk gemaakt s , de.
liernement. Zij schroomde nog veel meer het Goubestaande verordeningen zouden blijven in voile kracht.
vernement tot eenig uiterste te dwingen , als het Gou- I)e vernietiging . van himings gezag door Weigering
vernement out daartoe in de noodzakelijkheid te wor- van elke - Begrooting is voor tien jaren inislukt. He
muitzucht heeft groote teleurstelling • ondergaan , mid•
den gebragt.
Als men over een afgrond gnat Y kan ons een duize- den wider de daukbare toejuichingen van het Neder•
ling bevangen al staat men op een stevigen brug. Is landsche Volk.
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Men abonneert zich voor
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nommers te gelijk , tegen f

Maanday den
Veelvuldige en scherpe verwijten worden gerigt
tegen des Konings Besluit van den Sen dezer , bij hetwelk aan sommige Ambtenaren , hoewel leden der Staten-Generaal , ontslag is verleend. Evenwel zoo niet
ook deze zaak in een verkeerd daglicht wierd geplaatst ,
de verdediging , . die thans nadere ontwikkeling vereischt , zou zeer eenvoudig en gemakkelijk zijn. Men
wage zich slechts
19. behoort de Koning. bij voortduring posten te
vertrouwen gunsten te verleenen aan hen die beginsels vier toepassing , naar zijn inzien , de Staatsregeling vernietigen zou , aan den dag hebben gelegd ?
20. Zoo neen , behoort hij uitzonderingen te maken
ten voordeele van de leden der Staten-Generaal

Sedert eenige dagen heeft de Gazette des Pays-Bas
in sosnniige Artikels den toon aangenomen die voor een
Wad van het Gouvernement betamelijk is. Het Numnier van 10 Januarij gaf daaryan het eerste bewijs. De
gissingen omtrent de handelwijs van den Heer van
Croinbrugghe en de aanmerkingen omtrent het . niet toepassen - der wet op de drukpers worden regtstreeks , in
weinige.•woorden en' met Waardigheid wederlegd.
MerkWaardigei, ri og is het Ntimmer van 12 Januarij
over de Minisfeiiele' verantwoordelijkheicl , waarin te
regt aangemerkt , ..wordt dat hetgeen de Boodschap van
11-Deceniber daarover bevat , niet beSchouwd moet wor-

tin principe , comme line opinion , mais comme
fin fait , et conire un fait. toute theorie vient se briser.

den

25 sten

2.

5o franco per post.

Januarij.

In dat hoogste gezag , in die
bij den Koning.
zelfstandigheid en onafhankelOheld , is de grondslag
der onverantwoordelj'aeid en onschendbaarheid gelegen. Niemand intusschen behoeft aan onze meening
lets meer dan aan die van elk ander persoon te hechten.
Vruchteloos vleiden wij ons dat een Gouvernementsblad 'ten minste dit beginsel verdedigen zou , zonder
welks handhaving er geen middel is om te ontkennen ,
hetgeen de Courier des Pays-Bas van 30 December
zegt , het bestaan van la responsabilite du Roi avec

Mutes les chances que dolt necessairement courir la
dynastie re'gnante et la royaut e elle-meme dans urn
con pour ainsi dire permanent avec la nation et
ses .repre'sentans. Is dergelijk stilzwijgen van een
Gouvek_.ements-blad niet gevaarlijker voor den Troon
dan menige aanval der oppositie-bladen zou kunnen zijn?
Dank hebbe de neer de la Conte — indien deze
verandering aan hem behoort toegeschreven te worden
dat hij een einde aan beklagenswaardige ontwijking der
belangrijkste strijdpunten heeft gemaakt : dat hij zelf
te voorschijn getreden is , zoo wij dit tilt de woorden ,

la loi lrondamentale que

NOUS

avons jure d' observer ,

of mogen leiden. Dank vooral voor de volgende pe-

, dit-on , dans l' e tat actuel des chosen ,
l'inviolabilite de la personne du Rol est compromise. Non I le Roi est inviolable parceque nous vivons dans un gouvernement monarchique , it est in•
violable parcequ'il est Roi l'inviolabilite royale est
sous la garantie des lois qui punissent la trahison
et Bien plus encore sous la garantie de l' amour a du
respect des peuples.
riode:

In - de dagbladen en ook in de . Staten-Generaal heeft
men sederf.lang .beweerd- dat de verantwoordelukheid
der _Ministers .de voorwaarde is der onschendbaarheid
von den MonarCh. -Met nadruk hebben wij ons tegen
die echt revoldtionaire leer verzet. ./n iederen Stoat

it t . zeiden iv

,

een. h000 st, v:ag. In de Monarchic

Is de Wet van 16 Mei 11. genoegzaaml Doet de Regering wel met het voordragen. eener nieuwe Wet of
is die voordragt onn4orlig, onvoorzigtig , mat wares
Staatkonde in strati'?
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Zoolang ,de ConVrij behoort 4e drukpers te
stitutie bestaat , kan hierover althans wat dit Ilijk betreft niet worden getwist. Het beginsel van onbelemmerde openbaring van gedachten en gevoelens moet
gelijk het in de Grondwet uitgedrukt is , worden gegerbiedigd. Deze grondstellingen van het Nederlandsche

`t t.aat te ,brenger Tin perlyFrip.g ep

de vrije drukpers verdedigen mil , hegrijpt niet of ontwijkt het punt ran verschil. Maar wie de vrije drukpers

Staat niet tot verwarring en ontbinding worde gebragt.
De wet van 16 Mei aan deze grondwettige beginsels
getoetst , Meek ongenoegzaam te zijn. Die ongenoegzaamheid hebben wij in bijzonderheden ontwikkeld :
waarom ons niet op _dezelfde wijs wederlegd ?
Het ontwerp van Wet , gelijk het nu aan de Staten-Generaal aangeboden is , komt ook ons volstrekt
onaannemelijk voor. Men had zich welligt bij krachtdadiger beteugeling van Dagbladen en vlugschriften
moeten bepalen , en geenszins het geoorloofde eener
bescheidene beoordeeling uitdrukkelijk behoeven te ver-

late den Dagbladschrfivers toch hun gang gaan en
schreeuwen zoo veel zfj willen , zonder er acht op te
slaan. Dit , voegt zij er bij , is de les der wijsheid.
Dien oorsprong dezer les betwijfelen wij : te sneer
omdat de redeneringen ons zwak toegeschenen zijn
waarmede zij het onnoodige eener nieuwe Wet ook
nu wederom aantoonen mil.

Het is eene heillooze factie , niet de onschuldige
druhpers die oneenigheid heeft Moen onistaun.
De
drukpers is een werktuig , dus lijdelijk en onschuldig.
Zoo kan men ook zeggen het onschutdige vergif, het
onschuldige staal , het onschuldige vuur , en evenwel
zonder nog van voorzorgen te spreken , het misbruik
van vergif staal en vuur , vergiftiging , moord en
brandstichting dient in een welingerigten Staat te worden gestraft.

De dweepzucht van hwaadwilligen , niet de druhpers moet aangegrepen worden.
Zeer wel ; hoe grijpt
men de ondeugden der misdadigers aan zonder de
handelingen te straffen , in welke die ondeugden
zich hebben geopenbaard ?

melden. Doch hetgeen ons bovenal bevreemdt , is het
straffen van betoon van minachting der besluiten of •erordeningen door den Koning uitgevaardigd. Dit schijnt

De drukpers heeft oneindige diensten jitist bfj deze
gelegenheid bewezen. Wel nu ! ondankbaarheid is het

zoogeheel strijdig tegen de belangen en inzigten van
het Gouvernement , tegen die vrije openbaring der gevoelens welke , door ruime grenzen omschreven , in den

niet , als haar vrijheid tegen losbandigheid wordt beschermd.

Ann haar hebben wij te danhen dat alle de bedoelingen der factie behend;,alle hare pogingen onder
onze i Own geschied zijn. Do drukpers is :voOrzeker

geest van onzen regeringsvorm ligt ; zoo geschikt om
verkeerde gevolgtrekkingen of te leiden en het ongegronde mistrouwen tegen de Regering te versterken ,
dat het inderdaad onbegrijpelijk is hoe in voordragten
van _Wet , overwogen in den Raad van State en in, den
Raad van Ministers , bepalingen, die ..zoo blijicbaar. aan
de zaak van het Gonvernemenst en van de, weldenkende
Natie schadelijk zijn , opgenomen kunnen worden. Ook
wij zouden aan zoodanige wet nimmer onze toestemming geven.
,Wet; eOns gevoelen was en is gelijk ynlgt.
ving behoort de toepassing der regtsbeginselen te zijn ;
de Wet van 16 Mei - is met .de regtsbeginselen in
stristd. De Wptten moeten orgetr !vow { de'rtekgrito:id
en orde van. don $taat een evenredig win Alon IdcAng:tler
omstandigheden . .De Wet van 16 Mei,, heeft:ine-:
degewerkt , en werkt uit Karen as t4 . ,ifitdeit,40.4 Agn,

Een

het betoog dezer stelling ; en gaven daarbkj onzen
wensch te kennen , dat de nieuwe voordragt nog vOor
de tienjarige Begrooting ingezonden mogt warden. Met
genoegen werden wij in ons gevoelen door de handelingen der Regering versterkt. Met leedwezen moeten wij desniettemin de onophoudelijke tegenspraak
der .Noordstar ondervinden , wier hoofdstelling is : men

Staatsregt zijn ook altijd de onze geweest. Die tegen ons

gebruikt , is verantwoordelijk aan bijzondere personen
en ook aan de Maatschappij , en deze verantwoordelijkheid poet ,door $rafwetten z66 worden geregeld , dat
d e geeerbiedigd elke Godsdienstige gezindheid
beschernid , de Ambtenaar niet straffeloos gehoond , de

gevaar.

van beide , din s.ohreven wij in ons lc Summer , of
het Vaderland goat een onafzienbaar Ilidperh
van onrust en de Simi deszelfs onverm#dellihen ondergang
te gemoet , of de Wet vnn 16 Mei woe! door eene
Wet worden verrangen die aan de bepalingen der
Grondwet en aan de eischen der Maatschappii voldoe. Verscheidene artikels hebben wij toegewijd aan

.

het middel geweest om veel ten uitvoer te brengen
en nog veel sneer te beproeven. Maar omdat veel
in het openbaar plaats gehad heeft , zou niets behalve
dat zijn geschied ?

Zou de Regering zonder die vrfjheid van .schriiven
den ge4eelen omvang von het hwaad zoo spoedighebben overzien ? Zou het kwaad zonder die vrijheid
in zoodanige' uitgestrek,heid hebben bestaan ?
de .stichter van het kwaad zijne bedoelingen onwitle•.
keurig openbaart schijnt er reden noch tot dankzegging-,
noch vooral tot zorgeloosheid te zijn.

lieze fiictie were op de levendigste hartstogten
werkt . .. . zon veel gevaarlifjher en niet min hrachtig werhen zonder vrj'e d . rukpers. Waar is het bpwijs dat die factie alleen door de vrije drukpers niet
door kantel , biechtstoel , weigering van absolutie en
fkrgelijke heeft gewerkt.: De ..ntanier waarop het teekenen der verzoeksehriften overal plaa t s heeft gehad
ion ,gelooven wij , een zeer nadrukkelijk tegenbew0F,
Oven. 'ZYj mules: tin in het openbaar spreken ;
west het masher ajleggen. Zou het ook • mogelijk.
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jn dot zij in het openbaar gesproken en evenwel
het masker niet afgelegd heeft 1 .
Telt de Begering het mess dat de Natie zelve die
factie en hare heillooze bedoelingen b tijds heeft leeren hennen? Wederotn hetzelfde gevraagd zou het ,
zonder dagelijksche opruijing in de journalen , zoo ver
gekomen zijn met die . misdadige bedoelingBovendien ; zou het alleen aan de Itegering te wijten zijn
geweest indien de oogen der Natie voor zoo vele
andere overtuigende blijken gesloten hadden kunnen
bitiven?

W# zouden niet zoo yr?) . ons over den stand der
Waaront niet ? Hebt
zahen hebben kunnen uitlaten.

gij sets in het midden gebragt , hetweik door eerie -repressive Wet , •waarbij ..betamelijke vrijheid van beoordeeling . wierd geeerbiedigd , zou moeten worden gestraft 1 B9- .ons zou de volksgeest niet die opweh-

hing gevoiiden hebben , waartoe de druhpers zoo veel
Waarom niet ? Moet Majesteitsheeft bijgedragen.
schennis , Godslastering en hoon van het Gouvernenient
straffeloos zijn om den volksgeest op -te kunnen
•ekken ?

Heeft het Bestuzir sedert lei eene poging gedllan
om de Wet op dat tfidstip uitgevaardigd , te handhaven ? Dit wordt titans van alle zijden aan het Gouvernement tegengeworpen nieinand heeft dit op zoo
hatelijke wijs aangenterkt als de Heer de Cellos je

crains bien que la loi de mai n'ait excite des regrets et alors pour la rendre defectueuse , elle est
reside . -inactive. Hier nemen wij gaarne over hetgeen
in de Gazelle des Pays - Bas van den then dezer heeft
gestaan : On le demande aux jurisconsultes et aux
pm-Tonnes qui comprennent la loi.
Y
eu
ibili l de poursuivre D'OFF1CI..; s'il n'y avait pas
provocation runs CTE a crime ou PLtISTE du chef
d'outrages et de calomnies ? Or . ler articles les plus
violens , les exces les plus abominable: de la presse,
ont 'ken - contenu des provocations mail elles n'e•
talent pas DlItECTES tandis qu'un Roi ou un Prince
ou trage , ou 'des ministres calumnies , n'ont pas vouLu
portr, plainle , et ON POUVAIT S'Y ATTENDRE.
Door- .dergellike iegenwewpingen moet het GouverneInent . bevestigd worden •in zijne overtuiging. Het eerbiedige- de vrije beoordeeling die nit mint] Staat niet
kan of moet worden geweerd. Het wijzige het onderhavige ontwerp of neme het 'terug , oat het door
een beter ontwerp te vervangen. Tevens blijve niets
onbeprOefd , -om in plaats eener heillooze wet , gelijk
de Heer van Boelens hoar te regt in de ,Vergadering
heeft genoelnd verordeningen te verkrijgen in welke
Staatkunde noch regtsgeleerdheid gelled uitgesloten
zij. Ninuner meene' het Gouvernenient dat de onderniijning van den *that straffeloos voort te laten gaan ,
inderdaad de les der weisheid moet worden genoeind.

Bet onwettige der petitien aan de Staten
raol Leijden 1829.

- Gene-

Dit boekje draagt zeer te regt • ook een anderen
titel : Ge- schied - en regishundige uitlegging van Art.
Herhaalde lezing heeft ons Nina
161 der Grondwet.
overtuigd , dat de Staten-Generaal niet onder de uitdrukking van bevoesde ma 6:t begrepen kunnen worden ; en de

belangrOke discussie die reeds in 1816 over dit Artikel plaats gehad heeft , mogt • hen die , na vlugtige
inzage van deze brochure , de gansche stelling ongerijmd achten , ten ininste wel tot nadenken en onderzoek brengen. Dit althans moet niemand , eenigermate berekend om over dergelijke geschriften een oordeel te vellen , ontkennen of ontveinzen; dat het werkje
zich door uitgebreide ennaauwkertrige kennis , aange.=
namen stij1 en beschaafden toon , van de ineeste voortbrengse!en der tegenwoordige politieke literatuur on.
derschei dt.
her en daar vindt men ongezochte aanhalingen nit
oude redenaars en dichters. Dit is in soortgelijke
brochures ongewoon en verraadt dikwerf, even als hetgeen de Heer de Brouchere in de discussie over het
Budjet ototrent Cicero gezegd heeft , te gelijk onkunde
en pedanterie. Maar , zijn aanhalingen of zinspelingen
gelijk hier , gepast en keurig , en blijkbaar als 't
ware van zelf nit de pen des Schrijvers gevloeid-,
dan toonen zij een geest , doorvoed met de uitmuntendste geschriften ook van die vroegere tijden welke
in schoone uitdrukking van het genie , vooral ook van
onbevangen , jeugdig gevoel en zuiveren smaak, door
geen later eeuw geevenaard zijn.
Het deed ons ook veel genoegen , eene merkwaardig,e plaats nit Burhe's onnavolgbare werk over de
Fransche omwenteling opgenoinen te zien. Het zou,
zegt de Schrij‘'er te regt, een afionderlifh onderzoeh

waardig z9'n , hoe vele nadeelen het onvoorzigtig navolgen der Engelschen , dat wij anglomanie mogen
noemen , bij andere volhen heeft te weeg gebragt.
Die
nadeelen zouden worden voorgekornen of verzacht , indien men eerst kende hetgeen men navolgen wil; indien men de Staatsregeling van Engeland niet
sluitend bestudeerde uit de schriften van Montesquieu
en Delolme die , hetgeen zij er van wisten , door verbedding aangevuld , en tot een geheel gevormd , en
met den tooi van stelselmatige denkbeelden hebben
ornkleed. Vooral ook indien men , wel verre van altijd bij de Franschen ter school te willen gaan , zich
met den geest van de Britscbe Staatslieden , van hnnne
krachtvolle en ware vrijheid ademende geschriften
doord ron g.
De brochure legt grooten rijkdom van denkbeelden
aan den dag , en vooral moet de volledige behandeling
van het onderwerp zelf opgemerkt worden. De geschiedenis van het petitie-regt wordt in deszelfs ontwikkeling en menigvuldige wijzigingen gevolgd ; gelijk het ut Engeland afkomstig aldaar door menigvuldige waarborgen onschadelijk werd gemaakt ; op Franschen en revolutionairen bodeni overgebragt , herschapen werd in een kwaad hetgeen tot verwarring en
omkeering van den Staat meerrualen krachtig heeft
medegewerkt. Al het bijgebragte wordt uit de bronnen zelve gestaafd. Diet, als men een betoog op
dergelijke grondslagen heeft gebouwd , is het ligter
daarover te zwijgen dan het te wederleggen.
Het Is niet te verwonderen dat men bij zoo naauwkeurige kennis vruchteloos naar aanmatiging en opgeblazenheid zoekt. De .toon is die , welke aan het
onderwerp voegt ; de toon van den bedaarden regtsgeleerden en historie-kenner, die niet door drogredenen wegslepen 'Maar 'door helder betoog over.
tuigt. Waar het noodig is , ontbreekt geene levendigheid verheffing en kracht ; hiervan kunnen onder-
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tteheidene. plaatsen in het betoog zelf , en inzonderheid het Besluit getuigenis dragen.
De Schrijver evil dat bij de ,keuze voor aanzienzienlijke betrekkingen inzonderheid ook gelet worde op
beproefde godsdtensttge gezandh,eed
dat ongodisterij
nit openbare ambten worde geweerd. Menigeen die
zich evenwel als Godsdienstig beschouwt , meent dat
de verdraagzaamheid onzer Constitutie het opsluiten
van Godsdienst en Christendom binnen kerk en huisgezin vereischt , en dat in Wetgeving en Bestuur niets
opgenoinen kan worden niets plaats hebben mag hetgeen aan Mahomedaan of Heiden , aan vrijgcest of
Godloochenaar ergernis zou kunnen even. Nederland
worde voor het veldwinnen van zoodanige verdraagzaamheid bewaard. Laat vrijheid vat geweten gegerbiedigd ; laten alle gezindheden gelijkelijk worden
beschermd : gedachtig evenwel behoort nun te zijn —
en dit is een vereenigingspunt tusschen brave Protestanten en brave Catholijken — dat wij Leven in een
Godsdienstig en Christelijk Land. Onraadzaam en ,
mu niets meer te zeggen , ongrondwettig zou het zijn
bijgeloof door .ongeloof overdreven Godsdienstijver
door ongodisterij te bestrijden.
De Schrijver zal door zeer velen als Ministerieel en
voorstander van het Despotismus uitgekreten worden.
Door die afkeuring moet ook zijn werk als 't ware den
steinpel van -echte vrijgezindheid ontvangen. Die benamingen zijn gereed zoodra men beperkingen en waarborgen verfangt , door welke de losbandigheid wederotn
vrijheid zou kannen worden. De Schrijver is Mo-

en Despotisms gebaand : gelooft men dat daar de
Collstitutionele Troon op den duur bestand zal zijn teen
ge
de aanvallen der Democratie ? Een redenaar , dietitvij
niet zullen noemen , omdat velen onzer hedendaagsche
onpartiidigen aisdan de zinsnede waarschijnlijk ongelezen voorbij zouden gaan een kundige en talentvolle
redenaar zeide in de laatste zitting der Gedeputeerden
te Parijs : Si lexamine l'Itat de l'aristocratie parrnl

-

narcbaal : Inc eene Monarchic', hoe zfi . ook gewijzigd
moge gin , is de Koning het &Trip der Oppermagt.
Alle magi , die in den Stuat wordt witgeoefend, guat
van hem uit , en teethe mug ten er in een monarchalen
&Vaal zijn , van den Koning ontleenen zij hun magt
en gezag en gebied , en aan hem zijn zij onderworpen.
1)e Schrijver is Constitutioneel: De Staten Generaal
xffn een onafscheidelljh duel van des Koning,s oppermagt waar wetten geeft. Zij zijn het die. de onbepualde magi` des Vorsten bepaald maken en wijzigen.
-

De vernuftige beschouwing der Staten-Generaal , gelijk
die nailer wordt ontwikkeld schoon wij ze voor als
nog ongaarne geheel de onze zouden noemen , toont
genoeg dat hij geenszins de zaak bepleit eener onbeperkte Monarchie. De Schrijver is ook bij uitnemend-,
heid vrij-_ en volksgezind : indien men door die woorden verstaat afkecr van elke dwingelandij en begeerte
Naar onbelemmerde ontwikkeling eener zelfstandige Natie. Merkwaardig is hetgeen hij van de Provintiale
Staten zegt: Helaas ooh hier geldt het gezegde des

dichters :.„ Benjdenswaardig is hun lot , zoo z1) . het
slechts waardeeren ...." Men hlaagt dihulls over de
nanmatiging van het algemeen bestuur en men ziet niet
lust en onderdruAhende albedat de Grondwet die
moefjig heid der Ministeriele Departementen hrachtdadig heeft :paten te keer gaan. De opinerking dezer
gewigtige waarheid , die welligt niet altijd genoeg in

het oog gehouden en toegepast is , kenschetst den voorwander van het Despotismus evenmin als hetgeen de
Schrijver op nicer dan eke plaats bijgebragt heeft omtrent de noodzakelijkheid otn aan de eerste Kamer door
innige verdiensten waardigheid . 4ff le zetlen. Waar die
Kamer krachteloos , . dap. woolt 4e dreg naar 4nArchi4

nous , c'est-a-dire l e'tat de. la pairie seg ilroas , ses
privileges , son influence, je n'apperrois qu'un p )uvoir
nominal constitue par la charte , mais sans racine dints
propriete , les souvenirs , les moeurs , les habitudes
nationales, sans action sur l'esprit pub:ic par le sccret de ses discussions , sans action sur les colleges
e'lectoraux , en un mot je n'y vois qu'une autorite
precaire tirant mute sa force du trone qui la defend
contre l'esprit d'egalite qui la mine et le m9rcellement des proprie'tes qui la tue. N'est ce pas plutOt le
Berme dun puuvoir qu'une puissance reelle en etat de
hitter contre la de'mocratie?
gezegde verdient misschien wel , ook met toepassing op ons Ilijk te worden
overwogen. Wat is de Kamer der Pairs , wanneer men
ze bij Engelands Aristocratie . ; wat is onze eerste Kamer
als men haar bij de Kamer der Pairs vergelijkt
De lof van inantien op wie het Vaderland zich verheft , doet altijd goed aan het Vaderiandsche hart. Dus
ook hetgeen de Schrijver van den (leer G. K. van
Hogendorp getuigt : een man die de oude en nieuwe

geschiedenissen in alle hare bj . zonderheden hende als
een geleerde van beroep , haar beoordeelde als een
wejsgeer en ze ten mate aanwendde als een Staatsman. Hij had sedert de laatste twintig jaren zic4 met
zahen van den lande niet bemoeid , omdat aan
het
beginsel getrouw bleef dat zoo velen , die het eerst met
hem eens waren , naderhand ontrouw werden geen heil
voor .Nederlund zonder Oranje.
De gewone bedenkin
g en zijn ons niet onbekend : dat de Heer an Hogendorp ,

en aanzien van zijne betrekking onder een Souvereinen
Vorst en in een Koningrijk , sointijds misgetast heeft; voor
ware of verineende miskenning sotntijds schadeloosstelling in het gevoel van eigen waarde heeft gezocht ; in de
Grondwet hetgeen hij daarin had gewenscht meet.malen ten onregte gemeend heeft te zien. Het zou
altijd rijkelijk opgewogen worden door zeldzame hoe.

danigheden en groote verdiensten ; verdiensten die

geen regtgeaard Nederlander vergeten of gering schatten
tnoet.
Belangrijk is de aanwijzing van het verschil tusschen de Grondwet van 1814 en die van 1815. Belangrijk vooral ook het Besluit waarin de Schrijver
de handelingen der tweede Kamer in de eerste mend

der tegenwoordige zitting ; het onheusche en onkie.
sche antwoord op de aanspraak van den Koning, de

afwijzing van een wettig verkozen lid , de verdraaijing
van Artikel 177 , de uitbreiding van Artikel 161 tot
vreemdelingen , de indiening van een ontwerp van
Wet door veroordeelden zatnengesteld. , met veront-

waardiging doorloopt. Nog hebben wij- filets- over

het eigenlijke onderwerp der.brochure gezegd. .Zij be.
vat veel hetgeen men niet zou hebben verwacht : on-

derscheiden ook •hierdoor van menigvuldige gesehtif.
ten , die zelfs datgene niet bevatten wat de breed,
spiakige titel belooft.
•
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De Koning der Nederlanden levert aan Europa een Die zwarigheden zijn mede het bewijs hoe gevaarlijk
treffend schouwspel op , dat van een Souverein die I !anger uitstel ware geweest. Heil onzen eerbiedwaarzijne kroon met gandvastigheid tegen oproerlingen ver- digen Vorst dat hij , door den Schepter met waardigdedigt. Deze lofspraak , door vreemdelingen toegebragt , heid te dragen , dagelijks meet het vereenigingspunt van
is welverdiend. Dit schouwspel is treffend ook leer- getrouwe landgenooten en onderdanen wordt ; dat hij
zaam voor andere Vorsten ;. ook heilrijk voor Maatschap- in tijden , wier kenmerk wankelbaarheid• en onzekerpelijke orde en regt. heid is , niettegenstaande kwaadaardig of onverstandig
Het is niet om andere wetten , om andere maatrege- geschreeuw , zich boven de meening van den dag , zelis
len , om andere Ministers ; het is om verandering boven de stemming der Eeuw,, waar het noodig is ,
neen , bet. is om, verbreking ,van het Staatsgebouw te verheft ; dat hij de ware vrijheid , gelijk onze Vaders
doen. Niet om meerdere vrijheid , niet om beperking die hebben gewaardeerd , gelijk ze die dank wisten aan
van. het • Monarchaal gezag, ; om vestiging van het zijn geslacht , tegen dweepzucht , overdrijving , inisvatLiberalisinus , dat zich verloochenen moet wanneer het ting , tegen de gruwelen der losbandigheid beschermt . s!
Koningen anders dan in naam en als • gekroonde amb- Voorwaar , hetgeen men de openbare meening noemt ,
tenaren duldt.
is een onbedriegelijke gids Had de honing haar. ge.
•
Na langdurige toegevendheid , heeft de Koning gevoeld volgd", het ware gedaan met de waardigheid . der kroo
'n,
niet langer toegevend te mogen zijn ; hij heeft zich geda'an met de welvaart van het Volk. Thans, hoe
zkine betrekking heiinnerd als handhaver van de hagcheiijk de strijd moge zijn
, aan•• de overwinning
Grondwet , bovenal als Vorst en Vader van het Neder- behoett niet gewanhoopt te worden . en , welke de loop
landsche Yolk. Europa , met .Engeland aan het hoofd , der. omstandigheden zij gerustheid kan zetelen in het
heeft twintig jaren gestreden tot herstelling van het Vorstelijke en Christelijke hart. Geetie weifeling, geen
wotig gezag door. revolutionair geweld aangerand of terugtred , geen toegevendheid waar toegevendheid
vernietigd. De duur gekochte overwinning zou door doodelijk is : voortzetting van hetgeen tot . ' handhalist. nutteloos worden gemaakt. De Constitutien wier 1 ving der ConstitutiOnele' vrijheid begontien. Bni.bestemming in Frankrijk en in de Nederlanden is ge- gen of wederstaan : een mtddenweg is • er niet. De
weest , door echte vrijheid het Liberalismus voor ahijd
te verbannen , zouden tot vernieuwden triumf dienen
eerier leer , bij welker toepassing alleen het vreesselijkste . geweld tegen de vreesselijkste regeringloosheid behoeflt. Ile verwezenlijking van die leer zal door den
Ko Ding der Nederlanden tegen worden gehouden. Menigvuldige zwarigheden , zwarigheden en gevaren wel-

bedachtzame zin van het Nederlaridiche
ken
den Koning ten waarborg zijn , dat . '
Niilef- . • ..
landsche gedeelte des Rijks de opetriNate'• ineening• dOoi
die beginsels , aan welke hij' met • mialwiligheidgeirottivi
gebleven is , op nieuw zal worden gevormt1. 1 OokjUiclien:
reeds nu velen zijne maatregelen toe , wi e r •

beter dan hunne denkbeelden en leerstellingen'
ligt, zullen hem ontmoeten ; want in de zuidelijke Ge- . Misschien is 'Nederland bestemd) tot 'mil 146-teietke roll,
wetten wordt tie. invloed - van revolutionaire :begin .sels in de naderetide worstelInF van. re rerin lodshei ' en
.
s
•
ni
door ostandigheden
van verschillenden aard begans- wettig gezag.. Missetled zal op nieii*. het Hain viii

tigd ; in noordNede*riand, hebben Zij ingang gevonb 4 •__ve_

.
Oranje het uitgeiezine Werkting • zijn -oin ware , vrijheid.
•Ak
wekent wii ;
'Ilea eervaleit
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kamp ; at sinelden de Nederlanden net geheel Europa I midden te brengen, Betwear de openhartigheid
onvermijdelijke omwentelingen te gemoet , wat nood ? der Regering is niet te misprijzen ; zij heeft in verDe eer van de Dijnastie en van het Volk zal , ten min- scheidene opzigten eene zeer • gunstige werking. Doch
site wat ons betreft , voor ontluistering worden bewaard ; zou hetzelfde doel niet beter op andere wijs worden
en het voorbeeld van een zelfstandigen en waar pligt
bereikt ? In de Gouvernements-Bladen ligt een geschikgebiedt onyerzettelijken Vorst navolgenswaardig ook te middenweg open. Door artikels , voorzien met eene
bij de laatste nakomelingschap zijn.
half officiele kleur kan hetgeen noodig bevonden
wordt aan het Publiek medegedeeld en veel, minder gepast in een officieel stuk , of uiteengezet of
De beoordeelingen van het Besluit van den 8 Januarij zijn in de dagbladen , over het algemeen , niet
gunstig. Dit- is , voor zoo veel de factie-couranten betreft , niet vreemd : deze hebben ook nu weder de onmisbaarheid van krachtiger wetten getoond. Doch verscheidene ook welgezinde Bladen hebben afkeuring aan
den dag gelegd van hetgeen de Koning niet slechts
geregtigd was te doen , maar , zoo het schijnt niet
nalaten mogt.
Het konit ons na herhaalde lezing hunner gedeeltelijk met zorg bearbeidde artikelen voor , dat zij niet
begrepen hebben wat er is gebeurd; en inderdaad , de
zaak is terstond door ongepaste beschouwing , door
vermenging met hetgeen er niet toe behoort , zoo verduisterd , dat , om voor juiste beoordeeling wederom
vaibaar te worden , zij van dat alles ontdaan en tot
oorspronkelijke eenvoudigheid moet worden wedergebragt. Niet de wijs waarop de maatregel is genomen
kan onvoorwaardelijk toegejuicht worden. Welligt ware
het beter geweest geene motieven bij het Besluit te
voegen. Noodzakelijk was die bijvoeging niet. De
Regering stelt zich daardoor te veel aan ongepaste en
ook wel eens aan gepaste aanmerkingen bloot. Officiele
stukken waaruit ieder gevolgen , gunstig voor zijne
meeningen of inzigten , tracht te ontleenen , worden zeer
ligt oorzaak van beklagelijke misvatting ; (liar is ieder
woord hetgeen niet onmisbaar is , meer dan overtollig.

althans aangeduid worden. Eene uitdrukking , voortgesproten uit misvatting of overhaasting , wordt niet
zoo regtstreeks op rekening gesteld van het Gonvernement.
De waarheid dezer algemeene aanmerking blijkt ook
in het onderhavige Besluit. De motieven zouden korter en eenvoudiger kunnen zijn en geven , naar ons
inzien niet duidelijk genoeg te kennen hetgeen de
Regering , blijkens hare handelingen , bedoelt. Het ontslag is eigenlijk niet verleend on dat de ambtenaren
gevoelens hebben geopenbaard strijdig met het stelsel
van 's Konings Regering ; omdat zij den gang , de

inzigten en de beginselen van die Regering niet met
opregtheid en ifver zijn toegedaan
maar op grond
dat zij beginsels aan den dag gelegd hebben , strijdig
met de grondslagen der Staatsregeling ; strijdig met de

Grondwet van dit Rijk. Zulks blijkt reeds eenigermate
uit de bewoordingen , gevoelens in strfjd met de grondslagen eener Regering , welker handhaving zij als ambtenaren behooren te beschermen ; meer nog nit de terugwijzing naar de omstandigheden , die de beraadslagingen over de Begrooting hebben voorafgegaan en
vergezeld : door welke bewoordingen origetwijfeld aan
de voorgenomene verwerping , uit hoofde van grieven
wordt herinnerd. Het blijkt vooral omdat zij welke

altijd en ook nu zich tegen het stelsel van 's Konings

tisschien is. • dit ook in de laatste maanden te weinig
in . het oog- gebouden. De beweegredenen van het Besluit waarbij de • Heer Brugmans is ontslagen hadden,

Regering vijandig gedragen , doch voorgewend hebben
alleen mn 'finantiele bezwaren het Budget te verwerpen , geenszins van hunne posten zijn ontzet. Waarom is de Ileer de Bousies ontslagen. en de beer du

zoo 't schijnt .weg kiinnen b,lijven , of de bewoordin-

Roisin niet ?" NVaaroni vooral , zoo het hier slechts in

gen meer regtstreeks en ondubbelzinnig zijn. Het zij

't algemeen geniis van ijverige pligtbetrachting, zoo
het niet bepaaldelijk dat verderfelijke en valsche be..

ants vergund zelfs ten aanzien der Boodschap van 11
December te bemerken dat, zoo men zich bij eenvou•
digit efenbaring van miskende en ; evenwel onloochenlwe Aeginfolsr,Aa4 lrpaald , de kwaadwilligheid minder
op een. Staatsstuk
gRifgopltgid. *ou_gehad hebben :
'moored mogeltik , voor tegenspra
' atc * be::
WAR
veiligd 'west weigen menigvuldige aanmerkingen in bet

ginsel eener verwerping om grieven gold , een begin
met leden der Twee de' Kamer gemaakt en niet vroe..
ger , of althans te. :gelijker tijd , ontslag aan zoo Vela
andere ambtenaren ..ierleend die, zelfs in de hOOgite
trekkingen eito o n d geenskins met opregtlieid en ijief het -stelsel -der Regering toegedaan te zijn I
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De. verwerping oni grieveri is .ongetwijfeld . de aanleiding van het Besluit. Het eigenbelang der factie
bragt mee dat na den 11 December , die grieven in
de sehaduw werden geplaatst ; maar de zes Leden die
de maatregel treft , hebben dnidelijk genoeg goedkeuring van het stelsel zelf geopenbaard. De Heeren de
Bousies en de Stassart zijn onderteekenaars der bernchte notas geweest. De laatste hoewel de oppositie-bladen thans alleen zijne eerste redevoering verheeft
melden sur la partie materielie des Budgets ,

ho.ud eener belangrijke betrekking nog langer ver•
eenigbaar en de Koning meer dan toegevend en gedul-.
dig zou zijn ; dat hij niet zou durven doen hetgeen het
belang van den Staat vereischt : die berekening heeft
gemist.
Wat beteekent verwerpen om grieven ? Dat men de
tweede Kamer als Alleenheerscheres ; de eerste Kamer
als overtollig ; den Koning alp dienaar en hoofd-ambte-

gedurende dezelfde discnssie op den 19 December eene
tweede rede gehouden , waarin hij op de meest schaamtelooze wijs alle de zoogenaamde grieven verdedigt. De
Heer Luyben zal , gelooven wij , niet ontkennen dat

naar der Nationale Vertegenwoordiging beschouwt. Al..
zoo zou er geene door eene Grondwet getemperde
Monarchic meer bestaan : de Staat ware dan eene thans
nog in zekeren zin Aristocratische Republiek , die door
woeling en omwenteling heen naar Deinocratie regeringloosheid en dwingelandij voeren zou. Die be-

hij tot die Leden behoort , welke in de 6e afdeeling de
notas uitdrukkelijk goedgekeurd doch voorzigtigheidshalve hun naam weggelaten hebben ; hij heeft in alien
gevalle zich beroemd dat , zonder 's Konings Verklaring,

ginsels kunnen niet in overeenstemming met de Grondwet worden gebragt. Door wien ook deze onvereenigbaarheid betwijfeld zij of nog worde betwijfeld , de Koning heeft zich vroeger en op den 11 December dnidelijk

dat is , zonder de nieuwe door die Verklaring veroorzaakte afspraak der oppositie , ook hij bij gel egen held

verklaard, De honing kan die beginsels , daar het de
grondslagen geldt van den Staat , niet onopgemerkt
voorbij laten gain ; in zijn oog , in het oog van elk

van het Budget aangedrongen zou hebben op het herstel der grieven , waarover zich een groot deel der
die .in het Rijk der Nederlanden eene ware , schoon
ingezetenen behlaagt : woorden welker beteekenis en getemperde Monarchic aanschouwt , dragen zij het
kracht wij reeds vroeger aan het licht hebben gebragt. kenmerk van inuiterij.
De overige vier Leden hebben gezwegen ; maar na al

In dit licht moet de maatregel worden geplaatst. Wij
hetgeen voorgevallen was , kon dit stilzwijgen niet stellen op dit oogenblik ter zijde hetgeen de bijzondere
anders dan als goedkeuring der handelingen en ontwer- gunsten betreft. Niet als of de Koning wel zou doen
pen van de factie uitgelegd worden. Het verdient opmer- door aan hen , wier beginsels hij voor het aanwezen van
king , dat die Heeren , naar het schijnt , vooraf eene waar- den Staat verderfelijk acht, bij voortduring gunsten te
schuwing hebben ontvangen ; niet, gelijklasterlijk voorge- verleenen of hen , al hadden zij meer uit onverstand en
geven wordt , om voor de I3egrooting te stemmen ; maar wel gebrek aan karakter dan uit kwaadwilligheid gehandeld ,
om rekenden zij zich in gemoede verpligt die te onder de officieren van zijn Huis te behouden. Maar
verwerpen , den aard hunner beweegredenen te doen ken- tot vereenvoudiging van het geschil , zij het onderzoek
nen. Deze uitnoodiging was billijk. Zoo de Begroo- thans bij het ontslag der ambtenaren bepaald.
ting na de overlegging der inconstitutionele notas
Velen hebben in het Besluit • sporen gezocht eener
niet aangenomen werd , moest de Koning in een zoo kleingeestige wraak die overwonnelingen treft. Nahagchelijk tijdsgewricht v erlangen de eigenlijke oorza- tuurlijkerwijs is die hatelijke uitlegging overal verken diet weigering te vernemen. Het voorbeeld van spreid : doch zij had geen ingang bij weldenkenden
de Heeren du Boisin , Liedel de Well en anderen had. behooren te vinden. Overwonnen is de factie niet.
gemakkelijk gevolgd kunnen worden ; te meer daar Zij is achterwaarts getrokken ; zij maakt zich tot
geene verloochening der grieven , maar enkel bijbren- eenen nog beter overlegden aanval gereed. Het is goed
gen van eenig finantieel bezwaar , waaraan het der edelowedig te zijn ; maar dwaas door onvoorzigtigheid ,
hetgeen men gewonnen mogt hebben , in de waagschaal
oppositie niet ontbrak , wierd vereischt.
Niemand meene , dat hier eenige zweem van edel- te stellen en zich alzoo wissen ondergang te bereiden.
moedigheid aan den dag is gelegd. Men trotseerde Een weinig nadenken toont dat alle denkbeeld van
het Gouvernement , dewijI men toen nog dacht dit wraak ongerijind wezen zou ; en dat de Koning het

van een beginsel niet het treffen van perzich dat openbare miskenning der Constitutie met be- sonen heeft gewild. De Heeren ingenhousz en de la
zonder eenig nadeel te kunnen doen. Men verbeeldde handhaven
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zijn , naar men zegt , bij hunne onderhoo- dunkt ons , reeds wel dat zij die de' oinkeering
der
rigen bemind ; zij gaven aan het Gouvernement geene maatschappelijke orde zouden bewerken , de. b
Wctlnu ! waarom aung en de voorregten der staatsregeling genieten:.
aanleiding tot bijzonderen wrok.
trekt men niet juist hieruit het gevolg , dat er geen
ongerijrnd zou het wezen, hun middeteri awl de hand'
toorn of wrack heeft plaats gehad? Niet op hun per- te blij yen geven , tot: verwezenli 'kin van hun plan:
soon , op hunne handelwijs ward gelet. Uitzonderingen
N'een ! onze wensch is niet dat de. Kollina •
9
setten aan hetgeen noodzakelijkheid en regtvaardigh e id genspraak, met hetgeen ieder vrijgezind Nederlander
in
d.
is , een schijn van hardheid en onbillijkheid bij ; daar- het belang ook der kroon , wensehettik acht de
gcnettom , at had de Koning hen gaarne gespaard , in het:be ,. li~earing zwier voordragten. en% outwe•pen aan de • ate,
lang der zaak zou dit anraadzaam zijn geweest. De tenaren als pligtmatig of betarnelijk opleggen axet.
maatregel is genomen ten aanzien van posters van ver- Dit alleen beantwoorde men : inag de honing auibtrouwen. Ileeft het Gouvernement zijne magt tegen som- tenaren behouden , die gevaarlijk zijn voor den Staat
mike hoofden der oppositie met zeker genoegen ge- en zoo niet , mcreten evenw& leden der' tweed
e Kafue*
brnikt ? Integendeel: waar de. Koning sparen• kon ,
ensortvachdbeilsamnrgtei
heal hij gespaard. In. de Heeren Regters Tren„ Niemand die de grondslagen der Constitutie misteseaux en Taintenier ; in de Heeren ale Gerlache en „ kent , behoort een post van vertrouwen -te bekleeden.”
Fabry Longree , Raadsheeren to Luik , is wijsselijk de 1)eze regel wordt door ons met voile overtuiging-verdepii
nog niet ingevoerde onafzetbaarheid der Regters geeer- digd., als omniabare hoafdregel voor ieder Gouvernement ;
biedigd. De Koning heeft oobluiking bij alle die ambals regel , waarvan de toepassing op alle anibtenaren
te4 gebruikt , in welke ongehoorzaamheid of pligtverop hooge ainbtenaren vooral , welligt • te menigwerf
zuitu 'de rust van den Staat niet omaiddellijk in de waagverzu d en than s ook ditardoor Ace- to meet noodzakelliat
sehaal scheen te kunnen stellen. De Heeren Cuijpers,
geworden is.
Serruijs ,,Verranneman en van den Hove
zijn Burgenieesters ; de Heer de Brouckere was Majoor der SchutHet voorstel van den Baron de Seicus
in ongerijm&
terii , zoo als nu nog de Heer Paschal d'Oniln; de heden zoo rijk dat , indien het bij de is
tweede Kamer
Heer Le Hon is Wethouder van Doornik , en de Heer geen bijval gevonden had , het alleen als toonbeeld , niet
fruipman d'Anecroix Staatsraad in buitengewonen dienst. van onkunde --zoo ver kan de dwaling niet gaan
Toorn gnat met overbaasting gepaard : hier is alles met maar van schaamteloosheid zou moeten worden vermeld:
kalnie bedachtzaamheid geschied , en , wel verre van in
Die propositie vernietigt de onschendbaarheid der,
den maatregel behagen te scheppen , heeft de Koning, gewijsden steunsel. van. iederen Swat ; geeft
aan
hetgeen wij bijna anders zouden hebben gewenscht, zelfs
nieuwe wet eene alle denkbeeld van bestendigheid
aan eenen Graaf de Celles eervol ontslag niet geweigerd. ontverwerpende kracht ; stelt elk;;
handeling van RegtDoor de meest gezochte melding van eenig finantieel
bank en .Geregtslrof Moot: aan de willekeur der Wetgosk
bezwaar hebben zelfs bekende tegenslanders van het vende magt ;. maakt inbreuk. op
de regten, der hroon, ,
Gouvernement zich in veiligheid gesteld. De vergevens- en strijdt in gelijke mate tegen regtsgeleerdheid
GrOndgezindheid van een grootmoedig hart liet zich ieder wet. en gezond - verstand.
voorwendsel , iedere uitvlugt gevalleir, tot inatiging •van
Waartee , ? Oini het . gedrag des :konings t® !mum,
hetgeen door de onistandigheden gebie.adend, vuorgeschrestpllen. in een valsch en alleen daardoor hatelijk
yen werd.
de handhaving der in de tvveede Kanter op ergerlijke
Anibtenaren . volkomen onbekwaam tot rigtige waar , wijs • gehoonde z staardigheid van de regterlijke magt;
netigva.hu,poswrdentlagbhousn- handhaving - der , re gtvaardige
veroordeeling van, sante,
spraak np pensioen. Dit nog hen berooven van eene vers! die onlus
en, hebben voorbereid en gestooktt die
voordeelige ei aangename betrekking ; door velen als bij het minste tee ken van berouw zeker waren van ohwelverdiende straf aangenierkt worden : nit de mihste- verdiende guest ; wier strif door verregaande
oogltxij
aanleiding- is er,, ova bij -dent Koning opzetteligte, bestear, king en toegevendbeid : iir.verzaeht , wier ono
b ony,
fiag te verenderstellen. Wat de vrijheid van -gevoelens
aanranding van de grofidslagen der maatschappi,
betreft ,, het geldt hier niet het verwerpen eener Wet ,
terwij1 zij telkens eene alleen door verwaandheid go.
niet het tegenstreven van het Ministerie ; de Koning evenaarde onkunde verraadt, een verachtelijk karakter
verlangt geene slaafsche afbankelijkheid , geenerlei on- env. inisdadige inzigten bewijst. Moet clan ,
wear tie
voOrwaardelijke goedkeuring , geenerlei terutghouding groote- belangen van den Staat behoorden
te worden be,
van erustige en met waarheid voorgedragene berisping : hartigi , ter aanmoediging van factiezucht
alle gevoej
hij let .op de prediking van beginsels , die hij strijdig van regt en betamelijkheid ter zijde gesteld , de
Nati&
icht niet de Constitutie. Zij die zich waar en op nale Vertegenwoordiging onteerd.. worden door
: helm,
wijs ook , als voorstanders van zoodanige be- laster tegen den nonarch?
ginsels , bekend hebben gemaakt , zijn even daarom onZoodanig voorstel heeft in de afdeelingen de goed-;
esehikt oin , zOolang de Grondwet niet waarvoor Ne- keuring der meerderheid van- 72 leden ontvangen
De
&Amid bewaard -innge hiijven , in een anderen zin uit- regtsgeleerdheid heeft
in Nederlaild_:.altijdider
,w
d.ep
13' __won't, eene- be nag betrekking te hervul- sehaduw van eerlijke Vaderlandsliefde
ebloci,
.. . .,• t.
Waar de Provincials Staten de Grondwet gelijk moet , naar het schijnt , regt en wet verireden
. warden
de; Koning, verstaan ,. kunnen zij' evenmin herkozen ten' dienste vett dweetizachtige muiterij.' *En de.
faetiei
worden in de .Staten-Genecaal. De denkwijs van hen , na zich in. eene Nederiandsche vergadetriag akins ten
diwoncgrieven.,eene iBpwooting:vervieree.n , Icon zelfs niet toon to .hebben- gesteld , zou rneenen , ,niet.
vernieligi ng
nschen , ..kAn alleen. in den Staat hunner van het wettig gezaz . zeif 'te kunnen
i4 op
regeren
over hot
ing
opgenomen
worden.
Het
opgewoiidehe verbeeld r
ik , waa lijk NetkrientachiPVcilk.1 .
-
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naar in hoe ver ?, De factie heeft de overwinning niet

DE IIANDELINGEN EN UITZIGTEN VAN DE FACTIE.

behaald: evenmin is zij overwonnen. De factie heeft
Nu de tweede Kamer hare beraadslagingen hervat ,

den Swat niet vernietigd evenmin is zij ten onder

is het niet ongepast zich te binnen te brengen op welke wijs de factie in de laatste maanden te werk is ge-

gebragt.

gaan ; en hieruit , zoo mogelijk , of te leiden , welke

nisters uit de vijanden van Troon en Volk, geen al-

thans , naar het schijnt , haar voornemens en uitzigten

vermogen der tweede Kamer , geene overgave onzer

zijn.
Welmeenende en argelooze lieden spreken sedert

teederste belangen aan ultra-Catholicismus , Fransehge -zindheid en omwentelingzucht. Het is negatief geluk:
het schip is' nog niet gezonken ; het huis nog niet gevallen ; er is nog leven , er is nog hoop. Ileden out

Zij heeft geen voordeel behaald : evenmin
scliade geleden. Het is waar, geene keuze van Mi-

eenigen tijd veel van de door het Gouvernement behaalde overwinning. Overwinning is er eigenlift niet geweest vermits er geen strijd plaats gehad heeft. De

zich te verblijden , en , zoo het uiterste gevaar een

strijd echter is envermijdelijk geworden. Sedert fang

oogenblikt wijkt , met dankbaarlieid adorn te scheppen :

zijn de toebereidselen gemaakt , en de vijanden der bestaande orde van zaken zoo talrijk en magtig dat of de

niet om zich te verbeelden dat het opengespletene , op
de zee dobberende schip in behoudea haven gebragt

factie of de Staat zal worden vernietigd. Te zatnen

het waggelende huis stevig geworden , de ljder tot ge.

kunnen zij op den duur niet bestaan : het is een tel-

zondheid terug is gekeerd.
1)e Nederlandsche Staat is in een veegen toestand ge-

kens tnet dubbele woede losbarstende krijg: schijnbare
vrede kan enkel stilstand van wapenen zijn ; miildel

weest. De weldenkende verblijde zich nu dat er mo-

om zich op nieuw te versterken. Door zoogenaatnde
concessien stoutmoediger , gerust op eigene kracht , op

gelijkheid van redding bestaat. De stooping der Staatsregeling door de tweede Kamer , wanorde en burger-

de toegevendheid van het Gouvernement , op de mede-

krijg waren voor de deur. Bij des Konings Vorstelijke

werking eener verleide en de onverschilligheid eerier

houding deinsden de a:mstokers achteruit. Maar is die

flaauwhartige bevolking, rekende factie zich sterk

aanhang niet nicer in wezen ? Ileeft hij iets verloren

genoeg , en de tienjarige Begrooting scheen eene gelegenheid zeer geschikt tot ontwikkeling van hare

aan wezenlijke magt ? Is hij tot inkeer gekoiaen ? Is

kracht. Het plan werd beraarnd en de aanval begon :

verdwijning of aan het berouw van factien gelooft , zie
de Geschiedenis van vroegere omwentelingen eens

zijn ecusgeziudheid te niet ? — Die aan de plutselinge

doch de zwakke punten waren versterkt ; in plaats van
zorgeloosheid en vrees , vond men waakzaantheid , be-

Die de factie in Nederland als een drootubeeld be-

daarde en moedige houding. De uitkomst kwain nu

schouwt , berekene de diepte van den afgrond aan weiks
rand wij hebben gestaan. Die L haar eensgezindheiGt

zeer twijfekichtig voor. Men trok terug, ontweck bit
gevecht , getroostte zich het beslissende voordeel thans

betwijfelt , denke slechts na of de handiwijs der op -

nog niet te verkrijgen , nam eene veilige stetting en be-

positie , inzonderheid ook bij de nagenoeg eenparige

sloot naar gunstiger oogenblik te wachten.

aanneiuing der Begrooting , geniis van genteenschappe-

Ziedaar , gelijk meermalen door ons opgemerkt is ,
ziedaar alles wa3rop de gerustheid van menigeen tegen ,

lijke hemming aan den dag heeft gelegd.
Maar , zegt welligt ierniad , waaront indien aij inwordigsteun.G lrsteingw;

derdaal zoo verin3gende is , ham voornemen clot _,ten
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nitvner gelegd ? Waarom ,

inderdaad z66-

kwaadwillig is , niet alle krachten tot verwerping van
het Budget zamengeraapt ? Indien zij die verwerping
niet heeft gewenscht en veeleer , al is het door geveinsde gematigdheid aan het Gouvernetnent te getnoet
is gekomen bewijst dit niet dat zij haar onverinogen
govoelt ?
Voorzeker : de factie , die na 's Konings Missive en
welligt reeds vroeger de aanneming der Begrooting
verlangde als noodzakelijk kwaad , heeft het ongeraden geacht het uiterste te beproeven. her evenwel
doen de vragen zich op , was zij niet sterk genoeg
of niet gereed ? Had zij reeds nu den strijd von
kunnen houden, zoo niet het onverwachte der han-

in de tegenwoonlige

zitting der tweede Kamer drie

tijdperken onderscheidt. Het eerste , van gematigdheid
in en hevigheid buiten de Kamer ; het tweede , van
hevigheid in en buiten dezelve ; het derde , van veto
wonderlijke gematigdheid in de .Kamer en zekere te.
rughouding bij een voornaarn gedeelte der factie.
Het Adres van antwoord hoewel het , onzes inziens , nooit door de eerste Kamer aangenoo nmbeenschhad
heai.
moeten worden , was evenwel niet DV)
den , deszelfs overweging is niet vie) onbetamelijk geweest , als menigeen , naar evenredigheid
van vroegere gebeurtenissen , had verwacht. Bij de
behandeling der zaak van den Heer Br4mans legde

fen had ? Was zij welligt daarorn alleen tot het ui-

de oppositie , schoon zorg dragende haar doel te bereiken , veel bedaardheid en , als het ware , gernoede,
lijkheid aan den dag. De dagbladen , onder den in-

terste buiten staat , dewijl men niet had gerneend dat

vloed of zelfs onder de bevelen diet- zelfde oppositie

het uiterste noodzakelijk zou zijn ? De magt welke haar

volgden het voorbeeld der aanvoerders niet. Voor een
nieuwen storm van verzoekschriften werden geduchte

delwijs van den Koning haar onvoorbereid aangetrof-

nu ontbrak zal die haar ook ontbreken in het vervolg?
Het geheele plan ; hieraan kan niet worden getwijfeld ; scheen in deze zitting tot stand te zullen
worden gebragt. De belofte eener wet op het Onderwijs ; de toegevendheid ten aanzien van oproerstokend geschrijf; de vriendelisike behandeling van hoof-

toebereidselen gemaakt. De stem , de wit van hetgeen men de bevolking en de Natie noetnt , moest
worden gehoord. Men mag het voor sneer dan vvaar ,
schijnlkoudeatgnirkosewt

den der oppositie; de gedurige wijzigingen in de Be-

den honing door journalen en petitien zoodani.g to
ontzetten , dat hij zich gelukkig rekenen mogt de be-

grooting ; de bescherming eener losbandige drukpers

middeling der oppositie in de Kamer , door concessie

door eene krachtelooze wet ; de onmiskenbare , schoon

op concessie te verkrijgen. Derhalve moest de be-

nog ontveinsde , vernietiging van het Collegium Philosophicum ; de gewijzigde verordeningen omtrent het
Fransch ; de opdragt van het geestelijk onderwijs aan
der Ilisschoppen uitsluitende zorg : deze maatregelen
die grootetideels aan de bedreigingen der oppositie

volking als zeer opgewonden voorgesteld worden ; en
dit vooral merke men op ; tevens de tweede Kamer
niet at te onhandelbaar zijn. — Eene merkwaardige
uitzondering is in dit tijdperk de kortstondige zachtmoedigheid en terughouding van de Catholijke_
nalen , inzonderheid van den Courier de la Meuse ,
die bij de Liberate bladen niet onopgernerkt is ge.

toegeschreven werden , deden nieuwe toegevendheid verveachten als het gevolg van voortgezette bedreiging.
De. Koning zou , of reeds vooraf , of althans door de
reTweyfrg van het. Iludje:t worden gedwongen om ziine

bleven. Niet zonder grond kan dit toegeschreven worden aan de
eenen 4uwen kerkvoogd , .zoo men

Ministers te ontslaan ; de oppositie in de Regering te

verhaalt , levendig gewordene hoop , van door zijn in-

verheffen ; het onderwijsprijs to geven ; de Ministeriele

vloed een voordragt te verwerven waarbij bet onderwijs

verantwoordelijkheid 'fie erkennen ; aan het alvermogen
(Jer i tweede Kamer hulde te sbewijzen ; de belangen der
noordelPe Gewesten , overeenkomstig de inzigten van

geheel vrij zou worden gesteld. Het spreekt van zelf
dat in een oogenblik van zoo veel belang , daar het
Gouvernernent , gelijk men waande , zich geheel ie

den overheerschenden .aanhang, aan andere belangen

de armen der Catholijken zou werpen , de .tolken der

,

ten offer te brengen ; in .een woord , aan de factie , ten
koste van den Nederlandschen Swat , van de Godsvrijheid en van het Nederlandsche Volk , waar••
borgen van duurzame heerschappij te .verleenen.
Hetgeen in de handelingen der factie nog duister
nort

.11,Idprt zich bijna geheel op . , zoodra men

,

ultra-Catholijke partij geene vijandigheid , ten minste

geene ouverzoenlijkheid aan den dag behoorden te
Die hoop verdween : ook de hoop dat de Regering
heul en troost bij de oppositie zou zoeken. Voor den..

Graaf de Celles, zou de rot van bemiddelaar

r
aannetnelijk zijn geweest ; men herinnert zich hetgeen
onment zijne overeenkontst met de Heeren Le Hon
en de Brouchere in sommige dagbladen heeft gestaan :

altijd eenigermate ontveinsd. Aan gewapende intervere,
tie had men niet ernstig gedacht. Alles scheen z66

teekenis der laatste zinsnede in 's Konings Aanspraak

de gelegenheid . ontbrak. Nu moest er gewend worden

geleidelijk af te zullen loopen , dat men een kamp.

over een anderen boeg. 9 'De honing schijnt wederI stand te willen bieden , de Koning schijnt vertooning

van zoodanigen aard niet to gemoet had gezien.

, van moed te willen waken. Wel nu ! Thans is

gematigdheid terug is gekeerd : in het eerst alleen,

, het oogenblik daar om vrees niet slechts voor
1 het Volk , mar ook voor ons te verwekken. " Het

bij de Kanter naderhand ook hier en daar buiten

Van dien tijd af begint het tijdperk , waarin men tot

teekenen van verzoekschriften begon nu eerst regt.

dezelve. In een 'twig Nummer hebben wij getoond
an het Gouvernement , de ophoe, bij iederen slap

Hetgeen aan de Liberalen ntoeijelijk was gevallen , viel

positie die overeenkomstig haar beginsels telkens hevi-

aan hun bondgenooten , door geene bedenking langer

ger had moeten zijn , overeenkomstig haar belang telkens

terug gehouden , ligt. De buitensporigheid der dag-

zachter en bandelbaa•der werd. De honing scheen

bladen bleef zich gelijk , en in de tweede Kamer

vast besloten te hebben de crisis af te wachten , en

werd de gematigdheid ter zijde gelegd. Nu werden

ook van zijn kant het uiterste te beproeven. Derhalve,

de voorstellen van de Ileeren de Secus en Barikeleinj
ingeleverd ; naauwelijks wilde men het Budjet over-

de crisis moest voorgekomen en uitgesteld worden.

wegen ; de beruchte notas werden overgelegd , en
de waardigheid der Kamer door de oppositie met

gende geweest. Wordt de Begrooting erworpen , wat
dan ? De honing verklaart stellig geen
transitoire

voeten getreden in de ergerlijke discussie over Fon-

Wet of verdere bezuiniging voor te zullen dragen •

tan. Omtrent de uitkomst was men gerust. hinters de

wat dus te verwachten behalve een maatregel buiten

Koning zou genoodzaakt wezen te buigen. Weigering

de Constitutie , een zoogenaauid comp-die'tat?

van fondsen ; dan , of geldgebrek of opstand. Ilet zou

ning wil den regeringsvonn hand haven als getemperde

gentakkelijk zijn voortdurende hefting der belastingen
als inbreuk op de Constitutie te doen gelden; gemakkelijk-

Monarchie , niet meer genegen zich dwang te laten
!..;evallen : hoe moet hij voorwaardelijke aanneming van

alsdan bij de opgeruide bevolking gewapenden weder-

ale Begrooting , volstrekte weigering van fondsen be-

stand te bewerken. llulp van het meerendeel van
geestelijkheid en adel , en daardoor van het groltste

schouwen ? Zoo er maatregelen van ernstigen aard

deel der bevolking ; oogluiking , welligt medewerking

Constitutie geschorst ; de drukkerijen gesloten ; de hoof-

De berekeningen zijn , waarschijnlijk , nagenoeg de vol-

De ho-

worden genotnen , hoe dan ? Zoo eens in Beigie de

van soniinige atubtenaren kon worden verwaeht : en ,

den der oppositie , die in de schatting van den Vorst

wat bast militaire magt , wanneer deze grootendeels

muitelingen zijn , in hechtenis wierden genet ; zoo de

met 4e beginsels der ingezetenen ingenomen is , voor-

wetten toegepast en de eerste oproerige bewegingen your-

wanneer de ntindere standen in beweging kunnen

beeldig wierden gestraft : wat zou het einde , wat zou

al

worden gebragt ?

ons lot kunnen wezen ? • Of, zoo deze krachtda-

Maar ' ziet ! de berekeningen . van het Gouvernement

dige beteugeling , ook waar het rebellie geldt minder'

waren zoo bekrompen niet als men had verondersteld.

overeenkomt met het karakter van onzen zachtaardigen,

Het bleek weldra dat de Koning , ondersteund door
eene grootendeels welgezinde bevolking , geschraagd

voortdurende heffing der bestaande belasting gebiedt ?

en vergevensgezinden Vorst , wat , zoo hij eenvoudig

door d6 bijna eenstemniige medewerking van het Noor-

Gaat de betaling voort , dan is al ons pogen nntteloos ;

den', met de gezindheden der vreenide Mogendheden bekend , den strijd tegen eene Landbedervende

wordt voorwerp van spotternij ; verineerdert de zedelijke kracht van het Gouvernenient ; neeint onzen invloed.

factie ondernemen en voortzetten zou met dien moed en
die volharding, welke vruchten zijn van een goed geweten ,

ten tot weigering aangezet worden. , velerlel

van pligtgevoel , van vertrouwen op de liefde en het ge-

takken van nijverheid. bloeijen ; de handel gaat ge-

zond verstand eener nog niet overal of opgeruide

voor geruimen tijd weg. Dus , de ingezetenen ,

of zorgeloos geblevene .bevolking , bovenal van on-

deeltelUk door het verval der noordelijke havetts ,vooruit ; de eerbied en- . liefde voor den Koning , zijn..

wrikbaar vertrouwen op God. Zoo ver had men , zoo

nog niet genoeg ondennijnd. Schoon wij in de laat-

't schijnt , niet vooruitgezien. Men had zich de be

ste inaanden van , den publieken geest grootendeel
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mePx:er zijn geworden , men lieeft niet aan de mogeIijkheid van burger-oorlog gedacht ; en zou de welvaart , die grootendeels aan vrede en rust en ook aan

hetzij omdat waar openItik tegen de Staatsregeling zamengezworen wordt , ook .het heulen met buitenlanders
geene bevreemding verwekt. Aileen de ultra-Libera-

maatregelen van het Gouvernement toegeschreven wordt

le bladen hebben de zaak op hoogen toon ontkend : te-

zoo ligt in de waagschaal worden gesteld

gen hen was de beschuldiging niet gerigt. Zij wachtea

Evenwel indien het Koningrijk der Nederlanden op
zich zelve stond , en geene naburen of bondgenooten
had , dan zou , dit snag als zeer waarschijniiik worden
gesteld , de factie voorwaarts zijn gegaan. Doch zoo

naar den val van het Ministerie Polignac.
De slotsoni der berekeningen was : wij zouden bet

werd verder overlegd , het gelukte een algerneenen op-

ver kunnen brengen ; maar , zoo de Koning met stand-

stand te bewerken : zoo vreemde tusschenkomst die

vastigheid het stelsel volgt hetwelk bij nu aangenomeet

onlusten bedwingt , hoe ligt zullen wij eensklaps de
vruchten onzer inspanning verliezen De Mogendheden ,

heeft , schieten onze krachten te kort. Te onberuld

Welke het Rijk als verdedigingstnuur _minder nog tegen

vertrouwen op de voortduring van hetgeen vroeger plaats

Frankrijk dan tegen den franschen geest hebben opgerigt ;

gehad heeft , is de oorzaak van overijling geweest: de

die soortgelijke woelingen , als gevaarluk voor hun

Koning doorziet ons , en de Nederlandsche bevolking

eigen bestaan gewapenderhand onderdrukten , en zoo veel
belang stellen in de algemeene rust , zullen den voortgang van den revolutionairen geest niet met onverschilligheid aanschouwen. Rusland , Oostenrijk en Engeland
zullen niet partij voor ons trekken : Pruissen is nabij en
Luxemburg heeft Pruissische bezetting. Uit Frankrijk zou
in andere omstandigheden bijstand kunnen worden verwacht thans is ook aan die ziejde geen uitzigt. Het Ministerie wil den Liberaal , zijn gezworen vi sjand , niet hel-

pen , en het kan geene huip verieenen aan de ultra-Catholtiken ; zoowel omdat zij Lihoralen zijn geworden , als
ook mn dat de belangstelling in het behoud' van wettig
gezag de belangstelling in het ultra-Catholicistnus wet ,

is ontwaakt. Geen nood evenwel. Zoo wij de crisis
ontwijken , is alles gered. De toestand van dit
en van Europa is van dien aard dat onze uitzigten
dagelijks voordeeliger moeten worden ; en zoo het Gottvernement ons nu , schoon met moeite en niet zonder
buitenlandsche hull) ten onder zou brengen weldra
zullen wij onoverwinnelijk zijn.
Alle reden tot krachtdadige beteugeling moest weggenomen worden ; en daarvoor was zelfs het tienjarig Budget,
bij de onmogelijkheid eener transitoire Wet , geen te hooge
kelosmat.Mnzgvewl:dit,abhore prijs• Van' diar het Comite-Generaal ; het op den acb-

vervolging van hoog verraad bij de regterlijke magt , dit

tergrond plaatsen van de grieven , zoo veel dit zondet

behoort bekend te worden gentaakt : men zegt , dat hoof-

at te zeer ontmaskerend e inconsequentie plaats hebbefl
den der ultra-Catholijke partij zich vrij regtstreeks kon. Van &fir de aanzienlijke meerderheid , waarmede
bij het Fransche Ministerie hebben vervoegd om

deWet op de uitgaven aangenonen werd ; de bijna eenpa•tevrniho,znverptdaki
rige
aanneming van de provisoire Wet; •
meordere ontaig-

Belgie eene meer ernstige gedaante verkregen , zoo tigheid in die journalen , welke in de geheimenissen der
bet onverhoopt tot dadelijkheden kwam , de opstandelin- bovendrOvende partij bijzonder ingewijd zijn. Van (144
gen
,

in zoodanig onverhoopt geval , zich met buitenland-

dat spoedig het indienen van verzoekschriften welligt gesche bescherming zouden mogen vleijen. Deze belangrijke heel opgehouden zal hebben , en het GouverneMent in

onastandigheid onlangs in een doorgaans wel onder-

de eerste maanden misschiengeen daden van openlp
rigs bind geopenbaard , heeft weinig indruk gemaakt geweld heeft te duchten. De factie zal evenwel

geene

kettij omdat men , tegen dagelijksche
ook

bet

leugens gehard , rust laten aan het wettig gezag ; haar magt neetat de.

Ware zoodra het buitengewoon is , betwijfelt,

gelijks toe ; haar bedoelingen veranderen niet.

Gedrukt bij A. P. DE SWART , to 'a Oravoubago.
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Woensdag den 1.0den February.
He t Rijk , in het lot van een groot deel van Vorst , stelt deszelfs weldaden voor als het gevolg van
Europa medegesleept , snelt hagchelijke omstandighe- regtmatigen dwang en heeft zich geplaatst aan het
den te gemoet. Wiaar ligt de steun des Konings tot hoofd der Liberale partij. Waartoe ? Om te heerschen :
behoud van Constitutie en Staat ? in de handhaving hetzij door , hetzij zonder de Constitutie ; hetzij in den
der Godsdienstvrijheid , der Monarchie en der eigen- Staat , hetzij na vernietiging van den Staat ; hetzij
over en door den Monarch , hetzij niettegenstaande of
zonder den Monarch. Uitsluitende heerschappij is het
doel. Het 'voortstreven kan door geene dankbaarheid

aardigheid van het Nederlandsche Volk.

Handhaving van Godsdienstvrijheid. De Koning
zorgt dat alle
Godsdienstige gezindheden zich houden binnen de palen van gehoorzaamheid aan de wetten van den Staat :

dus luidt Artikel 196 der Grondwet ,

Hij

of liefde , ook niet voor den besten der Koningen , worden tegengehouden : thans. vooral niet , nu zich de

neemt dus alle geoorloofde middelen te baat , op- schoonste uitzigten aan alle zijden hebben geopend.

dat niet eene partij rnisbruikende den naatn en de De Koning toone den Catholijken in alles onpartijdigc
krachten eener Godsdienstige gezindheid , eene over- zorg doch zonder wezenlijke handhaving der Godsmagt verkrijge waardoor het voor den Vorst weldra dienstvrijheid , dit wenschten wij te doers gevoelen
oninogelijk zou worden aan den hem opgelegden pligt gaat het Rijk der Nederlanden te grond. Zonder die
te voldoen. De Koning ga met onpartijdigheid voort handhaving door het Gouvernement , zullen de bedreig'Catholijken en Catholijke Kerk met gunstbewijzen te de Gezindheden eenmaal zelve dat gene mdeten doen
overladen , doch ontveinze zich niet dat helaas ! vooral waartoe de Regering inagteloos is. Noord-Nederland
tegenwoordig , in die .Kerk menig doodvijand is van wenscht verdraagzaamheid zelts , zoo lang het mogelijk
Hervorming en Hervormde Dijnastie ; en dat die dood- is , jegens de onverdraagzaamheid te betrachten. Het
vijandschap , en in dit Rijk en in andere Landen , nit verlangt met alien , met , inede-Christenen vooral ; in
zeer gevaarlijke handelingen blijkt, Een Concordaat , ware broederliefde te leven. 'Lich de Hervorming te
, wel uit eigene beweging geslotcn ; Risschoppelijke laten ontrukken , hiertoe is het vrije en Godsdienstige
zetels , in de zuideNke Gewesten reeds gesticht en Nederland niet gereed. Onze eenige troost , in leven
stellig toegezegd voor het Noorden ; de behoeftige

ge

-

en in sterven ligt in ons Christelijk geloof : dns niet

meenten begiftigd ; de min ruitn bedeelde Priesters ver- in eene Hervorming aan ongeloof verwant ; maar in de
zorgd ; het Collegium Philosophicurn gesloten ; het on- Hervorming op het Evangelie gegrond ; in de flervorderrigt aan geestelijken buiten toezigt der Regering ming gelijk zij de grondslag is geweest van het aangesteld ; een afzonderlijk .Departement your de zaken wezen , den voorspoed en den roem der voormalige
der Roomsch-Catholijke Kerk ; een ontwerp van Wet ,

Republiek.
waardoor de geestelijkheid in Belgie het lager en
Handhaving der Monarchie.. Vrienden van ware
middelbaar onderwijs bemagtigt: wat hebben die con- vrijheid behoeven zich over onze bedoelingen niet te

.

cessien gebaat ? Een groot gedeelte ; zoo gaarne ontrusten ; niemand kan haar meer beminnen dan
wenschten wt.' nog uitzonderiugen te maken ; een groot doch vrijheid veronderstelt gehoorzaamheid_ aan ,wettige
gedeelte der geestelijkheid stooks het indienen van inagt, eerbied voor hetgeen bestaat. Zonrier het

verzoekschriften aan , maakt inisbruik zelfs van den hoofdige gezag , lioeksteen van het maatschappeliik
kansei otn uit te varen tegen de handelingen van haar' bouw kan ook de Constitutie niet warden

een-
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Haar behoud s one wow)) ; . ..en vrijheid maar door
genoegzame wetten tegen lostatidigbeid beschermd , onze lens: loch , zoodra men uit die Grondwet den Koning wegredeneert en haar met begrippen vereenigt
tegen wier invloed zij een bolwerk opleveren moest
achten wij ons verpligt , als onderdanen en als beminnaars van het Vaderland verpligt , dit eene muitzucht te noemen die aan banden moet worden gelegd.
ire Regering houde echter vrijheid van spreken en
handelen in stand ; waardeere en begunstige opposi,
tie welke zonder aanval op de hoofdbeginsels der Constitntie , zich in de Staten-Generaal , overeenkomstig
het doel der instelling , door vrijmoedig onderzoek of
eerbiedige voordragt van wetten onderscheidt. Doch
vrijheid en Liberalismus , verschillen als goed en kwaad.
Velen zijn alleen voor ultra-Liberalen bevreesd. Hoe
bedriegen zij zich ! Eeti gematigd Liberalismus is
de gedeetteltike ontwikkeling van een valsch beginsel
hetwelk , bij de eerste gelegenheid , zich verder en geheel ontwikkelen zal. En die ontwikkeling is ondermijning en slooping tan den Staat ; beurtelingsehe regering van tijranniserende partijen ; eindelijk , in plaats
van eenhoofdig gezag eenhoofdig geweld. Elke toegevendheid aan het Liberalismus , dat is , aan theorien ,
welke , zonder achting voor hestaande instellingen en
verkiegene regten , zich als standaard der regeringsvormen beschouwen , elke toegevendheid aan die leer
is altijd bij de uitkontst verderfelijk voor iederen Troon ,
voor leder wettig gezag. Het is toegevendheid ten
.aanzien van een vijand , wiens haat dooddijk , wiens
aanval onophoudelijk is , wiens magt bijna onwedeistaanbaar is geivorden , wiens overwinning door geene maiiging of genade worclt verzacht. Heilrijke ioekeiend, •
heia- voonvaar ; de Litieralen worden te vrete gesteld :
getuige rrankrijk in de revolutie., getuige in de twee
Iaatste,jaren het gedrag der factie aldaar en bij - ons.
Voriten wilt gdj met overtreding ewer pligten, jegens uw
ambte- naien der teuttelinis boirelldrijve. nde factien
zijn? Welaan, zoo wordt geene verdediging:me'er,vereisctii.
Vele tiberalen voor de geestelijkheid beducht, zouden tot betettgeling deizelve hun nieitew. erkini aan den
Koning niet ontzeggen. Hoe ! wie geeft bun' 'het regt
deit uitra-Catholiffic de Idepassing te
i van di et'as grondslag van het Staatsregt heinethi;ok:
geen
•
vei•helfen. Voorzeker zijn wij , ten aanzien der geesteiijih iid ver of vati -gerust ; maar onze vieei Ottttat
. g der overmagt
biivenal nit de berekeni n
-doOr
.den iuvloed der nberale begrippen
,

_

De overheliing tot eene leer die alle maatschappijen
om die te veredelen , ontbindt , is een verschijnsel hetgeen noch in ons Rijk , noch in het overige Constitutionele Europa moet voorbij gezien of gering worden geschat. Niet hierin alleen dat de geestelijkheid
bij ons zich thans bedient van eene kracht , waarmede
men , gelijk gebleken is , Troonen verbrijzelen kan : in
het bestaan en vermeerderen van die kracht , in het
veldwinnen d3r beginsels , door welke zij wordt gevormd en versterkt , difir ligt het gevaar hetwelk thans
de Regeringen onder de oogen moeten zien , niet otn
het te trotseren maar om het met bedaardheid , ernst en
cooed tegen te gaan. Verwarring van ingebeelde en
wezenlijke vrijheid is de ziekte der Eeuw ; en het is
moeijelijk zelfs voor de Gouvernementen zich van datgene te onthouden , wat bij het algemeene der kwaal
hun als voortreffelijkheid toegerekend wordt.

Handhaving der eigenaardigheid van het Nederlandsae Volk. In de tegenwoordige onlusten mengt zich
ook het onderscheid van Nationaliteit : niet tusschen
Noorden en Zuiden ; want in verscheidene zuidelijke
Gewesten komt het Volk met ons overeen niet tusschen Holland en Belgie; want Belgische Nationaliteit
is er niet : tusschen Nederland en Frankrijk bestaat
het verschil. De fransche geest heeft zich van de
hooge standen in Belgie mz..,ester gemaakt ; zij zijn hetgeen wij door de overheersching hadden kunnen worden , zoo Nationaal geioel ons niet voor die verbastering
had bewaard. Franschgezindheid heeft nooit gunstigen
invloed op Nederland geoefend : onze Geschiedenis,
Letterkunde en Volkskarakter kan er van getuigen.
- f , bikeloof en
Thans brengt die gezindheid ongeloo
omwenteiing mee en bereidt een nieuwe heerschappij ,
-kvijk, rem minsie voor franseheIretikzoo niet voor Frana
wijs en gevoelens. Deze storm worde in Nederland
gestuit. Aan niemand dringe men eerie onbekende
spraak of eene verachte moedertaal op ; maar het Rijk
is een Nederlandsche Staat dit vergete men niet. ,Zonder hehoud van de eigenaardigheid der Nederlandsehe
bevolking, mist het Rijk alle innerlijkekracht , de
Troon alien wezentijken steno , de Nat- ,ie haar afzoncierlijk bestaan. Zelfstandigheid is de eerste voorwaarde,
om onafhankelijk te zijn :- door navolging en gelijkvormigheid 'is de weg gebaatid tot onderwerping.
Hoe moeijelijk is de toestand in welken, de Koning
,
•
wei n ig
bemoedtgend AS somtijds liet
zich. bevm ; hoe mug
verseget ! , Ten prooi aan dagelijksche miskenning - en
tot verdediging gedwongeu tegen
rerselizing'wordt

een aanhang die zich waar hij vrijgelaten wordt meer
en meer wederspannig aan Protestantsche Dijnastien
betoont; tegen een leer , die de ontzenuwing van Koninklijke inagt en van Monarchale Constitutien bedoelt ; en tegen een buitenlandschen geest , die Nederland en het Huis van Oranje tot onwaardige afhankelijkheid vernederen zou. En deze drie magtige vijanden
zijn in Bondgenootschap getreden ; en , ondersteund door
hetgeen in andere landen gebeurt , bijgestaan door de
bijzondere: gebreken en neigingen onzer Eeuw , grootendeels meester van het Zuiden , onophoudelijk vooruitstrevende in het No9rden ; trachten zij naar het verderf
van de Ilervorming , van den Staat , van den Nederland
schen geest en van het Stamhuis dat ons regeert.

Onverzettelijkheid des Konings wordt volstrekt vereischt : door heginsels alleen kan de Staat worden gered. Doch teat zou onverzettelijkheid baten , indien de
Koning overal tegenkanting vond ; indien ooit , het
Vaderland worde voor dat onheil behoed ! een groot
deel van Nederland even als de heethoofden in Belgie
dacht. 1)e waarheid in het Licht te stellen , aan to
prijzen, te verdedigeii , tc verbreiden , is tegenwoordig
voor de Regeringen een tot zelfbehoud noodzakelijke
pligt. Het Nederlandsche Volk , waardoor wij geenszins de lagere klassen verstaan moet "oplettend gemaakt op hetgeen gebeurt , en aan miskende beginsels
herinnerd worden. Verscheid
ene oorzaken brengen hier
onverschilligheid of flaauwheid ten aanzien der algemeene belangen te weep ; velen hebben geenerlei begrip aangaande den waren toestand van het Land ,
en onderzoeken niet of oude en eerwaardige narnen
nieuwmodische en gevaarlijke denkbeelden verbergen.
Daarentegen zijn wij, meer welligt dan andere Volken
geschikt voor kalrne redenerino.t. en vastwortelende overtuiging ; en spreekt men bij ons door de reden tot het
gevoel , er kan nog een geestdritt ontstaan die beter
en duurzamer vruchten dan die eener kunstmatige opgewondenheid draagt. Leer groote gevaren dreigen den
Staat van nabij : de Koning vinde moed in zijn eigen
hart en in het vertrouwen op hooger hulp. De ondersteuning zal hem niet ontbreken , als hij zich verlaat op den Godvreezenden , bedaarden en Vaderlandschen geest van het inderdaad vrijgezinde Nederlandsche
Volk ; zonder evenwel te vergeten dat die Nationale
geest opwekking en vooral nu gestadige inlichting en
voorzigtige leiding behoeft,
,

De Boodschap van den 11 December heeft getoond
dat de Koning zich op de hoogte der ornstandigheden
heeft geplaatst. Daar treedt hij op als handhaver van
Godsdienstvrijheid tegen elke onverdraagzatne Kerkleer ;
van eene door de Constitutie getemperde Monarchie tegen onverstand, overdrijving en kwade trouw ; het geheele stuk ademt Nederlandschen zin. IIij heeft toen
de publieke meening niet gevolgd , maar geleid ; en
zal dit ook in het vervolg meermalen moeten doen. Niet
dat het persoonlijk gevoelen van den Monarch de rigtsneer zijner handelingen moet zijn ; maar in een tijd
waarin minder dan ooit in de meeningen van den dag
eenig steunsel aangetroffen wordt , moet en het gevoelen
van anderen en 's Konings eigen gevoelen worden
getoetst en onderworpen aan die onveranderlijke beginsels
welke hij thans vooral . niet zou verlaten zonder zich
zelven , en den Staat , en meer nog dan dezen Staat , in
onherstelbare onheilen te storten.
De vastheid van den persoonlijken wil des Monarchs
met , ter handhaving namelijk van die onveranderlijke
beginsels , in dezen revolutionairen tijd de vastheid
van aloude instellingen en van diepgewortelde Yolksbegrippen vervangen. Moedig voortgegaan op den te
Tegt gekozen weg. 1)e gansche Historie tot in
onze , tot in de laatste dagen toe is borg dat
elk ander pad leiden zou naar het verderf. Het was
4e kunstgreep der revolutionairen , sonitijds ook het
natuurlijke gevolg der algemeenwording van verkeerde
begrippen , de Koningen aan het hoofd van omwentelingen te stellen , waarvan zij spoedig de slagtoffers
zijn gew orden ; het wettig gezag te vernietigen door
hen aan wie het toebetrouwd is ; de Monarchie te
sloopen met medewerking van den Monarch. Dit uitzigt is in de Nederlanden weg.

Het Besluit onarent de betrekkingen tusschen de Ministers en de Staten-Generaal , zal waarschijnlijk geene
belangrijke gevolgen hebben. De verloochening ware
voor de schitterende redenaars te groot. De Gazelle
des Pays Bas van 31 Januarij , in een ,welgeschreven
artikel zegt niet reden si cet arre'te' etait mal compris , it resterait sans doute sans re'sultat.
Minthr
gegrond is hetgeen volgt : La sagesse , la mode'rattate
-

et le patriotisme des membres des Etats-Ge'ne'ram.
nous garantissent que jarnais it ne lour sera virinewent offert une occasion d'agir dans finteret du par.
Dit ging nog aan , zoo de rede was van de Kanter ,
de Karners , de Staten Generaal in 't algemeen ; ten
aanzien van de leden der Staten-Generaal is het of
zeer ongepaste ironie of eene het Gouvernement onwaardige vleijerij.
De voornatne bedenkingen tegen dit Besluit zijn : de
Staatsraad is niet gehoord ; de Ministers behoorden meer
in de openbare Vergaderingen tegenwoordig te zijn ; er
is geen uitweg geopend voor de petitien.
Het hooren van den Raad van State komt ook ons
wenschelijk voor. Doch waar is in deze de overtreding
van art. 73 der Grondwet ? Eene Instructie des Konings
aan zijne Ministers kan niet begrepen worden onzer
de we/ten en bevelen , aan wier hoofd melding wordt
gemaaht dal de Ruud deswegens gehoord is.
Zoodanige
lnstructie hehoort welligt evenmin tot de al etneene twatregelen van inwendig bestuur van den Staat ,
emtrent
welke het ter overweging brengen by den Road voorgeschreven is. Hoe weet men dat de Raad van State
niet is gehoord ?

-
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De - gestadige tegenwoordigheid- van .de Ministers Aen waardigen regtsgeleerden de Se'cus
schrijft ten
wordt althans in de tweede Kamer vereischt : Diet slechts aanzien der Confederation Nationale , of liever . der
om door • gepaste inlichting verwarde beraadslaging te Assbciation Catkolire , die ,
naar lerlands aantnoedivenniiden of te bekorten ; vooral oni het Gouvernement }fiend voorbeeld , in Belgie worth opgerigt. Les resaltatv
te verdedigen , de grondslagen van het Staatsgebouw de ce projet , gelijk
•
•
het door hem is gewijzigd
, seraient
tegen onbesuisden of listigen aanvalte beschermen que tons les elemens democratignes de noire organisation
en , gelijk in Engeland en Frankrijk , de kern sociale se seraient peu a peu combines et agences de
der Koningsgezinden en de schrik der revolutionai- maniere a ne plus formerqu'un seal tout compact
ren te zijn. Dit is geene gemakkelijke bij• et indissoluble , qui n'aurait qu'un seul et unique but
de tegenwoordige inrigting van het Bestuur eene bijna celui dii triomphe complet de nos institutions populaionuitvoerlijke taak. Evenwel de behoefte wordt dage- res.
Menigeen lageht veelligt ma zoodanig plan.
Mks meer gevoeld , en door zoo weinig gebruik te Deelgenooten deer blijgeestige zorgeloosheid te zijn valt
waken van de Tribune , door het voorregt der artikelen ons Diet; to beurt. Schoon opruijing van zoo verregaan91 en 106 van de Grondwet te iniskennen , berooft den aard , zoo lang regtvaardigheid en Diet willekeur de
de Regering zich vrijwillig van een zeer krachtig mid- toepassing der wetten bestuurt , overeenkomstig het
del om invloed op de publieke meening te verkrijgen. Straf-Wetboek niet onvervolgd of ongestraft kan orLaat ons hopen dat spoedig van Regeringswege eene den gelaten, is het twijfelachtig of de muitzucht na
n
meer opzettelijke
verdedigi g der beginsels van ons Staats- zoo lang voortgewoeld te hebben , kan worden bed wonregt , gen,* zij den 11 December zijn herinnerd , ook gen. Duidelijker is , dat zoo aan het oproet onder de
in de tweede Kamer op den duur plaats hebben zal. Het velerlei vormen in welke het zich vertoont geen krachtionderhavige Besluit is welligt meer voorbode dan beletsel. ger wederstand dan tot nu toe kan worden geboden , wij in
(geen uitweg is aan de verzoekschriften geopend. De de bestaande instellingen geene voldoende waarborgen
Gazette des Pays-Bas zegt : nous ignorons si S. ne hebben der voortduring van het Rijk dan wordt het
jugera pas convenable de modifier l'interdiction que prospoedig door burgeroorlog verscheurd of valt spoedig
nonce a eet dgard.l'arrete - du 20 Juin 1820; mats uit een ; Belgie wordt door den Franschen revolutie 7
nous le demandons que signifie le renvoi des palstroom op nieuw medegesleept. Moge noord-Necler(ions aux ministres a Wat dit beteekent ? Zeer veel: land , aan vroegere ornwenteling gedachtig , alsnog
zoodra men het inisbruik der petitien ,
het beginsel door beginsels van vrijheid , orde en regt in veiligheid
en het doelvan zoodanige verzending overweegt. worden gesteld tegen die menigvuldige onheilen wearDaargelaten dit alles , zoo beteekent het althans
dat bij
•
voor
de
zuidelijke
•
Gewesten , zoo het somtijds
•
schijnt
de Staten - Generaal verzoekschriften het voorwerp niet meer kunnen worden behoed.
eener afzonderlijke overweging mogen zijn. Onlangs
is dit in twijfel get•okken op g•onden die nog niet
zijn wederlegd ; en , daar geen dertienjarig misverstand
De toon der Parijsche dagbladen zou nu en dan doen
h vermag , zoo houden
lets tegen de Constitutie zee
wij ons overtuigd dat de Koning in oogenblikken wei- veronderstellen , dat de Koning van Frankrijk ernstig
nig voor kalme en onpartijdige beschonwingen geschikt , bedacht is op eene verandering van Ministers en wet
ten minste geen voet geven zal aan hetgeen zeer naar van zoodanigen aard dat op nieuw , even als na' de vetwijdering van den Heer de Villgle , het noodlottige stelsel
een dwaalbegrip *gelijkt.
van concession aangewend zou worden. De Staat, is ook
daar in een toestan -d die ongetwijfeld zeer bedenkelijk
doch Frankrijk kan evenwin als Nederland fangs diem'
met sehijnt dat zij die op het Collegium Philosophi- weg worden gered. Omdat de land magtig is , be-.
cam hebben gestudeerd , geenszins in de Bisschoppelij- hoort de toegang hem niet gemakkelijk te worden geke Seininarien toegelaten worden. Men zorgt tevens inaakt ; ten • -wate men tot overgave 'op genade of On- how 1460 - een fia"4“3- "taut- van- 1"P "extelaten ;
geffade leadult. Zoo de prod . die: . met het Miniatarie-limns wich van • stellige weigering te onthouden ; om Martignac op eene zoo leerzame wijs is mislukt
hun zooveel doenlijk , reden te tenemen tot na- thans weder te baat wierd genomen , de Koning zou
drukkelijk beklag , en aan bet Gouvernement de aan- Waarschijnlijk niet in de mogelijkheid zijn .oin • ook
leading tot nadrukkelijke voorziening. Beklagenswaar- dezen inisslag te herstellen. Men behoort •niet otit
dig - ware hUn lot indien het Diet onafscheidelijk was korte verademing een langzamen , maar zekeren en.
van de eer van een Gouvernement , op welks herhaal- sChandeliiken dood te verkiezen aan doodsgevaar met
de en openlijke beloften zij hebben vertrouwd. Zoo aan behoud .van -eer , met uitzigt op glansrijke overwitining
.
die beloften niet gestand kan worden gedaan danis en op duurzame rust.
bet Gouvernement , en billijkerwijs en • in het belang
at Nederland betreft , zou die verandering.
zijner eigene zedelijke kracht , van ziju
,
indien
het wenschelijk : de factie door Frankrijk gevoed
zou
dus genoeind clue worden , zedelijk crediet , tot voort- nieuwe krachten verkrijgen. De overweging der O..
uirende bescherming en zeer onbekrompene schadeloos- volgen welke dit in de tegenwoordige oniStan -dighodeir
- stetting verpligt. . zou kunnen hebben , is een draugreden te meet an
naar die Nederlandsche zelfstandigheid te trachten ,
wake tegen den invloed van buitenlandsche woelingen
De Heer de Potter , verdienstelijke protege van in veilighert stelt.
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Welk een onderscheid tusschen nu en weinige
maanden of weken geleden ! De Vergadering der tweede
Kamer weergalmde van klagten en bezwaren ; de redenaars

February.

De Verklaring van 11 Deeember is een uitmuntend
begin; niets meer dan een begin. Zij heeft den
onruststokenden aanhang in haar vaart gestuit. Thans
moet, naar ons inzien , het doel der Regering zijn , (lien

gaven zich toe in beschrijvingen der gruwelijke tijrannij
van het zoogenaamd Ministerie ; de wil der Natie deed

magtigen aanhang tot betamelijke ondergeschiktheid te

zich In dagbladen en petitien hooren ; de dag der vrij-

rug te brengen en , door de opwekking van Godsdienstig

held zeide men , was daar ; en het zou niet moeijelijk

gevoel, Vaderlandsliefde en pligtbesef, waarborgen te ver-

zijn den Koning tot gehoorzaamheid aan de publieke
meening , die Beheerseheres der wereld , te dwingen ,

krijgen , door welke de Staat, tegen miskenning van des-

zoo de Vorst niet bij tijds nog begreep slechts de eerste

tionalen voorspoed en Nationalen roern. De berei-

onder zijns gelijken te zijn , het Opperhoofd of de eerste

king van dit doel kan , overeenkomstig de Constitu-

Staatsdienaar van het Gerneenebest.
nu ! In de tweede Karner geene
En wat zien

tie , gedeeltelijk plaats hebben door den Koning alleen ,

vierdaagsche discussie meer over een verzoek , waarvan

De factie die velen , ook welgezinden , zelfs nu
nog naauwelijks zien , is zeer gevaarlijk en kan - over

zij onbevoegd was kennis te nemen ; geene voorstellen van
wet ; geen laid beklag over menigvuldige grieven ; geene

zelfs wezen beschermd , weder opgevoerd worde tot Na-

gedeeltelijk met gemeen overleg der Staten-Generaal.

vele krachten beschikken. En waardoor is zij veel-

stelsel van het Gouvernement. De ultra-Catholijke bla-

vermogend geworden ? door valsche beginsels , die geen
genoegzamen of bijna geen tegenstand hebben ontmoet ,
en door de middelen die zij , niettegenstaande de

den nemen bijna een voorzigtig stilzwijgen in acht ;

Grondwet , meent te bezitten om haar tegengrond-

de ultra-Liberate bladen zijn althans niet heviger gewor-

wettelijke denkbeelden in werking te brengen.

den. De ijver der petitie-makers schijnt nagenoeg in

openlegging , aanprijzing en handhaving van het war

werkeloosheid veranderd. De rust herleeft ; het vertrouwen op de vastheid van het Bestuur is wederom

Staatsregt , van het ware en goede in het algemeen ,

bloeinrijke , geene hatelijke redevoeringen meer ; geene
protestation tegen de handelingen , den gang en het

Di
.

is het eenige geduchte wapen voor hetwelk eene valsche

eenigermate hersteld.
Van waar die verandering ? In hoe ver kan zij tot

leer te rug deinzen zal. Intusschen moet het Rijk in

geruststelling verstrekken Deze vragen , de laatste vooral , mogen wel met aandacht en ernst worden overwo-

sieke kracht , die zoo ligt tot phijsieke overmagt aangroeijen zou. Het Gouvernement steune op billijkheid

gen. lilt is zeker de Boodschap van 11 December

en regt ; doch het moet', om Gouvernement te kun-

draagt zegenrijke vruchten. Nog sidderen tq ij bij de

nen blijven , in de mogelijkheid zijn om waar dit

veiligheid worden gesteld tegen kwalijk bestuurde phij-

geduchte aan den toestand van het Rijk , bijaldien de

regt wordt miskend , desniettemin zich zelven en de

Koning verder gehoor gegeven had of am/ de bed rei-

Constitutie staande te houden.

gingen nit het Zuiden , of aan de raadgevingen van velen

Het is daarom noodzakelijk aan de factie de mid-

die hun gevoelen als de publieke meening in het Noor-

delen waarvan zij een eerloos misbruik heeft ge-

den beschouwen. De Koning heeft de beginsels waarvan de Grondwet de toepassing is , met bedaardheid ge-

maakt , in zoo ver te ontnemen als zj niet toegelaten
kunnen worden of in onzen Staat of in ecnige wel-

voigd : beginsels, die onveranderlijk , onbedriegelijk zijn.

ingerigte maatschappij.
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Zij die &Alert vijftien maanden de Nederlanden verontrusten , trachten voornamelijk door de druhpers , het
onderwijs , de petitien en ook de associatien hun verderfelijk doel te bereiken. Het is tijd , het is nog
tip het verder misbruik dier middelen te beletten.
Reeds de Koning alleen vermag daartoe zeer veel
loch ook het gemeen overleg met de Staten-Generaal
words gebruikt tot de terugbrenging en bevestiging
der openbare rust.
Allereerst vereischt de drukpers voorziening. Opzettelijke leugen , boon , laster oppervlakkige en verkeerde redenering ontzenuwen het Gouvernement. en ontbinden de maatschappij.
De tegenwoordige voordragt zal , naar alle waarschijn11kheid , niet zonder wijziging aangenomen worden.
Het schijnt onjuist Naar eene Wet op de druhpers te
noemen zij is als 't ware eene seditie-wet waarbij
de drukpers onder de middelen tot opruijing is begrepen. Doch vat die drukpers betreft , doet zij te veel
en te weinig. Te veel : want vrij moet de beoordeeling zijn ook van des Konings handelingen en besluiten ; te weinig : want zoodanige Wet is geen dam
tegen den stroom van het Journalismus , en evenwel
die strewn 'noel worden gekeerd ; de Staatsregeling poet
op voldoende wijs worden bescherind.
Eene Wet ter beteugeling van oproer is geenszins
overbodig ; wij gelooven dat zij , ten minste evenzeer
als in 181-5 , noodzakelijk is. Het zou daarom misschien
wenschelijk zijn , dat Art. 2 , 3 , 4 en 5 der voordragt
, van 11 December , als afzonderlijke Wet , met wijziging
van sommige uitdrukkingen en voor een bepaalden tijd ,
bij voorbeeld van drie jaren , wierden behouden.
F,venwel. mitidanige Wet , , on zelfs de voordragt gel&
zij 1111 ligt , zou ongenoegzaam wezen tot stuiting van
het groote kwaad , het kwaad der dagbladschrijverij.
Eene andere , afzonderlijke blijvende Wet schijnt
volstrekt noodzakelijk ; eene bepaalde Wet op de
:

dagbladen, periodiehe werhen en vlugsehriften.
Met geheele afschafling der treurige Wet van 16 Mei ,
zou de drukpers wat boekwerken betreft , welligt aan
geene nieuwe bepalingen behoeven ondertvorpen
worden. Doch ten aanzien van dagbladen en brochures ,
client yogi de verantwoordelijkheid , die bij de Grondwet is bepaald beter dan tot nu toe te worden gezorgd. De Koning , de godsdienstige Gezindheden , de
ambtenaren moeten tegen boon en laster in veiligheid
worden gesteld ; de vervolging van efficiewege geschie-

den , de straffen strong genoeg zlin em ,te beantwoor.
den aan het doel.
Hier doet zich eene zeer belangrijke vraag op : zon
de Wet enkel strafwet moeten wezen , of dent zij ook
voorzorgen . en voorwaarden te bevatten ? Art. 227
der Grondwet heeft het voorafgaand verlof, de censuur , buitengesloten ; de drukpers in het algemeen
is ten dien opzigte vrij ; daaromtrent behoort zoodra men van onze Staatsregeling spreekt , geen
versehil te bestaan. loch is elk , die zijne gedachten mag openbaren , nit dien hoofde geregtigd
tot oprigting, van een Journaal ; of mag men . die
oprigting althans bij eene Wet , verbinden , bijvoorbeeld
aan het stellen eener castle ? Door bet inzenden van een
goed Ontwerp zal de Koning aan zijne verpligting hebben voldaan. Ook mag men verwachten dat vele leden
der Staten-Generaal zich zullen beijveren den beganen
misstap te herstellen. Zoo niet , clan zal het naderhand , in dit geval raadzaain kunnen zijn over te gaan
tot inlevering van een ander Ontwerp. De schuld van den
halven maatregel, die van Gouvernementswege uitdrakkilijk alleen uit noodzakelijkheid , tot leniging , niet als geneesmiddel van het kwaad voorgedragen zou moeten
worden , de schuld en verantwoordelijkheid zou rusten
bij de Staten-Generaal.
De voordragt op het Onderwijs is voortreffelijk vergeleken met hetgeen velen aangeraden en vele anderen
net schrik hebben to gemoet gezien. Evenwel, zij is
in vele bijzonderheden gebrekkig en , hetgeen vooral
opnierking verdient , in verband met het Besluit van
den 2den October , onttrekt zij het Lager en vooral het
Middelbaar Onderwijs in Belgie
niet slechts aan de
grondwettige zorg , maar zelfs wanneer men doordringt
tot het wesen der- mak , man het toezigt Tan lietGetivernement. Het Ontwerp , in plaats van to volmaken 2
bederft ; het tast instellingen in den hartader aan , die
in de meeste opzigten voortreffelijk zijn ; ontneemt . salt
n
de zuidelijke Gewesten eon. waarborg tegen factie-overheersching.; en heeft slechts eene betrekkelijke waarde,
in zoo ver het minder dan volkomene vrijstelling van
het Onderwijs den voortgang van het ultra-Catholicis.
mus in het Noorden bevordert. Het is om wilzigingen
in hun zin te verkrijgen dat 'de ultra-Catholijken zich
met zoo veel schijnbare woede tegen bet Ontwerp
hebben verzet : zonder de hoop van nog nieei of
to zullen dwingen zouden zij de Wet , als een onberekenbare aanwinst voor hunne zaak , met nadruk
hebben ondersteund. De Regering stale zich aan
-
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de aanneming niet .bloot: het is alleen te© gewolgo
der tlidsomstandigheden , dat de voordragt bij vele well.
gezinden onbepaalde toejuiching scheen te erlangen ;
de eonceptwet dient z66 •te worden veranderd , dat de
Koning in de mogelijkheid zij aan zijne Constitutionele verpligting , net handhaving van de regten der
Kroon en ten nutte :van • de Natie , te voldoen.
Het misbruik , hetgeen vooral sedert e'en jaar wordt
gemaakt van het regt om verzoekschriften in te dienen
bij de bevoegde magi , is z66 groot dat daaraan noodwendig paal en perk moet worden gezet. Petitien
over Staats-aangelegenheden , zijn aan onze Staatsregeling
vreemd : de ambtelooze ingezeten die .vermeent daaromtrent goeden raad te kunnen geven , kan het door
de drukpers , en waarom ook niet . bij geschrifte , bij
brief of zoogenaatnde petitie verrigten ; mar hij heeft
ten dien aanzien geen petitie-regt : een regt dat aan
hem die de petitie ontvangt , de verpligting tot overweging opleggen zou. Doch hoe de inzending van verzoekschriften , die niet behoorden toegezonden te worden , belet ? Door zoodanige verzoeken te houden
buiten beschikking. Zijn zij aan den honing gerigt ,
nooit worde door eenig antwoord goedkeuring of aannwediging getoond ; aan de Staten-Generaal toegezonden , schijnen petitien alleen als inlichtingen be-

In hoe ver over het algemeen tegen de zoogenaamde
Constitutionele associatien en soortgelijke vereenigingen bijzondere voorzieningen noodzakelijk zijn, cinder-,
zoeken wij thans niet. Evenwel is de volgende op.
merking misschien niet geheel overtollig zoodra het
Gouvernement , met de verdediging der Staatsregeling
belast , geene genoegzame middelen heeft mn haar
te beschermen wordt het de pligt, .der Staten-Genernal tot daarstelling van die middelen mede te
werken.

Zoo aan het oproer , zeiden wij in ons vorige nummer , onder de velerlei vormen in welhe het zich vertoont , geen krachtiger wederstand dan tot nu toe han
worden geboden, hebben ?cif in de bestaande instellingen geene voldoende waarborgen der voortduring van
het R jh ; dan wordt het spoedig door burger-oorlog
verscheurd of valt spoedig nit een.
De bestaande instellingen kunnen den Staat niet
besvhermen indien zij niet zelve beter dan tot
nu toe worden beschermd.
Hieruit volgt niet , dat wij andere instellingen verlangen ; maar wel dat wij , nit liefde tot die instellingen, uit zucht om ze te behouden , het oproer, onder

schouwd , nooit het voorwerp van afzonderlijke beraad-

deszelfs menigvuldige vormen , nadrukkelijk bedwongen

slagingen te kunnen worden.
Hetgeen • vooral onmiddellijke voorziening behoeft ,

wenschen te zien. Het bovenstaande artikel zal aan

is de schandelijke wijs waarop de bevolking opgeruid
wordt on' verzoekschriften te onderschrijven. Daardoor zou dat soort van petitie-regt , hetwelk ten on-

grepen schijnen te hebben, tot geruststellende ontwikkeling

regte , door, misverstand of met opzet , aan de Grondwet
toegeschreven wordt , een middel zijn , of bij gunstiger

de dagbladen der factie , die onze meening niet wel bevan die periode kunnen strekken.

De evenredigheid der ambten aan ingezetenen van
het Zuiden of van het Noorden verleend is sedert
eenigen tijd het voorwerp van zoo vele overdrevene

gelegenheid kunnen worden , om de ondernemingen
der muitzucht door eene misleide menigte en een woest
gepeupel te onderschragen. Uit dien hoofde , al is

onjuiste en grootendeels geheel leugenachtige berigten ;

bet .dat die opruijing thans om geheel andere oorzaken

zij is boveudien , met voorbijzage van de wijs en van

dan uit . vredelievendheid verflaauwt , zij dient voor
Let vervolg door eene afdoende Wet onmogelijk te

het oogruerk der zamenstelling van het Rijk , zoo geheel in een valsch daglicht geplaatst , dat menig wel-

worden gemaakt. Artikel 161 heeft niet gewild , dat

gezinde den invloed vreest dezer voorstellingen ook op

er verzoeken .door of van wege niet wettig zamengestelde ligchamen zouden ingeleverd worden ; en de

het Gouvernement. Wij gelooven en vertrouwen dat na

wijs waarop , bij het eerste teeken , gelijkluidende

de Hoodschap van 11 December , bij het benoemen tot belangrijke betrekkingen , niet op uitgestrektheid of bevol-

gedragen. en . ter teekening opgedrongen worden , toont

king , niet op Noorden of Zuiden zal worden gelet ;
maar op geschiktheid tot verdediging van die beginsels

duidelijk het werk aan van vereenigingen , van as

op welke het Staats-gebouw rust. Onder die beginsels

verzoeken in gansche Provincien • aangeprezen , voor-

sociatien , wier petitien de Grondwet , voorzeker om

behoort de zelfstandigheid , de eigenaardigheid van den

zeer goede redenen , buitengesloten heeft.

Nederland:-;chen Staat ; en (Imola zoo er opofferingen
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ten voordeele der reeds, naar het schijnt zeer be
voorregte Belgen worden vereischt laten zij ten
minste wezen van zoodanigen aard dat het Nederlandsche levensbeginsel niet verzwakt, de Fransche
geest niet worde versterkt.

Tot hiertoe en niet verder I
Zoo spmk, gelijk de
Schrijver dezer merkwaardige brochure te regt aanmerkt
de Koning bij het weigeren van eene . transitoire Begrooting. De beginsels van het boekje over Staatsregt kornen meestendeels met de onze overeen. Het
is een beredeneerd overzigt van de oorzaak de .aanleiding en de handelingen der zoogenaamde oppositie.
Het bevat vele 'weinig bekende bijzonderheden en gewigtige opmerkingen omtrent hetgeen in Belgie sedert
1815 voorgevallen is. De Schrijver toont bij voorbeeld ,
hoe nadeelig de overhaaste oprigting van het Rijk ,
le itnprovisation du Royaume ,
is geweest; hoe noodlottig het was en wezen moest dat bij de uitvoering
van een conciliatoir systema , — voor Belgie bij nog voortdurende partlyen minder den voor het Noorden geschikt
,

TEGENWOORDIG
—nietslchtsgenvroegr,marzelfsgen
verschil van staathundige begrippen
Welke verden weg :loot tot guest en vertrouwen.

en

VOORTDUREND

leden zfits der Staten-Generaal
niet ia aanmerhing
hymen. Zeer lezenswaardige opmerkingen onder anderen over het ten minste zonderlinge verschil tusschen de Circulaires der Ministers van Justitie en
van Binnenlandsche Zaken , ten geleide der Boodschap
van 11 December ; over bet nietsbeduidende der StaatsCourant , en bet somtijds schadelijke der Gazette .des
Paffs-Bas enz.

Maatschappel01 verdrag.

De Noordstar van den
5den dezer bevat onder dozen titel een uitgebreid artikel
tegen n°. 27 der Nederlandsche Gedachten ; alwaar wij
het gevoelen bestreden hebben van die leden der tweede Kamer , welke onze Grondwet genoemd hebben un con-

tra synallagmatiquei, tin veritable pacte social dont
la moindre infraction compromettrait la hie'rarchie palitigue.
Het is even onmogelijk als noodeloos dit artikel te
wederleggen. Het is als 't ware in twee deelen gesplitst. In het tweede vereenigt de Schrijver zich met
ons gevoelen , dat eene Grondwet niet is een Maat.

schappelfjh verdrag onderworpen aan de regelen yam
het burgerlff he regt. In het eerste brengt hij, ter vet.-

dediging van de leer van een Maatschappelijk verdrag
in het algemeen , waaromtrent wij ons niet hadden
uitgelaten ; menigvuldige plaatsen van andere' geleerden
bijeen : doch zij bevatten adhaesie , geene redenering ;
dus in alien gevalle geen stof tot wederlegging.
Liefst treden wij niet over onderwerpen van diem
aard met de Noordstar in dagbladen-polemiek. Haar
beginsels , wat de gronden van het Staatsregt betreft
zijn nagenoeg die van den Courier des Pays-Bas ;,namelijk voorgedragen met beter bedoeling en op meer be..
tamelijken toon. In zoo ver geldt Naar , hetgeen wij
vroeger ten aanzien van anderen hebben gezegd : bet
zelfde middelen , zoo veel mogeliik, voor to homen
of to verdriiven. Men voege daarbij de Tribune : ook is nutteloos tot lien te spreken ; over hen to spredear moeten , namens den Koning valsche leeringen ken kan somtijds noodzakelijk zijn. Doch er zijn andere onderwerpen tusschen ons als 't ware aanhangig ,
worden tegengesproken en wederlegd.
wier
behandeling inderdaad met eenig nut voortgang zou
Van
denzelfden
Schrijver.
Meest
over
Voortaan.
de noodzakelijkheid um uitslnitend menschen van be- kunnen hebben daaronder bebooren de petitien en de
wat dit laatste betreft , het
proefde denkwijs in posten van vertrouwen te plaat- druhpers ; ten zij wij
stilzwijgen op onze , zoo wij vermeenen niet onbe.
sen. Verdediging van het BeSluit van den 8 Jitnearij
scheidene wederlegging van hear gevoelen , als 4oetreWaar de noodzahelijhheid gebiedt han ooh natuurlifhertetjze de .omstandigheid dat de personen
TEVEN8 ding tot het onze niogen beschouwen.

derfelijke gevolgen de vrije toelating van allerhande
vreemdelingen en de somtijds , zelfs van regeringswege ,
in het belang der nijverlieid aangemoedigde verspreiding
van Fransche boeken , en Fransche begrippen op den
volksgeest heeft gehad , en hoe het overlaten der ministeride dagbladen aan Franschen krachtig mede gewerkt heeft
om het eigenaardige der Nederlandsche Staatsregeling te
doen miskennen. Te regt acht de Schrijver het raadzaam
voor het Gotivernement om , na zich van weldenkende ambtenaren verzekerd te hebben , de dwalingen die door druhper: en openbaar owlet-icy* worden verbteid , ooh door die
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bedoeling. Wil men een voorbeeld
De toestand van Frankrijk is thans in verscheide- 1 delijk
ne opzigten aan den toestand der Nederlanden gelijk. uit menigvuldige bewtizen ? De Globe, een blad hetHet behoud van het regeringstelsel op nieuw sedert welk als vertegenwoordiger optreedt van een gernatigd
, gebruikt in een zeer uitgewerkt artikel ,
8 Augustus gevolgd , is op dit oogenblik voor de rust
il'ranhrfjh
en
de Boarbcns in 1830 , under anderen
van Europa van het hoogste belang. Al mogt het
Ministerie Polignac, indien het zijne neiging involgen
kon , overhellen naar Absolutismus en te grooten in vloed van het Geestelijk gezag ; het wordt ten lien
opzigte genoeg tegengehouden ; het is bijna magteloos
tot het kwaad. Daarenboven een Ministerie hetgeen
niets toegeeft ten aanzien van de bedreigde regten der
kroon , is het eenige behoedmiddel tegen eene
teling en een burgerkrijg , die niet binnen Fran krijk
zouden worden beperkt.
Ook daar bestaat eene factie ; ook &tar zijn hare pogingen , zoodra haar belang het eischt , tegen de Dijnastie
gerigt ; ook daAr trekt zij bij moedigen tegenstand te rug.
In Frankrjk bestaat de aanhang die den Troon bestormt , uit de ultra-Liberate , voorheen Jacobijnsche en
Napoieontische partij , vereenigd met minder hevige
voorstanders der Liberate leer en zelfs door vele afvaliige Roijalisten versterkt , wier oppositie tegen het
Ministerie overgegaan is in oppositie tegen den Staat.
Aan het hoofd dezer laatsten is de Heer de Chateaubriand ; voor ► ;Aals ijverige schoon welligt eenigzins

Quand le ministere du
"lout fat reconnu ... on sentit la royaute compromise et frappe'e ... De touter les crises ... depuir
1814 , lu crtse actuelle est suns contredit la plus decisive pour la maison de Bourbon ... La me ne triste
et fatale pensee de separation entre le trOne et le pays
s'est presentee a chaque fir plus forte , acceptie par
un plus grand nomire d'esjirits ; dabord cacliee cornme un secret d'intrzgue ou , ensuite e'panche'e siur la place publique contuse une opinion , jutequ'a ce que , si Dieu n'avise et si poussant plus loin
les vieux ennemis de la liberte , cette opinion ne dev^ enne resolution de parti avec assentiment populaire.
de volgende uitdrukkingen :

8

.bus; of vernietiging an des Konings gezag , of verandering van de Dijnastie : vat andere lanuen beireft
of aanneming van liberate beginsels , of onderwerping
aan Frankrijks gebied. Zoo Beigie dit schrijft hetzelfde blad: e% en als Ierland wordt verdrukt , er is geen
oceaan die het voor den bijstand van eensdenkende

-

naburen ontoegankelijk maakt. Maar de Tractaten , de

Eng( ischgezinde , verdediger der Monarchie; thans , het is

onafhankelijkheid van den Staat ? Ian het Liberalismus

zoo , naast de Koningsgezinden geplaatst , dock op ande-

revert noch Volkeren- , noch Staatsregt hinderpalen op ;

ren bodem , aan de andere zijde der lijn , getrokken

en , hoe vreesiid het aan veien toeschijnen snag , het

tusschen revolutie en wettig gezag. Zijn Ministerie
zutt enkel door gedurige concessie eenigen tijd het leven

breidt zijn verderfelisiken invloed uit tot elke maatschappelijke ja , waar het ongestoord voortwoeden kan ,

kunnen rekken om plaats te Inaken voor een nog sneer

tot elke huisselijke betrekking.

liberaal Ministerie.
Gehechtheid aan het regerend Stamhuis houdt , dege-

te rugzage op ons Rijk ; die stoutmoedige aanhang ,

Die aanhang ; en dit vooral verdient opinerking met

nen die in dezen aanhang spoedig den toon zouden

schoon grootendeels van de verkiezingen en bijna uit-

geven , geenszins te rug. Verwezenlijking der libe-

sluitend van de periodieke drukpers meester geworden ,

rale Theorien , daarvoor zijn alle iniddelen goed.

kan niet steunen op het Volk zoolang de Regering zich

De dagbiaden en vlugschriften verraden onophou-

standvastig betooat. De Volkeren verlEr, gen rust en
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orde ; zij zijn te vrede wanneer zij zich zelf van
genoegzame vrijheid bewust , de vruchten van bun arbeid ongestoord en met klimmende welvaart genieten :
de werking van Theorien op de mindere klassen is
alleen in zoo ver te dnchten , als de Regering door
voet te geven aan die Theorien krachteloos wordt.
Handhaving en ontwikkeling der hoofdbeginsels , zoowel van het Charter als van de Nederlandsche Staatsregeling , is doodelijk voor de revolutionaire partij.
Geen beraadslagen over het Budget ; geen penning eer
de grieven zijn hersteld : zoo was het in October bij
ons. De Koning was onverzettelijk voor muitzuchtige
bedreiging ; en ziet , daar kwam het aanbod eener transit oire W et: en de verwerping van .dat aanbod , en
elke nadrukkelijke maatregel van den Monarch werd
door telkens meerdere toegeeflijkheid zijner vijanden
achtervolgd. In Frankrijk even zoo. Geen penning ,
zeide men eerst , of het Ministerie moet worden veranderd. Het Ministerie blijft. Zoo at niet geheel ,
.het Budget zal gedeeltelijk worden geweigerd. Het Ministerie blijft. De wegzending der Ministers zal bij
het Adres van antwoord worden verzocht. Het Ministerie blijft. Thans spreken de Liberalen reeds van
althans bepale men
het raadzame eener transactie
zich in het Adres bij een verzoek orn krachtige instellingen en heilzame wetten. Het Journal des De'bri ts,
dat het denkbeeld eener voortduring van het Ministerie
ondragelijk vindt , schrijft evenwel : la France a besoin

de lois , d'institutions publiques et de fortes garanties contre l'arbitraire ; eh bien que l'adresse
les demande. En de Messager des Chambres van
18 Februarij : Nous apprbuvons tout-a-fait le conseil donne' par un journal du matin et nous penpi,on ne saurait mieux s'y prendre duns l'interet du pays et ABSTRACTION FA1TE DE LA REPUGNANCE QU'ON PEUT AVOIR POUR LE CABINET ACTUEL . . . qu'en
lui demandant les garanties politiques et les perfectionnemens administratifs clont la France a besoin.
Waar ligt in Frankrijk en bj ons die kracht van
bet Gouvernement ? Niet in phijsieke magt : die is
bij de tegenwoordige inrigting der Constitutionele
Monarchien gering , en tegen wezenlijk Volksongenoegen waarschijnlijk niet bestand. 'Veen ; die kracht
ligt in de deugdelijkheid der zaak , in de wezenlijkheid van het regt , in het onwederlegbare der beginsels.
En waar dan nu bet gevaar? Merin , dat wij Leven
als 't ware in een revolutionaire atmospheer ; dat de
valsche groralsteilingen van het Staatsregt bij zoo velen

post hebben gevat , en dat het yoor de Vorsten som-

tijds zeer moetjelijk valt zich te behoeden voor een
leer , die op duizenderlei wijs voorgedragen en aangeprezen wordt. Waar de Regering bukt , (liar is de
factie althans voor een tijd , meester ook van het

De Courier van Londen van 15 Februarij , schrUft
over de in hechtenisneniing van den Heer de Potter:
We can not anticipate that public opinion will run
strongly in their favour in such a question , it being
the undoubted right of the Executive branch to dismiss from office such of its servants as dank proper
to vote against its measures — dat is ; toff veronderstellen niet , dat de publiehe meening zich in zoodanige
zaah zeer ten hunnen voordeele zal openbaren ; getnerht
de ontwfffelbaarheid van het regt der Uitvoerende
magt om zoodanige van Naar dienaars te ontslaan, die
goedvinden tegen Naar maatregelen te stemmen.
Niet slechts wordt het regt in Engeland niet betwijfeld , maar ook de uitoefening gebillijkt. Hier
niet. In het Zuiden spreekt men van onregt en tirannij : sommige bladen in het Noorden , die evenwel
in dezen , gelooven wij , de tolken niet zijn geweest
der algerneene opinie , erkenden het regt , maar keurden de toepassing als onstaatkundig en hatelijk af;
en de Xoordstar van 22 Januarij vreesde niet met nadruk
te verklaren , dat het een heilige pligt werd voor de

Provinciale Staten nimmer eenen ambtenaar tot lid
der Staten-Generaal te hiezen.
Hoe vergiste men zich ! Eene Regering behoort te
werk te gaan naar een vast plan. Die haar maatregelen
bestrijdt, in zoo ver de verwezenlijking van dat plan
er onafscheidelijk van is , kan niet ambtenaar bigven.
Menigeen ook in Engeland misbillijkt den gang van
het Bestuur ; maar bij niemand komt het op dat het
Gouvernement wel zou doen door ambtenaren te behouden ,
die tegen zoodanige maatregelen hebben gestemd.
En hoedanig zou bet oordeel der Staatslieden in Engeland zijn , wisten zij dat die ambtenaren niet hebben gestemd tegen maatregelen van het Gouvernement ,
maar tegen het Gouvernement zelf , tegen bet aanwezen van den Staat , tegen een door de Grondwet getemperde Monarchie ; even als een Lid van het Lagerhuis , die het in eene alvermogende Nationale Conventie , met ter zijdestelling van de Kamer der Lords ,
zou willen herscheppen.
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Aan de zoodanigen aithans kan het Gouvernement
noch eenig vertrouwen verleenen , noch eenige gunst.
Al kon de denkwijs zonder invloed op de handelingen
zijn niet op de handelwijs , ook op de beginsels ; niet
op de bekwaamheid alleen , ook op de regtschapenheid
der ambtenaren moet worden gezien. Dit is het belang
der Regering ; het is ook haar pligt.
Zoolang eene Regering gees plan heeft en zich om
de miskenning van het wezen der Staatsregeling niet
bekommert; dat is , zoolang zij Beene Regering mag
worden genoemd , kan zij , van eigene denkwijs verstoken , onverschillig omtrent de denkwijs der ambtenaren zijn. Doch zoodra de Regering de grondslagen van den

ment van een fragment genoemd , en net zehere verachling daarop nedergezien • .. lifaar , Edel Mogende
Heeren .1 hoe is de Wet in dien toestand gehomen?
blamer: alleen ten gevolge der inschihhelijhheid , welhe
de Regering betoond heeft voor de wensehen en verlangens , die de afdeelingen Utter Edel Moo enders aan
mij hebben doen hennen eene inschihhelijkheid , die de
verschillende declen der Welgevende Magt , zoolang de
hooge belangen van den Stoat niet worden aangetast ,
steeds wederheerig omtrent elhander behooren to doen
blfihen , en waarbij niet zelden eene opoffering van
persoonlijhe overtuiging moet plaats hebben.
Het verheugt ons , dat de Minister eene uitzondering

Staat naar een wel overdacht plan verdedigen wil , behoort

maakt ten aanzien der hooge belangen van den Staat :

zij haar tegenstrevers niet als medehelpers te gebruiken.

de NI et op de drukpers bewijst waarheen die inschikkelijkheid leidt. Doch de stelling is , gelooven wij ,
evenmin juist bij aangelegenheden van minder gewigt.
Wordt de Regering door de Staten-Generaal overtuigd ,
zij geve toe uit gevoel van pligt ; is de zaak, haars inziens , onverschillig , zij geve dan uit inschikkelijkheid
toe ; doch al was het belang ook slechts van den
geringeten ingezetenen betrokken , zij volge haar eigen
gevoelen. •
Inschikkelijkheid tegen beter weten aan kan bij
den zeer gebrekkigen toestand onzer instellingen en
wetten , bij de menigvuldige dwaalbegrippen omtrent
onze Constitutie , in een zeer bijzonder geval noodzakelijk zijn geweest. Noodzakelijk held alleen kan hier
verontschuldiging zijn. Het denkbeeld eener vriendschappelijke beschikking over de aangelegenheden van
het Rijk schijnt moeijelijk overeen te kunnen worden gebragt met den waren aard van het gerneen overleg , met een juist begrip van de stelling des Konings
ten aanzien van de Earners en met naaliwkeurige onderscheiding van persoonlijk gevoelen der _Ministers
en gevoelen van het Gouvernement. Welligt is het
van belang dit opgemerkt te hebben ; daar het bier de
betrekkingen geldt tusschen de Regering en de StatenGeneraal , welke ,ook van Gouvernementswege
schien-niet altijd uit het regte oogpunt zijn beschouwd.

De heilige pligt waarvan de Noordslar gewag heeft
gemaakt , bestaat alleen wanneer de Provinciale Staten
zich niet vereenigen met de inzigten van het Gouvernement. Anders toch worth het hunne , evenzeer heilige pligt , ook door hunne keus tot ondersteuning der
Regering mede te werken.
Eene andere beschouwing is vereenigbaar noch met
Engelands Staatsregeling , noch met onze Constitutie
en ontstaat alleen uit de jammerlijke afscheiding van
Natie en Troon.

Het bovengemelde liberale dagblad , de Globe, wenscht

qui reduise la royaule u sa veritable mission ; c'esl-a-dire Celle de ri)gner sans gouverner.
Regner sans administrer , hoewel te onbepaald , en
schoon het reduire la royante een met het Koningeene hervorming

schap onvereenigbaren dwang veronderstelt , zou toenadering tot een echt Monarchaal sijstema kunnen zijn.

Regner sans gouverner is den Koning plaatsen buiten
den Staat ; hem in een toestand van werkeloosheid en

onz#n

nutteloos maken om zich des te gemakke-

lijker van hem te ontdoen. Zich op Engelands voorbeeld te beroepen , is miskenning van de regten der
Engelsche Eroon en van het verschil , zoowel tusschen
Engelands Staatsregeling en de Constitutien op het
vaste land , als tusschen Engelands publieken geest en
dien der overige dusgenoeinde Constitutionele Rijken.

Volgens de Staats-Courant van 17 Februarij , heeft de
Minister van Finantien bij de verdediging van het Tagezegd

Men heefl de tegenwoordige Wet een frag-

Met ultstekend genoegen hebben wij gezien dat de
Heer Donker Curlius voornemens is eerlang eene motie in de tweede Kamer te doen , tegen het mibruik
van het ,regt van petitie. Het is hoog tijd , gelijk de
Heer Styphens opgemerkt heeft , dat in den hoezem der
Vergadering voor de waardigheid der Vergadering
worde gezorgd ; en de Heer de Stassart
moge
hebben gezegd qu'une conspiration se frame conlre
nos liberte'spubliques, wij wachten hem op het betoog
dat het petitie-regt aan de Staten-Generaal en over
Stoats aangelegenheden onder nos liberles publiques
behoort.
Wat zal die motie behelzen ? Een voorstel van wet I
Dit schijnt geenszins noodzakelijk te zijn. Welligt kan
bij het Regleinent worden bepaald , bij voorbeeld , dat eene
petitie door een Lid ter tale! moet worden gebragt en dat
Beene afzonderlijke behandeling daarover plaats hebben
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kan. Zoodanige bepaling , in verband namelijk met
een ontwerp van Wet ingezonden door het Gouvernement , en waarbij de opruijing tot petitioneren word tegengegaan , zou een einde maken aan het misbruik
van Art. 161.
Het komt ons voor dat de veranderde denkwijs van
velen over dit artikel , eenige voldoening geven moet
aan den Auteur der brochure over het onwettige der

petitien aan de Staten-Generaal.
Het Mandement van den Bisschop van Luih , een
hoogstmerkwaardig stuk , heeft onze hoogachting voor
zi jne talenten nog versterkt. Vertrouwen boezetnt ons
dat Maadeiiient niet in ; en bijna nieivands invloed op
wizen Staat schijnt • on.% gevaarliiker ton , dan die van
dezen zeer welsprekenden en , naar men wil ook zeer
welbespraakten Prelaat.

Over de vrjheid van sprehen en schr9'ven te Athene
en te Rome , door Mr. C. J. VAN ASSEN.
Den geleerden , sinaakvollen , geestigen en vooral
ook Vaderlandlievenden Schrijver klagen wij voor de
regtbank zijner weldenkende landgenooten aan, otndat
hun , op weinige uitzonderingen na , een opmei onthoudt , hetwelk door belangrijken inhoud en
%,00rtreffelijken stijl blijvende waarde bezit ; naar weiks
algemeenmaking bovendien , in de tegenwoordige ommandigheden , heilzaam had kunnen zijn.
De predikers van oproer hadden weinig rust bij
Grieken. In Athene gedoogde men niet hetgeen lot
verbittering tegen het Bestnur , tot ininachting van dq
Godsdienst of van het zedelijk wezen des Staats
kon verstrekken. Het tooneel was onderworpen aan
censuur. Beleediging van den ambtenaar was beleediging van den Stmt. Het zou te Rome voor onze
oproerige en lasterende schrijvers althans niet beter zijn
geweest. In de XII tafelen waren weinige doodstraffen
bepaald ; doch , die een stnaad- en spotdicht had vervaardigd , dat iemands eere schond , die moest den dood
sterven. Waarom een gedicht? Mij dunkt, zegt de schrijver,

onderstelt de Schrijver niet zonder grond : hadden de

twee grootste Staten der Orldheid het middel gehend,
waardoor in een oogwenh tijds een enhel geschrift in
alle oorden han worden verspreid en gelezen , zit hadden het aan strenge wetten onderworpen.
De schrijver evenwel wil niet uitsluitend werken door
trees voor wet en straf. Hieromtrent en over verschillemle onderwerpen , thans aan de orde van den dog ,
maakt hij aanmerkingen wier belangrijkheid nadere
behandeling vereischt. Aan den Heer van Assen is het
te wijten dat , wie spreekt over eene brochure van dezen
Auteur niet in weinige regels uitgesproken heeft.
De Noordstar van 19 Februarij schrijft in haar eerste artikel van het Ministerie van Justitie een van
ons in oordeel omtrent vele punten van algemeen be-.
stuur inderdaad minder dun het wel schlint verschillend blad , heeft b j zekere gelegenheid geze c;ddatOnze
denhwtyze over dien Minister behend was.
Bedriegen wij ons niet , zoo bedoelt de Noordstar
hetgeen wij in ons nummer 28 hebben gezegd : de
Noordstar heeft de verwaidering van sommige Ministers
raadzaam geheurd ; en wien voornamelfp bedoelde
host niet twijfelachtig- zijn.
Dat die bedoeling , welke
wel zonder bepaulde vilandschap plaats hebben kan ,
uit den inhoud der Noordstar duidelijk is , zal bij
gelegenheid niet moeijelijk zijn te bewDzen.
Het artikel zelf , al mogt het niets dan waarheid
beheizen , zonder eenige overdriiving , zonder eenig onbillijk verwijt , schijnt op dit oogenblik weinig nut te
kunnen doen. De Redacteurs , al waren zij vijandenvan den Heer van Amine n , hadden , omdat zij vrienden van het Vaderland zijn , dat stuk nog wel ter
zijde kunnen leggen ; en aangaande een blad dat nu
zoodanig onderwerp op zoodanige wijze behandelt , is
het best te veronderstellen dat de Redactie weinig
bekend is met den eigerilijk en toestand van het Rijk..
Het is zoo , het strekt ons tot eer een geaoegen , wij
komen met de Noordstar omtrent vele punten van a&
gemeen bestuur overeen. Ten aanzien der beginsels is
tusschen de Noordstar en de Nederlandsche Gedachten
een wezenlijk verschil.
De strekking van ons Wad is , aanprijzing van een .

men hende het schelden en tieren in proza nog niet
Men zou gevreesd -hebben laf of smaheloos to heeten
en zijn duel _niet te • bereihen , als men niet toonde
ChristelkNdan,ghorzmdenscp
eenigzins aan de Mitzen verwant le wezen. De gebetgter van Orange , bezield met een waarlijk vrijen dat
de dagblad-schriiverfi-stfil van onze dagen was hun
is Nederlandschen• geest. De beginsels der Noordstar ,
geheel vreemd. Zj . hadden gewis zulh, een schrijhop ook hare bedoelingen inogen zijn , vloejen
ver b een gemeenen tulhond verAielehen , die den ar. nit liherale Theorien voort : dezen nu , wanneer zij niet
ge/oozen voorbeigang.. , r aantast, en zouden welligt den
worden tegengegaan , stellen de Godsdienst afgescheiden
onthutsten man gezegd hebbtn stoor er u niet
van den Staat , sluiten langzamerhand gehoorzaarnheid . nit
het domme beest wee! niet bete,schijnt te en maken , door het Staatsregt naar aanleiding der nieuwealgemeen ; want I is de vergelijking ten aanzien, bij v000rbeeld van le relge joist , zij is het niet ten aanzien van
den Courier des Pay. Bas ; ten mieste niet van den
Catholique en andere met buitengemeene sluwheid gestelde Couranten.
De Censor kon bij de Romeinen het geven van onderwijs verbieden. Hoot) , laster , beleediging strafte
men zwaar. En al het bijgebragte had plaats in den
bloeljenden tijd der twee gemeenebesten toen het
regt nog door geene willekeur was vervangetb . Dus

wijsbegeerte te. verfranschen , voor Fransche overheer"schingrijp. Menigeen , even als de Noordstar , in vele opzigten zeer welgezind , ziet de ontwikkeling dier schoonschtinende Theorien niet vooruit. De ontwikkeling volgt
evenwel , en men is er geheel van verbaasd en gelooft
iets foe- valligs te ontdekken in ietgeen onvermijdelijk
was. Nu deinst men your de gevolgen terug ; en Becht
zich desniettemin aan de geliefkoosde beginselen
vast , en gelooft gematigd te zijn omdat men inconsequent is gerden.
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Zaturday den 6den
Eene Wet op de dagbladen is volstrekt noodzakelijk. Tot regtvaardiging dezer stelling behoeft men

Maart.

Tegen de mogelijkheid van zoodanige overheersching
behoort iedere Staat waarborgen te bezitten. Het
schijnt onraadzaarn de dagbladen en de drukpers

zich niet op de omstandigheden , in welke het Rijk
der Nederlanden verkeert , te beroepen.
'•De dagbladen oefenen een gevaarlijken invloed uit ;
een invloed die ernstige voorziening van de zijde van
elhe Regering vereischt. Zij vorrnen een magt in den

der drnkpers veel te gestreng , of ten aanzien der
journalen zonder eenige kracht. Laat de drukpers ,

Staat en kunnen zich wanneer zij niet naar even-

zoo veel bij eerbiediging der regtsbeginselen mogelijk

ridigheid van de kracht die zij bezitten , ook met

is , vrij : leg de journalen , zoo veel met de Staatsregeling vereenigbaar is , aan band.

kracht in toom worden gehouden , langzamerhand verheffen boven alle wettig gezag.
Door magt bedoelen wij geenszins den zijdelingschen
inv!oed eener vrijmoedige en ernstige voordragt op de

in het algemeen , aan dezelfde bepalingen te onderwerpen. Dan toch wordt de

Wet , of ten aanzien

De voortreffelijkste Regering kan dagelijkschen aanwaarbij de driften in beweging worden gezet ,
niet wederstaan ; vooral niet wanneer, gelijk tegen-

handelingen van het Bestuur. Een Gouvernement is

woordig bijna onvermijdelijk is , partijdrift en stelselzucht

bijna verloren als het den regel van zijn gedrag voor-

beide tegen een wettig gezag zijn gerigt , hetwelk
voorzeker niet gelijk voorheen door aloude instellin-

namelijk in de dagbladen zoekt ; maar het benadeelt
itch ook wanneer het de betamelijke openbaarmaking
van gedachten en gevoelens streint ; wanneer het raadgeving zonder onderzoek versmaadt.
De magt van het journalismus die wij hoogstbe-

gen en phijsieke krachten worth ondersteund.
Het regeren overeenkomstig de ware belangen van
het Volk is , waar dagbladen geheel vrij gelaten zijn ,
bijna onmogelijk geworden. leder maatregel van het

denkelijk noemen , is 'de invloed dien het op de be-

Gouvernement wordt reeds voor de uitvoering hate-

volking verkrijgt wanneer deze , door gebrek aan

lijk gernaakt , vervolgens tegengewerkt. Was de daad

krachtdadig toezigt der Regering , aan deszelfs leiding

goed , de bedoeling was verkeerd : was de daad slecht ,

overgeleverd is. Dan toch valt het zeer ligt in het
arp enbaar , gelijk men er zich reeds op beroemt za-

overdrevenheid is met zwarte verwen gereed. Waar

Men te zweren en door eene opgeruide menigte misdadige plannen ten uitvoer te brengen.

dichting te hulp. Men wekt verontwaardiging voor

Zoodra eene magt in den Staat , buiten de Regering
zelve overmagt wordt gaat de Swat te grond. Zoodra het hoog gezag niet uit overtuiging maar ge-

stof tot berisping ontbreekt , kornt leugen en verhet verledene op , vrees en angst voor het vervolg.
Hetgeen in het belang van den Staat geheimhouding
vereischt wordt opzettelijk uitgebazuind. De ambte-

dwongen de voorschriften van onderdanen volgt , is

naren worden door hoon en laster ontrnoedigd , of althans beroofd van invloed en zedelijke kracht. Dit

het hoog gezag reeds verplaatst. Zoo de Regering

alles geschiedt geenszins nu en dan , maar op den

gehoorzaamt omdat het journalismus gebiedt , dan

duur ; het ligt in den aard van de zaak. De nieuws-

wordt de Staat onder de overheersching der couranten

gierigheid wordt gaande gemaakt : de invloed en bet

gebragt dat is telkens van die partij welke zich
meester van dien leidband der menigte zal hebben
gemaakt.-

voordeel der journalisten neemt toe.
Het blijft niet bij berisping en

verglrizing, Al-

tale' stellingen van de verderfelijkste soort worden
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bebage!ijk geinaz.tkt . door oPprviakkige voordragt - en is het pock ; innar breng dan ook het Gouvernement
levendigen stip. Th-eorien , onvereenigbaar met het voor eene regtbank aim welke alles kan worden opengewettig gezag , worden met de wenschen eu inzigten legd , waar drift en eigenbelang geen post hebben gevat ,
. ...
waar de leidslieden van onbevoegde regters niet te geder lezers in vereeniging gebragt.
De bespiegeling gnat over in de praktijk. Men wekt lijk kwaadwillige en lasterende beschuldigers en vijantot tegenstand op ; daarna tot aanval tegen bet wettig den zijn.
Soinmigen veronderstellen dat in het algemeen , en ook
gezag. De zelfstandigheid der Regering , de vrijheid der Staatsligcharnen wordt niet meer geeerbiedigd. nu in dit Rijk , de zorg van het Gouvernement, ook
Den soil der Natie zal men doen gelden ; het op- zonder opzettelijke strafwet , 'veel goeds te weeg . zou
pergezag der publieke meening zal worden gevestigd ; kunnen brengen. Het

naamloos schrijven worde ver-

dat is , de Volksregering in .een nieuwen voorzeker boden : het is bijna in strijd tegen artikel 227. der
veelbelovenden norm. De dagbladen moeten als de tol ken Constitutie ; en dat de Koning alsdan door zijne banyan de publieke meening , van den Volkswil aange- delwijs kracht gene aan eene openlijke verklaring
merkt worden. Z6O is de regering der dagbladen ge- dat niernand , die de drukpers misbimikt , immer eene
wettigi . gunst van het Gouvernement zal ontvangen. — De
Indien de vrijheid der dagbladen niet binnen veel overtuiging van blijvende ongenade zou wenschelijk
engere grenzen dan voor de drukpers in het algemeen zijn : een gunstbewijs aan onruststokers verleend is
wenschelOc zijn wordt beperkt dan is het met de on- aanmoediging der muiterij. Doch de uitvoering van het
afhankelijkheid der Regering gedaan : welke onafhan- plan schijnt moeijelijk vooral wat de journalen bekelijkheid evenwel noodig is tot instandhouding der treft. Vie zal den uitgever beletten , zich op te geven
maatschappij. Zoo er spreekgestoelten opgerigt mogen als schrijver van ieder artikel ; wie den wezenlijken
worden , van waar men iederen dag aan de menigte schrijver dwingen tot openbaarmaking van zijn naam ?
met kunstige welsprekenheid verkondigt , dat de Rege- Daarenboven , blijvende ongenade schrikt diegenen niet
ring slecht en verachtelijk is en haar magt alleen door af, welke niet veel geloof hechten aan de voortduring
het goedvinden van ingezetenen bezit , wien het als van een Staat welks val zij zich ten doel hebben gevrije menschen betaamt een schandelijk juk te verbre- steld.
Zonder thans opzettelijk to doen zien , hetgeen troustand ten behoeve van de dagbladschrijvers te doen.
wens niet onduidelijk is , dat de tegenwoordige toe-

ken , dan is het raadzaarn voor het Gouvernement of -

De dagbladen , beweert menigeen , moeten door dag- stand van dit Rijk meer bijzonder eene zeer krachtige
bladen worden tegengegaan. Beschuldigt men het Gou- beteugeling der journalen gebiedt , merken wij op dat
vernement , het Gouvernement rigte dagbladen op , en vrijmoedige beoordeeling
en in den geest onzer Staats.
vertrouwe die aan regtschapene en algemeen hoogge- regeling ligt en ook in het karakter van het Nederachte personen , evenzeer door bekendheid met hetgeen Iandsche Volk ; doch, met geen van beiden vereenigVaderlandsch is als door bekwaamheid volkomen in staat baar is , zoodra zij in oproerprediking ontaardt. En
om op een waard-ige wijs tot verdediging van het G01.1- als die oproerprediking zich van werktuigen bedient
vernement mede te werken. — Het is zoo ;. do invloed waarmede de Staat aan het wankelen kan worden geder .Gouvernementsbladen zou vooral ook in dit Rijk brags dan is het overeenkomstig met den geest der
veel grooter kunnen zijn en het Gouvernement heeft ten Constitutie en met het doel van elke maatschappij die
dien opzigte, gelooven wij zeer veel verzuimd , zeer zelfbehoud verlangt , het misbruik niet te straffen
veel op eene weinig doeltreffende 'wijze gedaan. Vele slechts , maar ook ter bescherming van den Staat te
vrienden der Regering zien met ongeduld eene betere beletten.
Dit kan niet geschieden door tegengeschrijf, door
inrigting van die bladen te gen!oet. Eve.nwel , zoodanige hervorming dient met de niterste omzigtigheid te gunst of ongunst van het Gouvernement ; en het mag ,
geschieden , t en e inde niet op nieuw het nadeel te on .zegt men , volgens onze Constitutie niet door voorzordervinden dat uit onhandige ofilciele of half ofliciele verde- gen geschieden , enkel door vooruitzigt op .straf.

Dit

diging ontstaat. Doch is er iemand die inderdaad ver- vooruitzigt zou niet voldoende zijn , en die uitlegging
trouwt, dat Gouvernementsbladen een genoegzaam tegen. an art. 227 betwijfelen wij ; doch , neemt men haar
wigs kunnen %ijn De aanklagt is vrij en de verdediging aan , dan moet ten minste de straf geevenredigd wezen
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aan het gevaarlijke van de daad ; het misdrijf worden
athterhaald , ook waar het zich in kunstige wendingen
verbergt ; en er dienen waarborgen te zijn , dat de
schuldige getroffen en het vonnis ten uitvoer gelegd zal kunnen worden.
%V are

De vraag , in hoe verre strenge beteugeling der
journalen , bij de ontwikkeling die de periodieke
drukpers meer en meer in een groot gedeelte der beschaalde wereld verkrijgt , volstrekt onntisbaar is geworden ; die belangrijke vraag is geheel afgescheiden
van .het Monarchaal beginsel , en betreft de mate van
gezag die elke Regering behoeft on' zich tegen muitzucht staande te houden.

De verklaring van den Graaf de Robiano : Exposition

des sentimens des Catholipes ,
t•at het wezen der zaken

komt , gelooven wij
betreft , vrij wel met het

Mandement van den Bisschop van Luih overeen. Ook
dit bevat de gevoelens van den Abt de hi Mennais ,
die alle wereldlijk gezag boven de woelingen van muitzuchtige onderdanen verheft , wanneer het zich aan
Homes geestelij ke opperheerschappij onderwerpt. Doch
in het Mandement is dat gedeelte der leer op den
voorgrond gezet , hetwelk aan den meest despotieken
Vorst , zoolang hij aan de oppermagt der Kerk hulde
bewijst , tot geruststelling zou kunnen strekken , terwill de verklaring die zijde van het stelsel vertoont
welke gevaarlijk voor de onafhankelijkheid van iedere Kroon , bijna onbestaanhaar is met gehoorzaamheid
aan eene Protestantsche Dijnastie.
De Graaf beschuldigt het Gouvernement van te vol-

harden avec la nit'ine opiniatre,'e dans la resolution

de ruiner entierement la libert, qui est devenue ici
dit woord ICI verdient wel opgemerkt te worden
a in religion. Deze volharding leidt hij af
uit de ontwerpen van Wet op de I)rukpers en het On—

indispensable
'de rwij s.

Het geheele onderwijs, als betrekkelijk tot Godsdienst
en zedelijkheid behoort te wezen onder la sanction et

la direction de l'Eglise , seule gardienne de la foi.

Ten onregte matigen zelfs Cntholijke Souvereinen zich

cenigen invloed op het onderwijs aan , an lieu de lairser a l'Eglise Joule sa liierte , au lieu de ne suivre
qu'efle. Wat verlangt eigenlijk de Graaf ? Het onderwijs der geestelijken is in de Neclerlanden vrij ; de
voordragt vanWet heeft tot het geestelijk onderwijs
geene betrekking dus het burgerlijk onderwi'is , om het
aan de uitsluitende zorg der geesteNkheid over te gevett , moet geheel vrij worden gesteld ; en daar het ontwerp, dat aan het plaatselijk en gewestelijk gezag zoo
veel overgelaten heeft , in Belgie alien anti Catholiiken
invloed zoo die bestond , weldra geheel vernietigen
zou , zoo. is het alleen de belemmerde voortgang van het
Catholicismus in die Gewesten waar de Hervorming se- I
dert degrondlegging der Vereenigde Nederlanden
-

heerschende is , welke de voorgewende verontwaarM-.
ging van- den Graaf en van de overige ultra-Catholijken.
gaande heeft gemaakt.
De Graaf wil geen preventieven maatregel hoe ook
genaamd. Het Gouvernement heeft geen regt d'imposer

quelque mesure preventive que ce soil ;
zelfs niet bij ,
,eene Wet. Die Wet zou wezen une usurpation contraire

a la loi divine et la loi naturelle .... absolitment
contraire a la Loi Fon' damentale et par consequent
invalide aussi de ce chef. Aan zoodanige Wet kan dus
de Graaf geene gehoorzaamheid bewijzen. Hier zou een
teeder vraagpunt behandeld kunnen worden , dat wij

thans heist onaangeroerd laten. Dit alleen ! De persoonlijke opinie van een onderdaan ontneemt geenszins
aan de Wet haar verbindende kracht ; en zoolang de
Koning regeert , is hij verpligt gehoorzmunheid te eisschen en ongehoorzaatnheid te straffen : at is het ook
dat men zich ten onregte op die zelfde Grondwet beroept , welker invoering men eenmaal ten koste van een
burgerkrijg heeft zoeken te beletten.
De Catholijke Kerk levert zeer gernststellende waarborgen tegen regeringloosheid en losbandigheid op. — Wat
dan ? De Kerkelijke Censuur. De Kerk , vorderende sine
soumission absolite de l'esprit a ses preceptes , heeft een
krachtig iniddel bij de hand mu la soumission de fait te
verkrijgen. Dit is zeer geruststellend voor de Kerk ;
inaar de onderwerping aan het burgerlijk gezag , de onderwerping aan den wettigen , doch bij de It. Catholijke
iierk niet welgevalligen Vorst , welke zijn daar de
waarborgen van ?

Nous serons fibres parce que c'est noire volont6 arC'est noire drat I De bedoelde vrijheid is de

?Wee.

vesti ging van Romes oppergezag. Muitelingen hebben
menigmaal een bepaalden wil gehad en beriepen zich
altijd op hun regt ; inaar er zijn wet ten , aan Nv elke wil
en regt kan • worden getoetst ; er is eene Grondwet ,
een Vorst die ze verdedigen zal , eene welgezinde en,
getrouwe bevolking die zich scharen zal ova den aangevallen Troon.

SoPgez-y Bien , VOUS nous rendrez justice complete ;
et si vous mettez trap de manvaise foi a nous la reitdre , your nous donnerez en outre des siiretes nouvelles contre volts. Voila l'avenir.
De Graaf bedoelt
hier waarschisinlijk , hetgeen hij eenige weken geleden
ook reeds als in het verschiet aange‘x ezen heeft :
Illie

re'preWntation proportionnee a la population , un meilleur systeme d'election , la suppression du Budget decennal , et si l'incompatibilite entre le Midi et le Nord
etait eiolit reconnue , des lois et une legislation separies pour chaque partie du royaume.
Waarschijniiik
heeft hij nog iets meer in het oog ; doch hij denke
wel dat thans , hetgeen wij ver af zijn van te misprilzen , aan de Catholijken alles waarop zij aanspraak
hebben , zonder eenige terughouding wordt verleend ,
en dat zij die , bovendien door gunsten en voorregten
gesterkt , het regerend Stanihuis en den Staat ten val

willen brengen , iiiisdadigers zijn voor wie de toekoinst
minder aangenaam zou kunnen wezen dan roemzucht
of dweeperii hun die afgeschilderd heeft.
Misschien zal tin onze nieening omtrent het Mandentent van den Bisschop van Luih den schijn hebben
van vooringenomenlieid en overdrijving. De bedoelde

overeensteliming kowt ons evenwel niet onduidelijk voor :
que veuleni , vraagt de Abt de la Mennais , les royalittes?
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De Heer de Brouchere heeft zich tegen die mededeeling eener dubbele conclusie verzet. De Heer van
Dam , zich beroepende op hetgeen de comtnissie tot
onderzoek der geloofsbrieven van den Heer Brugmans
heeft gedaan , heeft den Heer de Brouchere onmideerste punt worth ontwikkeld als men vertrouwen dellijk tot zwijgen gebragt.
Den ? den November heeft de Heer
inboezemen wil ; het tweede als er tegenstand of 'neer
Donker Curtitte
namely;
de meerderheid tot toelating geconcludeerd. De
dan tegenstand voorbereid worth. Somtuds ook bestaat
tusschen hevigheid en gematigdheid eene betrekking , iiiinderheid , op uitdrukkelijk verzoek van den Heer
op welke men schoone vooruitzigten bouwt. Bij wien , Refjphins, rapporteerde bij monde van den Heer
niet waar ? zon de - Koning , in verlegenheid gebragt , Trenteseaux. Dit werd niet voldoende geacht. Op
•
heter toevlugt kunnen zoeken dan bij den zoo bedaar- aandrang van den Heer d'Omalius
Thierrif
•noodigde
den , zoo vredelievenden , immers ook zoo eeht Konings- de Kamer den Heer Trenteseaux
om het rapport
ook der minderheid schtlfteiffh over te leggen.
gezinden Bisschop van Luih
Reeds vroeger , den 22sten October , had de Heer
Trenteseaux , nainens de minderheid gerapporteerd ; verWeinige tegenwerpingen heeft men tot nu toe ge- volgens de Heer Donker Carting natnens de nicerderheid.
maakt tegen het betoog omtrent het onwettige van
Bij de discussie over de petitien te Brussel , na
petitien aan de Staten-Generaal.
het rapport van den Heer van Beene'? , namens de
De Staten-Generaal hebben dal tin reeds dertien
meerderheid , hebben Brie leden , de Heeren Sandberg ,
jaren zoo gepraktiseerd en dot tnoet nu zoo blifven.
Anglia.: en allereerst de Heer de Brouckere zeif , elk
in
zijne
brovan
Assen
!"
dus
antwoordt
de
Heer
wZie
chure over de vrijheid van schrijven bij de Ouden , hun afzonderlijk gevoelen opengelegd. De Kamer heeft
s als men dat gaat zeggen , dan wil ik hen toch eens toen als 't 'ware over vier eonclusien beraadslaging gevragen , in welke school zij zulk een averrechtsch houden ; hetgeen te duidelijker is , dewijl, na de overige
,} beginsel opgedaan hebben. Omdat men dertien jaren Sprekers , de leden der Commissie , niet de rapporteur alleen , op nieuw het woord tot naderen aandrang
» lang eene geschreven wet verkeerd uitgelegd heeft
hunner
conclusie hebben gehad.
amen
ja
en
men daarom in het veertiende.....
3) LOU
Het
eenige
dat thans verwondering kon wekken ,
moeten zeggen op dat valsche beginsel Onwas
het
stilzwijgen
der meerderheid van de Commissie.
3) ze Romeinsche Juristen wisten het beter. ... Gee3) ne gedaanteverwisseling bij Ovidius zou ooit zoo ge- Onverklaarbaar is het evenwel niet. Menigeen schaamt
niet te doen hetgeen hij evenwel niet verdedin weldig geweest zijn , als die onze Constitutie op deze zich, durft.
gen
s slinksche wijze zoude ondergaan."
De petitie vergeleek het Gouvernement bij Alva en
Het •Maandschrift de Weegschaal zegt Wow- zou het Buonaparte.
In Engeland ware dergelijk stuk smakeen als men het geheele regt van petitie win de Nedelijk buiten geworpen : hier hebben 26 leden veer
derlanders wilde betwislen ? Wat boat het te betoogen
het nederleggen ter griffie gestenid.
Plitt Art. 161 niet in de Grondwet behoorde gevonden
Zelfs eene petitie die inlichtingen geeft , meet , in
te worden ? Zou het niet ongelukhig zijn wanneer
onbetamelijke
bewoordingen vervat , ter Aide worden
de tweede Kamer bezig is om te beraadslagen over
gelegd
;
het
blijft
den verzoeker vrij eene andere te
aan
de
handelaars
te
verbieeene belasting.
zenden
die
aannemelijk
zij. Het onderhavige verzoek
hunne bedenkingen . .. voor te stellen ?
den.. .
enkel lasterlijk geschreeuw tegen het Goa-)
Nu , als men geene andere zwarigheden heeft , zal , behelsde
vernement.
wat ten minste onze meening betreft, het geschil
Het betaamde den Heer de Semis de verilediging • der
spoedig bijgelegd kunnen worden. Men wil het petiuitdrukkingen
van het verzoek op zich te neinen.
tie-regt behouden , doch , zoo als het in Art.161 vastgeAlva was Landvoogd , niet hoofd van den Staat : geene
Voorts
blij
v
e
het
aan
iederslight is, aan de bevoegde tnagt.
dus tegen den Vorst. Zoo kan ook de
een vrij bedenlingen , verzoikem, klagten watt elk ntenseh beleediging
vergelijkitig met Net° dit de dagMaten in tte peritien
en aan elke Vergadering te doen geworden : die stuk- worden overgebragt.
Nero
Keizer geen Monarch
ken , welke men ook petitien mag noemen , • kunnen als in een Constitutioneel Rijk ;was
daar
is niets beleedigenda
inlichtingen worden gebruikt : dit stelt nog niet een
volgens den scherpzinnigen , regt edelaardigen Bapetitie-regt daar hetwelk eenigermate tot aanneming en in
ron de Seta:.
overweging der petitie verpligt.
Niet ten onregte heeft de Heer van Dam van /snit zijn gevoelen met warmte staande gehouden ;

urn pouvoir' eigititne et stable qui les preserve de r anardile. Que veulent les lioe'raux ? la liberte , c'est-a-dire ,
une autorite qui les preserve de l'oppression d'un pouvoir
sans rggle Ces conditions indispensable: on ne
Het
les trouve que dans le Christianisme cutholique.

Zitting der tweede Kamer

van 26 Februarif.

tig leden hebben zich bij hem gevoegd. De meerderheid der Commissie en de 26 leden die haar heb-

ben ondersteund schijnen geen denkbeeld to hebben
van den eerbied , wij zeggen niet then Nederlanden
De Heer van Dam van Isselt , rapport uitbrengende veer den thans regerenden Monarch , maar then de
rs heeft Staten-Generaal, veer iederen Vorst , dien zelfa burgers
over eene petitie tegen de Wet op de drukOe
berigt dat de meerderheid 'bet nederleggen ter griffie, van eene Republiek voor ieder hoofd van dui Staat,
verlangde doch de minderheid daaronder hij self, veer iedere wettige magt aan den dag bebooren te
de orde van den dag.

leggen.
Gedrnkt bij H. P. LW SWART , te 'a Gravenhage.
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De Troonrede van den Koning van Frankrijk , hierin

rugzage naar een bedriegelijk pad , vinde zij in zede-

aan die van onzen Koning niet ongelijk , toont vasten

lijkheid, in regt , in Volkskarakter , in Christendom bovenal , onwankelbaren steun.

wil tot bescherming van Staat en Maatschappij.
Eene Regering die wil en weet vat zij wil , vooral
wanneer zij haar regten verdedigt , wordt niet ligt overwonnen. Meestal is zwakheid van het Gouvernement

Zitting der tweede Kamer , den Ben Maart.

voorwaarde van factie-triumf. Bovendien , in Frankrijk

Nadat de Commissie ten aanzien der verzoeken

ondersteunt de Geestelijkheid den Troon ; welgekozene
ambtenaren zijn welgezind ; geen Godsdiensthaat, geen

over de grieven het nederleggen ter Griffie voorgesteld
had , heeft de Heer Donker Curtius gesproken , zoo al

verschil van nationaliteit. Het meerendeel der bevolking stelt evenmin als hier,, in liberale droomerijen

niet geheel gelijk de omstandigheden vereischen , althans

eenig belang.
Aan den anderen kant , het Ministerie is gehaat en
gedeeltelijk veracht ; de invloed der oppositie op druk-

dien men ten minste ons wel heeft onderrigt ; dat de
Staten-Generaal zijn eene hevoegile magt , heeft hij zich

met openhartigheid en met kracht. Beweerende ; in-

pets en verkiezingen groot ; de omwenteling wordt door

tegen het misbruik verzet , zonder het regt geheel to
ontkennen. Voorzeker,, at bestaat er een petitie-regt aan

zeer velen beschouwd als mislukte toepassing van voor-

de Staten-Generaal ,

treffelijke beginsels ; de hoofdstad sleept ook nu nog een
gedeelte der Natie mee ; en wiikt de Koning , door
overreding, bedreiging of geweld , dan opent zich de
afgrond op nieuw voor den Troon en voor het Volk.

zoo kan desniettemin in twijfel
worden getrokken of dit regt iets nicer dan verzoeken
over individuele belangen omvat.
Over het algemeen heeft de conclusie onze wenschen vervuld. Thans orde van den dag als open-

Wat eischt de oppositie ? Ministers aan de meerder-

lijk bewijs van afkeuring ; later een voorstel tot re-

heid der Gedeputeerden gehoorzaatn en welgevallig :
een Koning om de bevelen der Kamers ten uitvoer te
leggen. Alsdan is de oppermagt van onderling vijan-

geling van het regt : de wijze hoe , is nog niet medegedeeld. Een zegelregt , naar gelang van het getal
petitionarissen verhoogd , zou misschien zwarigheid

dige factien daar ; de anarchie niet ver of ; de dwin-

hebben. Geene petitie dan uit handen van een lid ,

gelandij zigtbaar in het verschiet.

geene beraadslaging dan bij eene opzettelijke motie ,
zoodanige reglementaire bepaling, met behoud der zaak

Gebeurtenissen van revolutionairen acrd zijn , vooral
in een magtigen Staat en bij e'en twist over algemeen

in zoo ver zij nuttig kan zijn , wordt voor de waar-

verspreide begrippen , niet zonder invloed op naburige

digheid van de Kamer en als behoedmiddel tegen incon-

niiken. De toestand van Europa voorspelt een gewel-

stitutionele misbruiken vereischt. Aan het Gouvernement blijve de voordragt eener Wet tegen het pe-

digen storm. De oinstandigheden zijn zeer bedenkelijk ,
zeer buitengewoon. Onze Regering , even ongezind oni

.

Ilden

2.

titioneren , in zoo ver het de kenmerken van muit-

misdadigen dwang te ondergaan als om te treden bui-

zuchtige zamenspanning verkrijgt.

ten haar kring , vereenzelvige zich door brave , eensge-

De oppositie heeft den Heer

Surlet de Choquier

zinde en zelfwerkende ambtenaren met het Volk ; raad-

in de voorhoede geplaatst , welligt om den indruk van

plege Geschiedenis en ondervinding ; zij meer nog op

ernstige redenering door spotternij te verzachten. Deze

bevestiging dan op verbetering bedacht ; en zonder te-

koint den redenaar uitnemend te baat , ivanneer
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zij niet geheel ontbloot van waardigheid is , met :spearzaamheid wordt gebruikt en meer ernstige wederlegging vergezelt. Thans bragt het onvoegzame en uitgerekte stuk verontwaardiging bij menigeen verveling
zelfs bij begunstigers en vrienden te weeg. Een geheel uur heeft de spreker besteed om het onderzoek
over het petitioneren als een daad van kleingeestig
en belagchelijk Despotismus te beschrilven. Het onderzoek na te laten ware onverstandig en inderdaad
belagchelijk geweest. Dit zal ook voor den Heer Surlet duidelijk worden , indien het waar is dat de Regering voornemens is aan iedereen to doen zien wie
overal door leugen en misbruik eener geheiligde bediening , met de uiterste moeite een , naar evenredigheid zeer klein getal van onderteekeningen bijeengezameld hebben.
Waar schijn van redenering aangetroffen werd , was
zij ontleend uit Volks-souvereiniteit en regten der natuur. Het Ministerie werd aangevallen als of er in het
Rijk der Nederlanden een ander Ministerie dan de
Koning bestond. Doch het spreekt van zelf dat aan
dezen lof toegezwaaid werd dan eerst kan men vrij
uit al hetgeen hij doet , niet met edelmoedige rondborstigheid berispen — dit eerlijk gedrag zou aan het ooginerk
weinig voldoen maari het plaatsen in een hatelijk
en bespottelijk licht.

Welk zal bet lot der aanhangige concept-Wet op het
Onderwijs zijn ? Dit is , indien zij geene aanmerkelijke
veranderingen ondergaat , gemakkelijk te voorzien. De
ultra-Catholijken , de ultra-Liberalen en de meeste leden uit het Noorden keuren Naar af.
De redenen dier afkeuring loopen geweldig uit
een. Heeft de voordragt misschien den regten middenweg gevolgd ; zoodat zij , schoon aan bijna niemand welgevallig , evenwel inderdaad voortreffelijk is ?
De indruk dien zij allereerst , zoo in het Zuiden als
in bet Noorden , bij de welgezinden heeft gemaakt , was
die eener heilrijke gebeurtenis Welke in moeijelijke omstandigheden uitredding belooft. Ter neder geslagen
door sommige geruchten had men gevreesd dat de Regering moedeloos en wanhopig , de teugels van het
bewind ten genoege van een holzieken aanhang van
zich af zoude werpen. De voordragt stelde ten dien
opzigte gerust reden genoeg om met blijdschap en toejuiching ontvangen te worden.
Men behoort zich
billtjk te zijn weder in de

maand November te verplaatsen. Toezigt ten einde
een jaarlijksch verslag aan de Staten-Generaal te kunnen geven , waarbij toepassing door den regter van weinig beduidende straffen werd gevoegd ; dit was , zoo
liet de oproerstokende en magtige oppositie zich uit , de
eenige zorg van het Gouvernement. Verlangde de Koning iets meer , de tweede Kamer althans zon , ook ten
aanzien van het onderwijs , deelgenoote wezen van algemeen bestuur en van hoog gezag ; en het schijnt
zelfs dat de laatstbenoemde Commissie , misschien niet genoeg indachtig aan hetgeen de aard der zaak en de
aard der Staatsregeling vereischt , een zeer uitgebreid
ontwerp ingeleverd had , hetwelk de regeling der Academies en andere Scholen , opgerigt door het openbaar
Bestuur , tot in de geringste bijzonderheden aan de Staten-Generaal onderwierp.
In deze omstandigheden verscheen het ontwerp. De
geleidende brief was gesteld in een toon die sedert
eenigen tijd niet gebruikelijk was. Onbekwaamheid en
onzedelijkheid werd geweerd. De regeling der scholen
aan den Koning overgelaten. Het ontduiken van toezigt , door huisselijk en openbaar onderw' te verwar.
ren , onmogelijk gemaakt. Aan den vreemdeling het
oprigten eener school buiten speciale toestemming ontzegd ; en de ongerijmde gelijkstelling met den ingezeten aldus openlijk ontkend. In 66n woord , het ontwerp kondigde handhaving aan van des Konings Con.
stitutioneel regt.
Zoodanig stuk werd door de oppositie met luide
verwenschingen begroet. Doch kan het ook nu ,
bij meer bedaarde overweging , voldoening geven aan
hen die den bloei van het onderwijs verlangen ; en
om het onderwijs zelf , en in verband tot de rust en
welvaart van het Rijk ?
Al waren de hoofdpunten behoorlijk geregeld, zou
het concept , wat de bijzonderheden betreft aannemelijke veranderingen behoeven.
Art. 2 verklaart dat het Masse O onderwijs , zoodra het zich tot 66n huisgezin bepaalt , vrij van alle
voorwaarden is. Dit is meer dan .overtollig. Plegtige
toekenning van hetgeen men niet ontnemen kan , wekt
een spijtigen glimlach welligt , geene dankbaarheid op.
De definitie van het Lager onderwijs als hetgeen

aan hinderen beneden de twaalf jaren in lezen enz.
wordt gegeven , is vreemd. De aard van het onderwijs door den ouderdom der leerlingen bepaald : de
natuur eener zaak door de hoedanigheid van die ze
gebruikt ? Zal het , aan kinderen boven de twaaif

foal
jaren geen Lager Onderwijs zijn ? Zoo ver gaat de

tot een

magt des Wetgevers niet dat hij het wezen der zaken veranderen zou.
De zamenstelling eener Commissie van Examen , uit

lige verkiezing of bekrompene berekening der ouders
over te laten , verliest men wenschelijken en edelmoedi-

den Gouverneur en twee leden der Gedeputeerde Sta

gen naijver niet uit het oog. Het toezigt van schoolopzie-

ten ,

is niet gelukkig. Men veronderstelle toch niet

ners , door kunde berekend voor dien belangrijken post ,

dat zelfs de bekwaamste ambtenaren bekwaam zijn

bepaalt zich meestendeels tot raadgeving op vriendschappelijken voet , en Levert althans geen bezwaar tegen betamelijke vrijheid van denkbeelden en van leer-

voor alles. Alles kan door weinigen worden afgedaan
en beslist ; maar de belangen der ingezetenen winnen

afzonderlijken , achtbaren stand.

Zonder de

buigzame jeugd door onbeperkte mededinging aan

daar evenmin bij als die van het Gouvernement. Zeer

methoden op. Welk hell brengt de concept-Wet ons

Angillis : En surckargeant & quelques fonctionnaires d'occupations dont
les principes Lye sont pas analogues. , on les conduits
vaturelletnent
tout decider precipitamment , superficiellement.... C'est cette confusion de pouvoirs
sans analogie qui empeche de chaser les liommes et
de les mettre u leur veritable place.
Iemand tot ad-

aan ? De Provinciale School-Commissien , zoo voorzig-

ministrative werkzaamheden zeer geschikt , is menigniaal tot het afnetnen van Examina geheel onbevoegd.

Orntrent het Middelbaar en Hooger Onderwijs zouden
soortgelijke aanmerkingen in het midden kunnen wor-

Daarbij het Gouvernement geeft weg , hetgeen het

den gebragt. Doch het is thans bovenal van belang ,

enkel in schijn behoudt. De Gouverneur kan telkens
worden overstemd en de zorg en het toezigt des Ko-

het ontwerp in verband te beschouwen tot den algemeenen: toestand van het Rijk.

Dings gaat over bij hen , wier benoeming van den
Koning onafhankelijk is.

De bedoeling is ongetwijfeld de grondwettige zorg
op het openbaar onderwijs te behouden. Dit oogruerk

De in Art. 8 opgelegde eed is geheel nutteloos ;
daar hij datgene behelst waartoe reeds het Straf-Wet-

bereikt. In het Noorden misschien ; omdat de Yolks-

boek verpligt , en voorts gehoorzaamheid aan de on-

geest het Gouvernement ondersteunt en , naarmate de

derhavige Wet , die geenerlei bijzondere bepaling aan
de onderwijzers voorgeschreven heeft.

Godsdienstvrijheid met ware Godsdienstigheid in ver-

De straffen zijn wederom geheel in den smack eener

zuchtige dweeperij zal verstrekken. Doch in het Zuiden ? Daar wordt het onderwijs geheel aan den invloed ,

te regt zeide onlangs de Heer

a

Eeuw die menschlievend ook ten koste der regtvaardigheid meent te mogen zijn: zoo gering dat zij
geen afschrik verwekken ; vooral niet waar de ontdekking moeijelijk en bij geldelijk verlies onbekrompene
schadeloosstelling menigmaal reeds vooral toegezegd is.
Genoeg over hetgeen in het Ontwerp daargesteld
wordt: zien wij nu wat het vernietigt.
Het neemt de Nederlandsche inrigting van het Lager
Onderwijs weg : eene inrigting , langzamerhand door de
ondervinding eener bedachtzame en weetgierige Natie
gevormd ; vervolgens vastgesteld bij eene Wet die ,
in sommige opzigten misschien niet vrij van den min

tig zarnengesteld , vallen weg ; het onderscheid der
rangen , met oordeel ter voorziening in de betrekkelijke behoefte bedacht , houdt geheel op ; en het gansche
gebouw dat met zoo veel behoedzaamheid opgetrokken
was , valt door de wegneming dezer twee hoofdzuilen
uit een.

kan niet :door het ontwerp , gelijk het ligt , worden

band zal worden gebragt , tot bolwerk tegen heersch-

aan den alleenhandel — welk ongepaste woord men
zoo dikwijls ten onregte omtrent de Regering heeft gebruikt — aan het volkomene monopolie der geestelijkheld onderworpen. Men versta dit wel. Het is niet
het onderwijs door geestelijken ,

veel min het doordat be-

dringen der jeugd met een Christeljiken zin

denkelijk is ; maar vele geestelijken , bij een magtigen
adel gevoegd maken sedert eenigen tijd het meest
vertnogende deel uit eener oppositie welke voor den
Staat gevaarlijk is geworden ; en tevens worden beginsels op den voorgrond gezet die , ook waar zij in

prijzenswaardigen geest der tijden waarin zij zamen-

het algemeen den Troon tegen maitzucht schijnen te

gesteld werd , evenwel wat de vormen betreft , eene

onderschragen , den Troon waarop een Protestant geze-

hooge mate van voortreffelijkheid bezit. Met hoe veel

teld is , ondermijnen en het wereldlijk gezag in duurzame

oordeel is voor onderwijzer en onderrigt gezorgd ! De
onderwijzer , bij ijverige pligtbetrachting voor 'evensonderhoud ook ointrent de toekomst gerust behoort

afhankelijkheid brengen. Het onderwijs, geheel in handers
der geestelijkheid geraakt zou bij zoodanige gesteldheld van het Rijk , minder aan verlichting en Chritt-_-.
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tendom , dan aan de inzigten der ramie en Ran ultra- worden en Oleg
montaanschebeginsels dienstbaar worden gemaakt.
De toelating van onderwijzers , de oprigting van bij-

zondere scholen , waartoe het aan geene aanmoediging
zal ontbreken , hangen van Provinciale of Stedelijke
Bestnren af; grootendeels niet ongezind de wenken
der geestelijkheid te volgen. Rigt Gemeente-scholen
op ; howl ze met groote kosten in stand : overal zal
naast de school van het Bestuur de bijzondere school
zijn ; overal de laatste bezocht , de eerste ledig gelaten worden. Dan zullen de ingezetenen zich niet opgewekt gevoelen out aan eene inrigting die nutteloos
geworden is , veel te koste te zeggen. Ook de StatenGeneraal zullen vermindering op de Begrooting verlangen. Vindt die vermindering geen plaats , of maakt
de Regering van andere hulpmiddelen gebruik , dan zal
over halstarrigheid en dwaze geldverspilling worden
geklaagd. En niet geheel zonder grond. Men kan
niet te gelijk scholen afschaffen en behouden. Het
afschaffen der Gemeente-school bestaat niet in het wegzenden van den onderwijzer , of in de slooping van
het gebouw , maar in het nemen van • maatregelen
waardoor de school ledig gelaten wordt.
Wat de omstandigheid betreft dat reeds nu de Collegien en Athenaea in Belgie door de opening der Seminaria met een onvermijdelijken ondergang worden
bedreigd , dit is geheel onafhankelijk van het onderhavige ontwerp. Gaat de hooge geestelijkheid met de
overmeestering van het geheele Middelbaar Onderwijs
voort , dan is iedere Wet ten dien opzigte zonder nut.
Indien de Regering bij regtmatigen eerhied voor de
enafhankelijkheid der R. C. Kerk zorgeloosheid omtrent
eigene regten voegt ; na het Besluit van 2 October ,
het ongehoorde inisbruik hetwelk nu reeds , onder allerhande voorwendsels , van dat Besluit worth gemaakt ,
lijdelijk duldt ; indien er niet aangedrongen wordt op
hetgeen bij het Concordaat aitdrukkelijk aan de Bisschoppen voorgeichreven is dan kan men vrij de Middelbare Scholen aan de uittnimtendste verordeningen
onderwerpen , het Middelbaar Onderwijs wordt in de
Seminaria overgebragt.
De concept-Wet , ten zij door de ultra-Catholijken eene
lamstige wending wierd gemaakt , zal niet aangenomen
worden : de verwerping is wenschelijk in bet belang
van het Rijk. Wat nu te doen ? ;dal de Wet in discussie worden gebragt met de zekerheid , met den wensch
van Naar verworpen te zien ? of wel overeenkomstig
hceidaannterkingen gewijzigd ? of wel te rug genomen

I

zonder of door wettelijke voorziening,
blijven op den tegenwoordigen voet
,

Conseils de M. van Maanen au Roi. De Courier
de la Meuse bevat onder dit opschrift drie uitgebreide
artikels tegen dat gedeelte van ons 34e Numiner , waarin handhaving van Godsdiensivrtjheid als middel
wordt genoemd tot behoud van Constitutie en Stmt.
Misschien zouden wij met meer grond boven deze
regels kunnen schrij ven : Antwoord van de Nederland-

ache Gedachten

aan den Meer van Bommel ; niet aan
den Bisschop ; met dezen limners is de Courier niet
eensgezind. Dit zij genoeg : de Heer van Maanen
heeft nonit eenig artikel der Nederlandsche Gedachten

voor de uitgave gezien. Zij staan noch tot hem , noch
tot het Gouvernenient in betrekking ; ook niet in die
welke den Courier de la Meuse verbindt aan de hooge
geestelijkheid te Luik.
Het volgende is de aanteekening van hetgeen de
Courier ons doer zeggen , hoewel wij het niet hebben
gezegd.
Under des Koningsweldaden aan de R. C. Kerk
noeinden wij op : de min ruim bedeelde Priesters verzorgd. Dit vertaalt de Courier : Les secours donne,*

aux pretres qui avaient trop peu. — Nous ne citons
ces mots que pour en neon trer l'absurdite. Si ces pretres avaient trop peu , c'etait donc un devoir , c'etait
tine striae justice de leur donner ce qui leur manquait.
Min ruim bedeeld beteekent niet ayant trop peu , maar
mains abondamment pourvu.
Comment , zoo vertaalt de Courier, une grande
partie du clerge serait.elle arretie par la reconnaissance si elle n'a pu l'etre dans un moment oit les
meilleures vises se sont manifi-ste'es de touter parts ?

In het Hollandsch evenwel staat niet dat de beste bedoelingen aan den dag zijn gelegd , maar dat de schoon•

ste uitzigten zich aan alle zfiden hebben geopend;

vermits , om er dit slechts in het algemeen van te
zeggen , de Nationale kerken (Mar waar de Fransche
omwenteling invloed heeft gehad , ten behoeve van het
Catholicisinus of hersteld, of vernietigd , of aan het wankelen zijn gebragt.
Onze eenige troost , zeiden wij , in leven en in

sterven ligt in ons Christel0 geloof dus niet in
eene Hervorming aan ongeloof verwant. Courier
vertaalt ongeloo.f, incredulite , door biygeloof, superstition. L'intolerant e'crivain pent nous donner
the'te qui lui appartient ; it peat egalement donner
le
nom de superstition u noire religion : ces injures now
imenvent peu et nous les lui pardonnons volontiers.
Door de vijanden der Herverming wordt zij voorgesteld als bloot ontkennende leer : en de Protestantgeeft
aan deze beschuldiging voedsel en kracht , zoodra hi'i
ingenomen is meer tegen het Catholicismus dan wel
met het ,Christelijk geloof. Afwending van dit verwijt
was ook in het bewuste artikel ons doel ; en het zal
ons geenszins benadeelen in het oog van Godvruchtige
Catholijken dat wij niet Protestanten alleen maar

ook Protestantsche Christenen zijn.
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NEDERLANDSCHE GEBACHTEN.
De uitgave gesehiedt bij G. VERVLOET, "te 'sGravenhagei bij de voornaamste boekhandelaren en op alle postkantoren des Itijks.
Men abonneert zich voor
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nommere te gelijk tegen f

Zaturdag den
De val van het Ministerie in Frankrijk , ten gevolge van den regtstreekschen invloed der publieke
opinie , zou voor dat Rijk de afkondiging van een
nieuwen kring van regeringsvormen , en overal , in het
bijzonder in onzen Staat , een belangrijke triumf voor
overdrevene Liberale beginselen zijn,
De bevestiging van dat Ministerie zou , nit een ander oogpunt , nadeeligen invloed op de Nederlanden
kunnen hebben.
Wat volgt hieruit I Dat onze Regering steun zoeken
moet in eigene kracht.
Die kracht is verkrijgbaar wanneer men , zonder verwaarloozing van eenig middel , openlijk in alles hulde
bewijst en invloed verschaft aan waarheid , zedelijkheid
en regt.

208ten
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5o franco per post.

Maart.

strijdt , en dat hij in de antecedenten der Kamer een go.;
zag , hooger dan dat der Grondwet zelve , erkent.
Een ander punt , het misbruik van het regt van petitie , was te berde gebragt. Ook hierover heeft men
weinig belangrijks gezegd. Dit kon niet anders ; want
het misbruik , schoon aan alien genoegzaant bekend ,
is tot nu toe te weinig geopenbaard. De Regering ;
waartoe zij ongetwijfeld overvloedige bronnen bezit ;
toone eindelijk eens dat vele geestelijken meer hebben
gedaan dan un acte de citoyen , meer dan JOINDRE
leurs voeux a ceux de leursfrWes. De publiciteit is ;miners de ziel , naar men beweert , van den regeringsvorm
in dit Rijk: en het Gouvernement dat, helaas ! dezer
dagen aan deze twijfelachtige stelling , waar zij kweekscholen van misdadigers sticht , bOna gedwongene hulde bewijst houde haar ten ininste evenzeer in het
oog , waar zij de straf van misdadigers wordt.
Met bitterheid heeft men het onderzoek der Regering omtrent het petitioneren gelaakt ; als of zij out
het tegen te gaan had gebezigd lantOt les moyens de

De vierdaagsche discussie over de verzoekschriften
is rijk meer nog aan hatelijke dan aan belangrijke redevoeringen-geweest.
De vraag omtrent de uitgestrektheid van het petitie- seduction , tantOt ceux de la crainte et de la terreur.
'regt en het ware verstand van art. 161 , is geheel ter Het onderzoek was noodzakelijk : want het is van bezijde geschoven. La petition, riep men uit est de lang den geest van het Volk van de zoogenaarnde pu-

droit naturel, je dirai meme de droll divin ; ook

in blieke opinie wel te onderscheiden. Het smooren van
'China wordt gepetitioneerd. De noordelijke leden , de wenschen der bevolking zal de voorname be,doeling
• zelfs- de Heer Donher Curtin: , hebben deze ver- niet zijn geweest : in dat geval had de vergadering
warring van natuurregt en staatsregt beaamd; van der burgemeesters ,' waarorntrent de Heer Surlet een
toen of waren zij tot het nederleggen ter griffie van uur aan zijne luimigheid den teugel heeft gevierd ,
deze massa verzoekschriften inderdaad verpligt. -Is wel vroeger dan op 22 Januarij plaats mogen hebben.
dan het vermogen van elk gevoelig wezen om te De wijs waarop het onderzoek is bewerkstelligd
kiagen afhankelijk van een petitieregt aan de bevoeg- moge bier of daar aanleiding gegeven hebben tot, bede magt ? Een lid beriep zich op de bekende de- klag : het is aan de redenaars , ook bij de meeste overcisie der tweede Kamer in 1815 , alsinede op een vijftien- drijving , niet gelukt eenigen wezenlijken blaam
'jarig gebruik. Treurig is het dat een zoo achting- op de gedragingen der ambtenaren te werpen. Deswaardig Staatsman , lid van den Staatsraad en die aan niettemin heeft men de woorden mendes en machiavelisme
de Grondwet heeft medegewerkt , zich van eene rede- gebruikt. Het Gouvernement heeft ten dien opzigte
nering bedient die tegen algemeene regtsbeginselen t weinig verdediging gevonden. De meeste welgezinde
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leden waren niet genoeg met de omstandigheden
kend. Wederom een blijk hoe nadeelig het is dat

lijk tegen de Hervornide Kerk ongerijmd
achtig is.

en

leugen-

bij de tegenwoordige inrigting van het bestuur , de
vergaderingen niet gestadig door de Ministers kunnen worden bezocht.
Verscheidene leden hebben zich in breedvoerige beschouwingen toegegeven van sommige grieven. Het

Het voorstel van den Heer Donher Curtius , afgekeurd met 88 stemmen tegen 11 , ondergaat het lot

honderdmaal herhaalde is wederom herhaald. Zoo

kentenis van een beginsel , onvermijdelijke gevolgtrekkingen bestrijdt.

heeft de Heer Le Hon, die welligt redenen had om
overigens beknopter dan naar gewoonte te zijn , eene
uitgebreide aanprijzing der ministeriele verantwoorde
lijkheid in zijne 'redevoering gevlecht.
Veel is over het al dan niet bestaan van factie

en revohttionairen

gezegd. Nog schaamt men zich

voor hetgeen men is.
Het onderscheid van Godsdienst is de oorzaak van
wederzijdsche en hevige uitvallen geweest. De Heer
Lujeben heeft zich aan geene perken van betamelijkheid
gestoord : zoo ooit , dan was er aanleiding geweest om
hem tot de orde te roepen. Ook aan den anderen kant
heeft men zich welligt niet altijd even voorzigtig , even
behoorlijk uitgelaten omtrent de Catholijken. Verwijten

hetwelk iedere voordragt verdient waarbij men , na er-

Hulde zij gebragt aan des redenaars talenten en bedoeling : tevens verwondere men zich niet dat de welgemeende poging is mislukt.
Het achtbare lid beschouwt de tweede Kamer als bevoegde magt en ; waaromtrent wij vroeger niet naauwk'eurig waren onderrigt ; hij vermeent dat bij Art. 161
aan ieder ingezeten het regt is verleend om verzoeken
ook over punten van wetgeving te doen. Desniettemin ,
om het misbruik en omdat de menigte in beweging wordt
gezet , verlangt hij de orde van den dag.
Maar , zoo de ingezeten tot inlevering is geregtigd , is
de Kamer dan niet tot onderzoek bijna verpligt ; althans
ten ware de petitie onbetamelijke uitdrukkingen bevat ?

brengen meestal slechts tegenverwijt en verbittering

Van waar de bevoegdheid om geen acht te slaan op

te weeg. Liever voere men bewijzen aan van zoo-

verzoekers die de Grondwet tot u verwijst ? De Kamer

danigen aard dat elk verwijt nutteloos wordt. Uit dat
oogpunt zou de rede van den Heer Luzac merkwaar-

moet niet door den wil der menigte worden geleid."
Wel nu ! laat die verzoeken ter Griffie ; neem er geen
aanleiding uit tot eenig voorstel van wet ; bestrijd zoo-

dig zijn geweest , indien hij niet meer bijzonder die
leerstukken aangevallen had , welke tot het geloof be-

danige prbpositie , door een ambtgenoot gedaan doch

hooren ook van den geinatigden Catholijk ; zoodat de
Heer de Gerlacke ; wiens bekwaamheid en gevatheid

indien de Grondwet het petitie-regt aan de Staten-Generaal en over Staatsaangelegenheden erkent , laat dan

ook in deze discussie , naar het ons voorkomt niet

de aanneming van het verzoek niet over aan de wilekeur der Staten-Generaal.

zijn geevenaard ; eenigermate te regt opgemerkt heeft

Inderdaad , zoodra het regt was erkend , kwam de
dat de Heer Luzac a fort peu entretenu la Chambre
de politique et beaucoup de theologie ; hem te geinoet , orde van den dag uit hoofde van misbruik weinig te
voerende , vous nous avez acceptes en 1815 tels que pas.

new etions ; avec nos doctrines teller qu'elles sont ,
De Heer de Jonge
idles qu'elles oat toujours did;

De Heer Donher Curtius, voornemens eene motie tot beperking van het petitie-regt te doen wilde de verdedi-

schijnt van oordeel te zijn dat het best wezen zou
over de Godsdienst te zwijgen. Voorzeker, tot op zekere hoogte althans , indien het mogelijk was. Die

gingsmiddelen -der tegenpartij kennen ; en dit is , gelijk

mogelijkheid is weg , als de heerschzucht zich van

H.ij schijnt tot toetsing der vijandelijke krachten
niet de meest geschikte handelwijs gekozen te hebben. Overeenkomstig zijn plan , diende het misbruik

gewaanden Godsdierhattiver en echte dweepzucht tot be-

hij zelf aangemerkt heeft , de voorname reden waarom
hij eene uitgebreide discussie uitgelokt heeft.

Eeiking van verderfelijke oogmerken bedient. Welligt
'ion het nu zelfs om de gemoederen tot , bedaren te

met levendige verwen afgeschilderd te worden ; met de

brengen , niet nutteloos zijn 'geweest met .onpartbdige

uiterste omzigtigheid evenwel , ten einde zich geene

inaauwkeurigheid de redenen te ontvouwen , waarom de

uitdrukking te laten ontvallen die aan menigeen ge-

vrees voor het ultra -Catholicismus even gegrond als

wenschte gelegenheid kon verschaffen om te

de beschuldiging tegen het Protestantismus bepaalde-

ruimschoots uit batelijkheid verlustiging te scheppen

gelijk

en het eigenlijke vraagrint met behendigheid te . ontduiken.
Hetgeen vooral opmerkelijk is : iedere cootie , iedere
wet , waarbi.j men de denkbeelden van den Heer Donher. Curtin: volgt zou volstrekt onaannemelijk zijn.
Indien er een petitie-regt aan de Staten-Generaal ook
over Staatsaangeiegenheden , krachtens Art. 161 , bestaat ; dan schijnt dit regt niet vatbaar voor de ininste beperking buiten die welke in de Grondwet zelve aangetroffen
wordt. lndien al ter uitoefening van dat regt middelen
worden gebruikt die , uit andere oogpunten wettelijke voorziening vereischen ; evenmin mag om het
schroomelijkste misbruik , het bij Art. 161 daargestelde
regt door nieuwe beperkingen belemmerd, als de openbaring
der gedachten en gevoelens , niettegenstaande Art. 227 ,
door voorloopige censuur 'aan banden worden gelegd.
De hoop blijft over dat of de Heer Donher Curtius zelf
of een zijner ambtgenooten , na de regtsquaestie naauwkeuriger overwogen te hebben , een gelijksoortig voorstel , op andere gronden , zal doen. Uit de discussien
blijkt dat het onderzoek dezer belangrijke vraag nog
niet tot genoegzame rijpheid is gebragt. Naauwelijks
heeft men zich verwaardigd te letters op de gronden
waarmede het misverstand nopens den omvang van het
petitie-regt aangetoond is : men heeft ze ongerijmd
genoemd , gelijk doorgaans wanneer men , hetgeen strijdig is met de aangenomene meening , nog niet begrijpt.
Zoo Art. 161 geese betrekking heeft tot het indienen
van verzoeken aan de Staten-Generaal , volgt hieruit
niet dat de toegang der ingezetenen tot de tweede
Kamer , die in verscheidene gevallen nuttigheid hebben kan , moet worden belemmerd ; maar wel dat de
Kamer maatregelen vermag te nemen , die zij voor
haar waardigheid en inzonderheid in het belang des
Vaderlands noodzakelijk acht.
Wenschelijk zou het zijn dat hetgeen de Kamer niet
doet , door het Gouvernement kon worden gedaan.
Maar eene Wet schijnt voornamelijk het opruijen ten
onderwerp te moeten hebben. De bepalingen in het
Reglement van de Kamer , waardoor met behoud van
het nuttige der zaak alleen het misbruik zou worden
gekeerd , zouden meer voegzaam door een lid der Kamer voorgedragen worden. Ook hierbij gevoelt men
op nieuw hoe nadeelig het is dat de betrekkingen van
Minister en lid der Staten-Generaal , welke in den
echten geest eener Constitutionele Regering onafscheidelijk behoorden te zijn , door de verkeerde rigting der
publieke opinie , hier te lande voor als nog bijna
onvereenigbaar zijn geworden.

Het is thans welligt het oogenblik niet waarop
eene Wet of reglementaire bepaling van zoodanigen
aard aangenomen zou . worden ; maar het is thans het
oogenblik nog, na korten tijd mogelijk niet , de miskende grondslagen van het Nederlandsche Staatsregt ,
gelijk zij in 1815 zijn gelegd , wederom te voorschi sin
te brengen. Door eenparige en krachtige aanprijzing en
toepassing van ware beginsels een kern van weldenkenden te vorinen die , schoon nu gering , door de
kracht van waarheid en overtuiging dagelijks toenemen
zou ; dit is het eenige middel om eene , thans
vooral , onniisbare zelfstandigheid te verkrijgen , en bij
het genot van orde en rust de wezenlijke vrijheid to
beschermen.

De volgende regels , onlangs in een Weekblad geplaatst vereisschen , gelooven wij , opzettelijke en
eenigzins naauwkeurige wederlegging ; ten einde niet
door stilzwijgen voedsel geven aan verkeerde veronderstellingen omtrent de toedragt eener belangrijke
zaak die , wat ook gebeure , in de Historie onzer dagen , tot roem van onzen Koning, zal worden vermeld.
Wij gelooven wel onderrigt te zijn wanneer wij
• zeggen dat , hoezeer de merkwaardige Boodschap van
• den 11n December grootendeels gesteld is geworden
• door den Minister , aan wien de Koning en de Natie
Onit hoofde van zijn gedrag omtrent het Budget , zoo
groote verpligting hebben , het Voorstel van Wet
• daarentegen dat die Boodschap vergezelde , in het
Ministerie van Justitie verwaardigd is."
De Schrij ver , die welligt onderwerpen van zoo teederen aard in alien gevalle onaangeroerd had kunnen
laten schijnt zeer kwalijk onderrigt.
Hij verraadt verregaande partijdigheid tegen den
Minister van Justitie , door op dusdanige wijs de
Boodschap te scheiden van het ontwerp van Wet. Het
is zoo , men kan de Boodschap verheffen en de concept-Wet onaannemelijk achten ; ook wij hebben dit
gedaan ; maar de gansche eer van de Missive aan den
Heer van Tett toe te kennen wn al het hatelijke
der Wet aan den Heer van Maanen over te laten
deze onbillijkheid loopt zeer in het oog.
Dat de losbandigheid der drukpers door eene strafwet moet worden bedwongen wordt in de Boodschap

op den voorgrond gezet ; en in zoo ver men die be-
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tengeling misplijst , is bier root ateliers van Bood- factie lag door tieN.Koningli standvpstighei4 op ditoogen ,
bliknet,sof;d„vrwping'e.otas
schap en Wet een gemeensehappelijk verwijt.
om..finantiele_ bezwaren was eene. laatste met huivering
2 De concept-Wet , die ook- nit andere oogpnhten
bepraeMe' pc:Ong -Om alsnag eene transiioire Wet bij
ene triumf ;,te verkrugen.
meeste afkeuring verdient, is vervaardigd in het schijnbare .neteerlaag volkom
Wat de inschikkelOkheid betreft waarop de een•• Ministerie van Justitie." Waarschijnlijk ; Ottani; stemmigheid der Vergaclering. is gevolgd ; deze, indien
nit vergelijking met andere ontwerpen , die niet soli- zij iilaats gehad •heefe, kah niet als bij uilstek roemder grond aan den Heer van Maanen toegeschreven Waardig worden beschenwd.• Het werd geenezins vereischt aan tegenstrevers s, ten koste van inedestanders
zijn , blijkt dat zij in de hoofdpnnten de denkbeel- toegevendheid te. bewijzen ; in onderhandeling te treden
den van den Minister bevat. Evenwel is het gewaagd met hoofden der oppositie , en aan kwaadwilligen ; na
te veronderstellen dat het ontwerp., gelijk het daar ligt , bevoordeeling hunner • eigene •Gewisten , gelegenheid
te verschaffen om hun onvermogen onder den schijn
uitsluitend als zijn werk behoort aangeinerkt te wor- van goedwilligheid en welgezindheid to verbergen.
den. Behalve dat geene concept-Wet , vooral eene
De Boodschap van 11 DeCember heeft onder Gods
zegen
, Nederland uit een bedenkelijken toestand gezoodanige niet , door een Minister eigendunkelijk
red. Wie is de steller van die Boodschap geweest .1
ingeleverd wordt , zoo is het overbekend ; hoewel , naar Volgens den Schrijver , al weder de Heer Van Tets.
ons inzien zeer te betrenren ; dat de wijs waarop
Deze openbaarmaking heeft ons bevreemd. Bij de
menigmaal de ontwerpen van Wet hun oorspronkelijke bekende zelfwerkzaatnheid van den honing icheen
de hoofdstrekking en voorname inhond • van den
gedaante verliezen , den Minister , bij wiens Departe- Vorstelijken brief in den eigenlijken zin aan den Vorst
ment zij behooren zelfs van zedelijke verantwoorde- zelven toegeschreven te inogen worden. Bovendien is
de vrijmoedigheid van onderdaan of burger wat groot
lijkheid ontheft.
die in een sink waarin de eigene beschouwing des
0 De Boodschap is grootendeels gesteld door den Mi- Koning wordt opengelegd , met nieuwsgierigen blik ten
nister , aan wien de Koning en de Natie , uit hoofde gevalle zijner lezers onderzoekt wie der Ministers
van zijn gedrag omtrent het Budget , zoo groote ver- het grootere , wie het kleinere deel , straks mogelijk
wat de Koni tg zelf daarvan heeft gesteld.
pligting hebben."
Indien men zich in dusdanige gissingen toegeven wil ;
Het zou ons moeite doen zoo de verdiensten van de- denkbeelden , stijI en bedoeling duiden veeleer -den
zen Staatsman wierden voorbijgezien of verkleind ; maar Minister van Justitie dan. een zijner ambtgenooten aan.
Men doorleze het stuk. Aansluiting condom de Mozij behooren evenmin , ten koste van een ander Mi- narchale regering , door .eene Grondwet getemperd ; onnister , vooral niet ten koste van den Koning zelven , schencthaarheid van het wereldlijk gezag; behoud eener
eigene taal ; geene verantwoordelijkheid der Ministers;
buitensporig, te worden vergroot.
onbelemmerde . gang van het adialnistratief bestnur :
Het bedoelde gedrag , daar het van de zamenstOing doze en de overige hoofddenkbeelden zijn sedert lang
der Boodschap afgescheiden wordt , betreft of de aanne- bij verschillende . gelegenheid door den Meer van Maaming der uitgaven den 19 December , of de bedaarde han"-* nen met eene rondberstigheid en .'volharding staande
gehouden welke meer berispers dan navolgers vond.
delwijs' der Regering na de afwijzing der ontvangsten ,
-De deftige , koste. en kernachtige stip is aan den
of de eenstemmigheid ten aangien der gewijzigde Wet . op Heer van Maanen niet vreemd terwijl de :neer • van
Tett zich eer door sierlijkheid onderttcheidt.
den 23 December.
,Ontwikkeling van . kracht tegeu eene stoutmoedige
De Minister van Finantien beeft op den 19 Decem,p.artij komt _geheel overeen met het . 0640 : hetWelk
her eene in vele cipzigten uitmuntende redevoetilik
e
van Maven0 1-jci` saiijnt voorgestann to
gehouden. HO sprak met waardigheid en Met kracht ; I hebben.. Aan wien ook de redactie inoge toevertrouwd
zijn geweest , bijna iedereen denkt bij de lezing eer
stelde het weinigbeduidende der meeste tegenwerpin- aan den Heer van Maanen dan aan den -Heel. van
gen in het licht , en deed refit . aan de handelwijs en Teta. Dit is , gelooven , tot nu 'toe het carded
.
•
de bedoelingen van het Gouvernement. Doch heeft van • 'vriend en vijand geweest.
Daarbij heeft de Schrijver den Koning- *elven ,wat vent
deze redevoering de aannewing bewerkt ? Geenszins. in de schaduw geplaatst. De Natie heeft aan den Vorst
De aanneming was op den 11 December beslist , en voor zijn gedrag aan het efnde des vorigen jaars zeer
. hetgeen .de pureeds had de ioppositie een gansche week aan het ont- groote verpligting. HO heeft gedaan
blieke opinie hem . stellig ontradon zou hebben , en
Veinien van haar kunstigen terugtogt besteed.
desniettemin wear zij welgezind. is , goedgeketud en
Sommigen , ook leden der oppositie , hebben na • de toegejuicht !weft.. Zich verheffende boven de - meeVerwerping der ontvangsten gemeend dat de honing ningen van den .dag .4 op onwrikbare beginseis getot een buitengewonen • maatregef son besluiten. Zoo., rust; :heeft Hij de . factie gestalt. De lof van .koeldanige inaatregel was , at had. zij anders noodig kun 7 bloe
. dikheid en beleid behoeft op niemand te worden
ne.zij,dorBschapndigewor.D overgebragt.
.
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Haupt.

%Yederom een Wetboek dat van Lijfstraffelijke
regtspleging bijna gereed ! De discussie heeft zeven

ride verantwoordelijkheid daargesteld heeft, welke nook,
ook niet door den Minister van Juslitie , is ontkend.:

dagen geduurd ; en , daar de ininste leden regtsgefeerden zijn , en tot verstand van Juridische strijdpunten regtsgeleerdheid wordt vereischt , en niets ver-

schuldige vreugd niet gegund , maar herinnerd dat dit

De Heer van Crombrugghe

heeft hem ook deze

on-

velender is dan aan te hooren hetgeen men of niet
of gedeeltelijk .begrijpt ; zoo is het bi!lijk te erken-

Artikel slechts de wijze van procederen en geenerlei
grondslag van verantwoordelijkheid bevat. Wat hip
er van de voorstellen der Heeren de Se'cus en Bar-

nen dat de meeste leden bewonderenswaardig geduld

thelemj ?

aan den dag hebben gelegd.
Is het op die wijs dat men' voortreffelijke Wetboeken verkrijgt ? Moeijelijk is het eenheid en zamenhang te behouden in eene Wetgeving die men ,
eerst door Commissien zamengesteld , daarna stuksgewijze als 't ware aan de overbearbeiding van talrijke
Vergaderingen onderwerpt.
W'elligt heeft ook bier misverstand plaats omtrent

den waren aard van het gemeen overleg.

Het is als
of de Regering , wanneer eene Wet voorgedragen wordt ,
1.14 den Minister , of wel alfeen uit den persoon des
bestond ;- als of, indien men bet dus uitdrukken Itiag, de ftegering als 't ware voor de redactie
der Wet aan de 110 leden toegevoegd was.
Wetten , Wetboeken ,Vooral moeten niet door de
ineerderheid der tweede Kamer worden gemaaht.

Een vlek op beider openbaar karakter.
Men heeft ook het woord gevoerd uit naatn der phi-

lantropie

dier schijnbare menschlievendheid welke

veeltijds in de gevolgen wezenlijke begunstiging der misdadigers wordt. De Heer Le Hon houdt den beklaagden onschuldig tot dat hij schuldig . is verklaard :
dit beveelt Art. 9 der verklaring van de. regten. van
den mensch : het schijnt evenwel dat een beklaagde
eenvoudig gelijk hij is , als beklaagde tegen •wien

men

in het belang der Justitie voorzorgen neetut , moet
worden beschouwd. Men heeft le secret , zoodra bet'
eenigen tijd duurt une torture morale genoemd en
het schijnt dat menig- lid het buiten toegang houden
van den beklaagden met eene inderda Id barbaarsehe
straf heeft gelijk gesteld of verWard. BehalVe_de.Minister',
heeft de Heer de Jonge zich tegen Aergelijke overdrijving of inisvatting nadrukkelijk verzet. .

1)11t hk bedoelde misverstand kan worden 'verklaard dat
de Regering , gelijk in Ae antwoOrden aan de sectien worth

beo‘ ordeeling onzer nieuwe Wetboeken voOrnatnelijk sit

erkend , aileen 'Oin aan den wensch der meeste sectien

eigenliefde en praalzucht ()instant. Omstandigheden ,

te voldoen , de publiciteit der debatten toegestaan heeft.

onafhankelijk van de innerlijke waarde van het werk ,

Zoodanige instchikkelijkheid even wet zal , ook "als

hebben misschien op de scherpheid der veroordeeling

de - dwaling duidelijk wierd , meermalen noodzakelijk
zoo fang, ten gevolge der inrigting van het BeAkin
stthir , de persoon des Konings wordt beschouwd
als uitmakende het Monarchaal Gouvernemetit.
; De Jurb schijnt bijna uit het oog verloren te zijn.
De Heer de ecus is aan zijn vootstel niet gedachtig

Barthelem# heeft met onislagtige redenering beweerd , dat Art. 177 die IVIinistegeweest. • De Hew:

De Heer

Frets

veronderstelt •dat

de ongunstige

invloed gehad : het schijnt evenwel dat het aan

vele,

bevoegde regters mishaagt ., die men toch niet wel in
het algemeen van partijdigheid en laakbare inzigten
beschuldigen kan. Het gebrekkige behoeft daarom niet

hetzij van
den Minister , hetzij van de Cotnmissie van redactie
hetzij van de Staten•Generaal. Schoon welligt veel op
andere wijs beter had kunnen ook den toestand
uitsluitend op rekening te .worden gesteld
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onzer tijden

boucle men in het

odg 9 die aan eigenlIjke

regtsgeleeidheid niet - zeer bevorderlijk is. Wetboeken
te makers , la 'codification, behoort tot de mode , misschien tot de gebreken onzer Eeuw : Nederland heeft
zich ook hieromtrent. volgzaam getoond. Misschien zal
de nakomelingschap bemerken dat de meeste Wetboeken ontworpen zijn in een tijd Welke , gelijk ten
ininste met scherpzinnigheid in Duitschland is volgehouden , daartoe zeer weinig geschiktheid bezat.

- De -

volgende opmerkingen omtrent eenige gezegden

itt de beraadslaging van 8 — I I Maart , zullen

Dit is zoo : geen Ministerie handelt in dit Rijk nit
zich zelf ; de Koning handelt door de Ministers. /1 ,

est pour executer les lois sous les ordres du Roi.

Liever
om de bevelen des Konings overeenkomstig de Wetten ten
uitvoer te leggen. Les Etats-Generaux repre'sentent la

,

Nation. Maar hoe ? Overeenkomstig de Grondwet; voor zoo
ver bij de Grondwet is bepaald. Qu'importe r obligation de
ne pas consentir qu' on s'icarte de la Loi Fondaynentale I
Niet toe te stemmen dat er van afgeweken worde : het
woord consentir zou aanleiding kunnen geven tot zeer
noodlottige verwarring tusschen toeslemmen , consentir ,
Art. 84 en gedogen , souffrir , Art. 53.
De Heer de Brouchere : — Il est inconcevable qa'au-

eenig denkbeeld kunnen geven van de wijs waarop
bijna in elke belangrijke diseussie, zelfs wanneer schijn.-

jourd'hui r on confonde encore Passenible'e qui procluma les droits de r homme , devenus depuis le type de
bare gematigdheid aan de orde van den dag is gesteld , toutes les constitutions , avec la convention.
De Hoer
tweedragt en onrust gestookt en dwaalbegrippen wor- Angillis heeft mode gezegd , dat dans les plus beaux
den verspreid.
jours de rassemblie constituante ; waarschijnlijk bij het
De Baron de Stassart:— L' oligarchie, puissance occulte;
innemen der Bastille , den roof der goederen van deg eesnon moins redoutable au prince qu' a la nation. Wel- telijkheid of in het begin van October 1789; it ne
ke oligarchie ? Zoo in Holland overblijfselen van vroe- s'agissait pas encore de la revolution; en dezer dagen
gere familie-regering zijn oefenen die invloed uit oli heeft de Heer Le Hon met uitbundigen lof de Constihet Gonvernement — On comprit que ce n'etait plus tutie van 1791 vermeld. De bedoelde Vergaderingen
le cas de se livrer a des discussions d'une metaphysEmoeten niet worden verward : de eene heeft voortgezet
gue- obscure.
Vreemde aanduiding van het verschil hetgeen de andere had begonnen ; de misdaden der eene
tusschen Christen en Deist. La tranquilite publique
zijn de voorbereiding der gruwelen van de andere gete a pas did troublee.
Zoo die stoornis alleen in gewel- weest. De Staatsregeling van 1791 was de opteedadige feitelijkheden bestaat. L'impol s'est paye comme
kening eener leer die , ofschoon zij ook an aan
l'ordinaire.
Nainelijk voor het _Volk ; die betaling velen behaagt , de stichteres wezen moest van wanorde
a
bewijst alleen dat men het bestuur der Nationale geld-

en anarchie. — Que tot ou lard rharmonie soil troublee;

iniddelen , gelijk men ze noentt , als nog aan den Koning vertrouwt. Le respect pour la personne du Roi

que rune des deux fractions , de ultra-Catholijken , de'serte
les drapeaux constitutionnels ; tautre , de Liberalen ,
n'en aura pas moins prqfite de son appui. Juister veelligt :
al zendt de R. Catholijke partij den Heer de BroucAere

n'a pas souffert lu moindre alteration.

Eerbied voor

den Troon zoo met beschuldiging van dwingelandij gepaard kunnen gaan ; geenszins eerbied voor des Konings

pertioon. On imagine. le plus ridiculement du monde
une .conspiration. Die de regtbank en de kainer van
beschuldiging ernstiger opgenomen hebben. Le supplice de:la mise an secret n'est pas e'pargne.
Dat houden buiten toegang zal , hoe onaangenaain een supplice
alleen voor den misdadiger *On ; het mogt niet nagelaten :worden , en schijnt niet nutteloos te zijn geweest.
On see tient point quatre millions thhommes le

fret !courbe dans la poussigre.

Hier is den rede-

natty. een anachronismus ontvallen ; hij heeft aan 1813
gedichi.- •
De

Baron de Sethi — Le Ministere n'est point use

pouvoir

1 , .ayant une autorite par lui-me'ne.

en de zijnen thane weg , zij zal desniettemin de vrucht
van hun kortzigtigheid en missekien welgeweenden

ijver hebben geplukt. — II est un moyen d'opposition plus
ellicace que les paroles : l'opposition systetnatique dans
les chambres et la resistance — in een later nutnmer van den Courier des Pays-Bas heeft men legale er bij gevoegd — au dehors. Zeer wet : Kier tegen over is in de Kamer een standvastig Gouvernement; en buiten dezelve de Regering , de Wet, de Regtbanken , de gewapende Magt en het welgezinde -Volk..
. De Graaf de Celle: : — Lora de — liever avant — la dis-

cussion du Budget , le Gouvernement accusait ropposilion de vouloir tout entraver. Voorzeker; en bovendien
van door weigering van fondsen zich haven de (*rate
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tens Art, 124 der Grondwet toegezegd werd. Et cependant —dit woord is misschien door het tusschengevoeg-

mi Prolestante. Voor de Profestanten is bet une vies.
lion Protestante qui sera jugee par une chatnbre a
demi- Cat holique. Reeds den 17 December zeide de Heer
de Gerlache : En nous pre'sentant un projet de loi sur
l'instruction, on va rendre juges chine question toute
Catholique 49 depute's Protestans sur un nombre total
de 110. Voyez comme cela sera propre
a maintenir
l'union parmi nous ! Wat dan ? Wat bedoelt de Heer
de Gerlache I Op welke wijs moeten geschillen , waar-

de verzwakt — des fonctionnaires publics ',trent destitues pour avoir dmis des votes consciencieux. Geens-

in men Godsdienstige bedenkingen mengt, in dit Rijk
worden beslist ?

zins ; maar oindat de Koning geen ambtenaar in een
post van vertrouwen behouden kan , die zich openlijk

Dit zijn slechts enkele trekken. Petitie-regt Ministeriele verantwoordelijkheid , Drukpers en , op eene

tegen het stelsel en blijkbaar tegen het aanwezen der

aanhaling na , ook Onderwijs en Godsdienst ; dus

Regering verzet. Zoo het Besluit van 8 Januarij een
onstaatkundige inaatregel is , het is omdat de toepas-

de teederste onderwerpen hebben wij ter zijde gesteld

sing van het beginsel uitzondering blijft , in plaats van

welke onder de Adviesen staan op gelijken rang als
onder de dagbladen le Beige en le Journal de Louvain.

Kamer en den Koning te verheffen. De Graaf leze de
bekenfle Notas ,= en herinnere zich krachtig te hebben
niedegewerkt. De Boodschap van 11 December kwam
et — dit was van die Boodschap de eerste zegenrij e

aprgs avoir regle quelques inte'rets materiels
Voorzeker niet ;
elk adopta un Budget transitoire.
vrucht

eene tienjarige Begrooting waarin verandering Icrach-

Que les grand: d'aujourdi hui aient un serviteur fidgle qui leur dise toes
tes matins c'est aujourd'hui le .... 1830. Mits hij er
regel zonder uitzondering te zijn.

alle

en ook geen gebruik van die redevoeringen getnaakt

Van hier dat wij uit de rede van den Heer

Luilben

dit alleen onder de aandacht willen brengen , dat hij

bijvoege : beginselen zijn onafhankelijk van plaats en

aan de eerste Kamer ronduit stief vaderlijke denkwijze

tijd. — Le concordat est une emancipation de fait... ;

ten aanzien der ingezetenen heeft te taste gelegd.

re"mancipation est un droit garanti par la Loi Fondathentale. Velen hadden tot nu toe het Concordaat als

Dus behandelt men , zonder dat eenig ongenoegen der
tweede Kamer hierover blijkt een der voornaamste

eene gevaarlijke en voor den Staat reeds zeer nadeeli-

Ligchamen van den Staat.

ge erkenning beschouwd van een buitenlandsch Opperhoofd der Catholijken , met hetwelk de Regering in
Beene de minste betrekking behoeft te staan.
De Heer de Gerlache — De Unie der Catholijken en
•
Liberalen is ontstaan door l'union ancienne et mena-

onte du gouvernement avec tine partie du royaume
at detriment de l'autre. Les faits patens et les staMaar
tistiques dispensent de rien prouver is cet f4fard.

Eenmaal — en moge het dan niet te laat zijn geworden zal de Regering zien hetgeen trouwens ook
de jongste geschiedenis van dit Rijk op treffende wijs
heeft getoond , dat bij aanvallen van dien card verdediging van Gouvernementswege tot behoud van den
Staat noodzakelijk is.
Velen hebben zich geergerd over de benaming redie sonttijds aan de oppositie gegeven is.

volutionair

hoe , zoo men zich beroept op onnaauwkeurige en valsche tabellen ; op zoogenaamde faits patens die , of
ontkend worden , of niets bewijzen , of in een verkeerd

De Ileer de Brouchere vooral , die in eene niet onaardige navolging van den bekenden uitval van den

daglicht zijn geplaatst ? Hoe, zoo het Gouvernement onpar-

les re'volutionnaires soot ceux qui cherchent
inure le pack fondamental .... qui ,... qui,

tijdigheid in acht genomen , zoo het welligt te weinig

in het oog gehouden heeft dat de Staat het Rijk der
Nederlanden is ? rine des causes qui vicient le plus
votre systeme de gouvernement , c'est la diversite et
Dus vertegenl'inegalite de noire rdpre'sentation.
woordiging naar /evenredigheid der bevolking ; zonder
op Volkplantingen , op zatnenstelling van het Rijk , of
op verkregene regten te letten : dus volkomene onderwerping van Holland aan de Zuidelijke Gewesten.

toute Catholique qui sera jugee par une clsambre

a

—I.projetd laourl'instrucionestinequstion
de-

Generaal Foy : les Aristocrates soul,

uitgeroepen heeft :

a

de-

enz.
Men behoort billijk te zijn. 1)e hevigste opposanten
verlangen waarschijnlijk niet eene bloedige onikeering
der maatschappij. Daar zij zich niet ongaarne met
de inannen van 1789 , na die ten heniel verheven to
hebben , nederig vergelijken , geve men hun gereedelijk toe dat zij evenniin revolutionairen zijn als
Mounier , Lally-Tolendal en Lafayette dit zijn geweest.
Dezen hebben desnietteniin hun Vaderland in janimeren
gestort. De Staatzou omgekeerd zijn , indien
limner aangenomen wierd etgeen de Heer de Brouc,
here , wij, gelooven waarlijk ter goeder trouw , heeft
beweerd , dat de Grondwet rust op de verklaring der
regten van den mensch. Een stuk door Mirabeau
manach dune annde genoernd ; - dat evenwel volgens

IGO
' rideren Dumont , une
scbra
itaiiiiiellentg an
Code democratique de
place 4! ecrete behoudt dans
• ppinfien ; en waaromtrent bet .gezegde geldt van een
man die zelf een groote rol in de Fransche omwenteling had gespeeld van den ex-minister Garat ce

qu'it y a eu d'absurde dans la revolution , a conduit
ce gu'il y a eu d'utroce.

De Courier de la Nettie , .die' zich !net behendigheid
voegt telkens naar hetgeen ieder tijdsgewricht vereischt,
schtint nu bedaardheid en zachtzinnigheid raadzaam te
hebben g,ekeurd. Sointijds wordt waarlijk het regt der
tweede Kamer binnen zeer enge g,renzen beperkt ; bijvoorheeld den I 7en Maart Quo l'opposition a la seconde
Chambre demeure e'ternellement sur la defensive ; gm%
elle n'agisse jamais ; n'agifse que lorsqu'on
Juister is hetgeen
la met dans la ttdcessite d'agir.
Quoique
la
Constitution
lul
permette
de prendre
volgt :
?initiative , son principal role est d'accepter ce qui
hie paritit bun et de repousser ce qui ha parait inauvais.
Zonder - de 'handhaving der Godsdienstvrijheid door
het .Gouvernement , zullen " dus schreven wij , • de
• bedreigde gezindheden eenmaal zelve datgene moeten
doen waartoe de Regering magteloos is. De Coutie+ geeft te kennen dat deze uitdrukking regterlijke
vervolging had verdiend : Zoo wij , zegt hij sets dergelijks schreven que deralent les procureurs du Roe?
Evenwel de zinsnede bevat alleen hetgeen overal is
erkend : dat als een Gouvernement in de onmogelijkheid
is het regt der ingezetenen te beschermen ; als het oplloudt Gouvernement te zijn , de ingezeten zich , zoo toed hij
kan, zeff verdedigen moet. Zoo de Regering niet meer tegen
roovers en moordenaars beveiligen kan , mogen de ingezetenen Madan niet datgene doen waartoe zij magteloos is ?
De noodzakelijkheid eener Wet op de dagbladen betwist de Courier , onder anderen om dat het is conforZoo
me a ?a Constitution que la tnajorite fasse la loi.
het
dit beteekent wettelfjhe, verordeningen maken', is
niet waar ;. geene meerderheid , ook niet die der Staten-Generaal, tnaakt eene Wet zonder de geheel vrije
toestemming van den Vorst : zoo het beduidt , de
wet stellen, gebieden onwederstaanbaren invloed hebben 9p de Regering , dan strijdt het tegen den aard van
(Ake Monarchie.
• Zoodra het hoog gezag . gedwongen de voorschrifv. ten Nan onderdanen volgt , is het hoog gezag reeds
brengt
• verplaatst." Par deiplacement de pouvoirs ,
tegen in :
volts n'entendez et
de Courier -hier

you: ne pouvez entendre que l'obligatipn imposee a un ministere de changer de systeme ou de
se re,irer. Door hoog gezag hebben wij het gezag des

Zonings verstaan ; hetgeen zou worden verplaatst indien het denkbeeld toegepast wierd , doe, dcn flourier
op 13 December bij den aanvang der ,► iscussie over
de ilegrooting en voor dat de Boodsc,':Tp van 11 December te Luik bekend was gewdzoen , oratwikkeld
in een hoo gstmerkwaardig betoog: Principe du Gout

vernement representatif (1 3.refflier Article). Les per
sonnes,,,gui ne se laissent pas abuser par des noins
et des .mots , ont peine ci voir une monarchie dans un
Gfruvernement constitutionnel. .11e Courier make ons
met 'het 2e Artikel , Haar hetwelk wij meer dan drie
maanaen vruchteloos uitgezien hebben , spoedig bekend.

De Noordstar verheugt zieh dat de drogredenin over
het regt van petitie geen invloed bij de tweede Kamer hebben gehad. Voegzamer uitdrukking ware verkieslijk geweest , en de aanmerking zou eenige beteekenis hebben wanneer de diScussie blijken van naauwkeurig onderzoek opgeleverd had.
De Noordstar schrijft : de beide brieven des Heeren

hoezeer veel letterkundige waurde bezeltende , hebben in de Staatkunde van dezen e d geen
prude:eh nut. Deze verklaring is ongetwijfeld zonder
nut ; tnaar is zij juist ? Prahtisch nut is een toverwoord ,
VAN ASSEN

net hetwelk de bekrompenheid dezer Eeuw veel nadeel
heeft gedaan. Waarschijnlijk evenwel is Kier de Noordstar algegaan enkel op den titel. limners het heeft
prahteseh nut, zelfs in den engeren zin , te bewijzen data
ook volgens de schranderste Staatslieden van den onden tijd , rust en veiligheid van den Staat met losbandig geschrijf onvereenigbaar is. Bovendien : hetgeen
overpetitie-regt Staats-Commissien wetenschappelijke
beoefening van het regt , zedelijken invloed van den
Vorst , oorsprong en uitlegging van Art. 227 in het
midden wordt gebragt heelt niets van dat alles prah.
tisch nut voor de Staatkunde van onzen tiki?
;) Liberale Theorien , " zeiden wij in n9. 36
» maken , door het Staatsregt , naar aanleiding van de
;) nieuwe wijsbegeerte te verfranschen , voor Fransche
overheersching rijp." De Noordstar zegt : De be-

ginselen welke wij aanhleven , zijn die voor welke onze
voorouders streden. Neen ; onze voorouders streden voor
de vrijheid van het geloof, naderhand voor de onafhankelijkheid van den Staat. Door Hollandsche leermeesters in de harlen onzer vaders , in onze &tries
geprent, zijn zij eigenaardige vruch ten van den Hots
landwhengrond. Neen ; ze zijn geheel nieuwerwetsch ,
aan de vaderen onbekend , niet op Vaderlandschen bodemn geteeld en , al hebt giej van •Hollanders geleerd ,
het is , wat het Staatsregt betreft , de Fransche wijsbegeerte van de 18de Eeuw. Men lastere dan noch
ons , nod het voorgeslacht. Tusschen U en het voor
geslacht is ten dien opzigte geene de minste betrekking. Zij hebben het wezen der zaak gewild , terwiji
de schijn Ulieden bedriegt ; en welke verdeeldheid vroeger in ons Vaderland zij geweest , waant niet dat Uwe
leer bij ieinand in het oude Nederland toejuiching
gevonden zou hebben.
In n°. 36 betuigden wij te schrijven ook ter aanprly.
zing van een Christehjh _Nederland. De Noordstar noemt
dit verwarring van Godsdienst en Swat , en vermaant
ons onwrikbaar op het grondgebied der Grondwet to
blijven. Overbodige raad ! Van dat grondgebied weken wij niet af. Afscheiding , gelijk de Noordstar .
bedoelt , behoort tot die beginsels welke wij Fransch
hebben genoeiad. Moet Nederland dan anti-Christelijk
onChristelijk , mag het ook niet Godsdienstig , ook niet zedajk zijn ? Al is er geene Godsdienst van Staat; al kan
:Jet Rijk welligt geen Christenstaat worden genoemd ;
de Godsdienst blijft , ook voor den Staat, levensbeginsel en
steun. Protestanten en Catholijken vereenigen zich
in den wensch dat , zonder de minste inbreuk op
hetgeen bij de Grondwet is bepaald , de Christelijke
zin levendiger in alles , Nederland 'neer en meer
Christelijk zij.

Gedrukt bij H. P. DE SWART , te 's Gravenhage.

